
Voetbal jij bij de FC Utrecht Academie? Kom dan naar het Oosterlicht. 
Wij werken samen met jouw trainers en begeleiders. Met een speciale 
bus word je naar de training gebracht en weer naar huis. Individuele 
afspraken zorgen ervoor dat je kan voetballen op het hoogste niveau 
én een diploma haalt op het Oosterlicht in Nieuwegein of Vianen.

• Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar met openbaar  
 vervoer; bushaltes voor de deur
• Begeleiding van onze topsportcoördinatoren
• Goede afspraken rondom huiswerk en schoolexamens
• Huiswerkbegeleiding
• Keuze uit alle onderwijsniveaus 
• Een veilige school in een rustige omgeving
• Je volgt alle vakken met je klasgenoten
• Veel andere sportieve (topsport) leerlingen om je heen
• De hoogste slagingspercentages in de regio

Wat mag je nog meer 
van het Oosterlicht verwachten:

Voetballen op de FC Utrecht Academie
Leren op het Oosterlicht College

Topsport en leren gaan samen: onze jarenlange ervaring 
met topsportbegeleiding zetten we in voor jou. Wij helpen 
je je sportieve doelen te bereiken!



	 	Volg	ons	ook	op	Facebook	en	Instagram!	www.oosterlicht.nl
Oosterlicht College • Dieselbaan 10, 3439 MV Nieuwegein • 030-600 48 00
Oosterlicht College • Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen • 0347-32 56 20

Topsportcoördinatoren

Oosterlicht Vianen 
Mw. S. van Ree  
s.vanree@oosterlicht.nl 
0347 – 325620

Oosterlicht Nieuwegein 
Mw. D. Pouw  
d.pouw@oosterlicht.nl 
030 – 6004800

School en topsport combineren is heel goed mogelijk. 
Het Oosterlicht weet hoe je dat doet!

     “Er zitten meer 
   topsporters op het   
   Oosterlicht, dat is 
   toch best speciaal”

“Het Oosterlicht 
geeft je de vrijheid 
   om op tijd op  
  trainingen te zijn, 
    ook als de tijden 
       soms wat ver-
     anderen. Hulp 
       kun je altijd 
            vragen!”

“Voetbal is heel 
 belangrijk voor 
      me en dat 
    begrijpen ze echt op 
              het Oosterlicht”

      “Het is goed 
 geregeld. De top-
sportcoördinator 
    denkt altijd met
           me mee”

“Leuk dat ik in een 
    gewone klas zit 
       en dezelfde 
        lessen volg als 
     mijn klasgenoten. 
          Pas na school 
        denk ik weer 
        aan voetbal”

    “Ik ga met plezier 
 naar school en daarna 
       lekker trainen”

(Nick Venema)


