
OBA NEXT op de Zuidas: de verbindende schakel  
 
De discussie over een nieuwe OBA op de Zuidas - onder de naam OBA NEXT - is er een die gevoerd 
wordt met een gebrek aan aandacht voor de betekenis die dit innovatieve concept zal hebben voor 
met name de jonge Amsterdammers. In het bijzonder voor diegenen die aangewezen zijn op 
programma’s en voorzieningen die hun perspectieven op onderwijs en werk vergroten. Voor ons - 
jongerendebatcentrum Argan, Stichting IMC Weekendschool, Stichting Studiezalen en Giving Back - is 
de locatie op de Zuidas hiervoor vanzelfsprekend en biedt deze een unieke kans om de Zuidas ‘open 
te breken’ en toegankelijk te maken voor iedereen. 
 
Naast het feit dat OBA NEXT een inspirerend innovatief inhoudelijk concept is waar wij graag deel 
van uitmaken, is dit ook de kans om er mede ons stempel op te drukken: een voorziening die door 
het aanbod en het gebruik de verscheidenheid van Amsterdam weerspiegelt en daarmee laat zien 
dat ieder deel van de stad voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. In die zin is OBA NEXT zoveel 
meer dan een mooi gebouwde bibliotheek. Het zal een plek zijn waar gewerkt wordt aan persoonlijke 
ontwikkeling en waar debat plaatsvindt; een plek waar de onderbelichte perspectieven - die van een 
divers-samengestelde groep van kinderen, jongeren en jongvolwassenen - volwaardig gehoord en 
gezien kunnen worden. Een hoogwaardige plek dus waar de jongeren waarmee wij dagelijks werken 
zelf mee aan de knoppen draaien. 
 
De voor de hand liggende gedachte is te stellen dat het dan beter is OBA NEXT verder buiten de ring 
te realiseren; op een plek dichter bij onze ‘doelgroepen’. Op zich een logische gedachte, maar cynisch 
gesteld zou je dan ook kunnen zeggen dat men onze jongeren het liefst in hun eigen woongebieden 
houdt. Dat is niet wat wij voorstaan. Uiteraard moeten er ook topvoorzieningen zijn in deze delen 
van de stad en ligt er voor de OBA en de gemeente Amsterdam de plicht om de lokale bibliotheken 
van de hoogste kwaliteit te laten zijn. Maar juist de toegang tot gebieden die verder van huis liggen, 
is voor veel van onze leerlingen en studenten belangrijk; deze jongeren willen erop uit, de stad 
ontdekken en van de voorzieningen gebruikmaken die ook door andere Amsterdammers gebruikt 
worden. Het simpele feit dat het grootste deel van de jeugdige bezoekers van de OBA-locatie 
Oosterdok uit Nieuw-West en Zuidoost afkomstig is, is hier een duidelijk bewijs van. Iedereen die qua 
opleiding en maatschappelijke participatie haar of zijn eigen weg heeft moeten vinden, weet hoe 
belangrijk het is om ook nieuwe en spannende plekken te bezoeken - nieuwe ervaringen opdoen en 
onbekende mensen ontmoeten die je blik verruimen en je in andere werelden brengen.  
 
De NEXT van OBA NEXT interpreteren wij vooral als de ‘next generation’ van Amsterdammers die zich 
hier zal manifesteren. De generatie die ook andere delen van de stad wil ervaren en daaraan wil 
bijdragen. Dit geldt nadrukkelijk voor de Zuidas - waar veel jonge Amsterdammers zichzelf in de  
toekomst zien werken, maar voor wie dit gebied vanuit hun startpositie niet bereikbaar voelt. 
 
Daarvoor is het nodig dat wij nauwe samenwerkingsrelaties aangaan met bedrijven en instellingen. 
Juist op de Zuidas kan door het opzoeken van de nabijheid de verbinding gelegd worden met de 
aldaar gevestigde bedrijven en instellingen - zoals de Vrije Universiteit - die voor onze leerlingen, 
studenten en voor onze werkende en werkzoekende jongeren een toekomstige werkgever kunnen 
zijn. Die nabijheid komt tot uiting in het aangaan van samenwerkingen met deze bedrijven door 
middel van bijvoorbeeld programmering van educatieve activiteiten, het bieden van stages, 
mentorships, coachingstrajecten, debatten, enzovoort. 
 
OBA NEXT op de Zuidas biedt een aantal belangrijke voorzieningen die ons enthousiast maken. Voor 
Argan biedt OBA NEXT de mogelijkheid om een hoogwaardig debatcentrum neer te zetten; een 
debatcentrum dat specifiek gericht is op de vraagstukken van jongere Amsterdammers. Door 
deelname aan OBA NEXT krijgen Stichting IMC Weekendschool, Stichting Studiezalen en Giving Back 



de beschikking over een topontmoetings- en leerlocatie voor leerlingen, mentees, mentoren en 
alumni. En ook wij zien voor onze deelnemers grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, 
data, mediawijsheid en vergaring van betrouwbare informatie. In nauwe samenwerking met de 
andere ‘bewoners’ van OBA NEXT kunnen wij hieraan gerichter aandacht besteden. Wij zien derhalve 
uit naar de samenwerking met de andere organisaties die tot nu toe tot de coalitie van 
maatschappelijke organisaties rond OBA NEXT behoren, zoals House of Skills, Huis van de 
Journalistiek, European Cultural Foundation, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, NEMO, 
Koninklijke Bibliotheek, Stichting Nieuwe Helden en Maakcoalitie.  
 
Kort gesteld: met de infrastructuur en de inhoud die OBA NEXT straks biedt, kunnen wij nog beter 
onze bijdrage leveren aan het vergroten van de perspectieven van grote groepen kinderen en 
jongeren die dit nodig hebben. Juist ook omdat we op de Zuidas veel effectiever de verbinding 
kunnen maken tussen mensen die elkaar niet vanzelfsprekend treffen. Elkaar leren kennen en van 
elkaar leren - daar gaat het ons ook om. 
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Argan is in 1992 in Amsterdam opgericht als een klein buurtcentrum dat zich richtte op de jongeren uit de nabije 
omgeving. In de loop der jaren heeft Argan zich ontplooid tot een centrum op stedelijk niveau, dat 
Amsterdammers een breed en aansprekend programma biedt dat aansluit op maatschappelijke thema’s en de 
actualiteiten. Vele gespreksonderwerpen hebben inmiddels de revue gepasseerd, en daarbij was Argan vaak 
taboedoorbrekend. Argan organiseert hiertoe debatten en dialoogbijeenkomsten voor belangstellenden en traint 
Amsterdamse jongeren om vaardiger te worden in het voeren van debatten. 
Giving Back zet zich al 20 jaar in om talentvolle jongeren voor wie studeren in hun omgeving geen 
vanzelfsprekendheid is, kansen te bieden door middel van ons Scholieren- en Studentenprogramma. Giving Back is 
succesvol dankzij de inzet van jaarlijks zo'n 400 zeer actieve en betrokken vrijwilligers. Ze investeren vrije tijd, 
energie en aandacht, en geven zo iets terug aan de samenleving. Giving Back wordt volledig gefinancierd door 
werkgevers uit een verscheidenheid van bedrijfstakken. Zij ondersteunen Giving Back niet alleen financieel, zij 
leveren ook mentoren voor het Studentenprogramma en inhoudelijke kennis en kunde voor activiteiten die 
georganiseerd worden door en voor studenten.  
Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan jongeren van 10-14 jaar oud, op 
die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. Stichting IMC Weekendschool laat nieuwsgierige jongeren 
kennismaken met enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden en richt hierbij de lessen zo in, 
dat er prikkelende, magische momenten ontstaan. Dat worden ervaringen die bijblijven en de horizon verbreden. 
Stichting IMC Weekendschool stimuleert het lef van de leerlingen en biedt hen een ijzersterk netwerk. Zo geeft 
Stichting IMC Weekendschool hen de bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn. Stichting IMC 
Weekendschool doet dat aan de hand van een verscheidenheid aan programma’s. 
Stichting Studiezalen staat voor het duurzaam vergroten van de kansen van jeugd uit het basis- en voortgezet 
onderwijs. Dat doen we door te investeren in het gehele gezin, hun leefwereld te vergroten en onder andere de 
persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Wij beogen met behulp van individuele begeleiding impact te 
realiseren en vragen daarom een meerjarige betrokkenheid van de kinderen en jongeren. Er wordt gewerkt aan 
sociale omgangsvormen, zelfvertrouwen, het doorbreken van de armoedespiraal, het vinden van het talent en het 
durven opkomen voor eigen belangen. Studiezalen creëert deze condities waardoor ook kinderen (en hun 
broers/zussen en ouders) uit kwetsbare wijken het meeste uit zichzelf kunnen halen.  
TechConnect, het techtalent-programma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is in 2018 gestart om 
techbanen inclusiever te maken, de banen te spreiden over de MRA en uiteindelijk 50.000 mensen te activeren, 
op te leiden, om- en bij te scholen en aan te trekken voor de techarbeidsmarkt. In 2019 is TechConnect gelanceerd 
als een apart programma van de Amsterdam Economic Board in samenwerking met Booking.com, TomTom, 
Rabobank en opleidingsfonds CA-ICT. 

 


