
Het nieuwe leercentrum in Eu-
roborg opent medio oktober

voor het eerst haar deuren. Een
groep van maximaal vijftien VMBO-
leerlingen zal in een skybox op de
bovenste verdieping van het sta-
dion, dus met uitzicht op het veld
en de tribunes van de Groene Ka-
thedraal, een programma van tien
weken gaan volgen. In totaal zullen
in het eerste jaar naar verwachting
een honderdtal kinderen gebruik
kunnen gaan maken van deze nieu-
we faciliteit bij FC Groningen.

Doelstelling
De doelstelling van Playing for Suc-
cess is om leerprestaties van kinde-
ren tussen 9 en 14 jaar te verbeteren
door ze op vrijwillige basis een na-
schools programma aan te bieden
in een motiverende en uitdagende
omgeving. Playing for Success

noemt dat 'Leren met een WOW-
factor'. Het nieuwe leercentrum in
de bestuurskamer van Euroborg zal
op termijn jaarlijks plaats bieden
aan ongeveer vijfhonderd kinderen,
die een programma van tien weken
volgen.

“Playing for Success laat kinderen
ervaren dat ze wel degelijk kunnen
leren en dat leren zinvol is én leuk
kan zijn”, zegt projectleider Rolf Ve-
neboer van Playing for Success Gro-
ningen. “Het lesprogramma bestaat
uit activiteiten, die aan het stadion
en het voetbal zijn gerelateerd en
bijdragen aan de taal- en rekenont-
wikkeling en de computervaardig-
heden van leerlingen. Denk aan het
schrijven van een wedstrijdverslag,
of het berekenen van toeschou-
wersaantallen. De inhaalslag die ze
daarmee maken, heeft grote effec-
ten op hun zelfbeeld en zelfvertrou-
wen.”

Omarmen
Algemeen directeur Hans Nijland
van FC Groningen is blij dat de club
opnieuw een maatschappelijk pro-
ject kan omarmen. “Het betaalde
voetbal in het algemeen en FC Gro-
ningen in het bijzonder kan niet om
haar maatschappelijke verantwoor-
delijkheden heen. Dat willen we
ook niet en dat doen we ook
niet. FC Groningen heeft
haar wortels stevig veran-
kerd in haar verzor-

gingsgebied en de binding met het
achterland is groot.”

“FC Groningen is een volksclub bij
uitstek en dit impliceert dat je dicht
bij de mensen staat”, gaat Nijland
verder. “Via onze maatschappelijke
inbreng, willen we dit ook tonen.
Playing for Success is een project
dat perfect past bij de sociaal-maat-
schappelijke rol die FC Groningen
in Stad en Ommeland speelt. Euro-
borg, het topsportklimaat en het
contact met de voetballers dragen
bij aan een omgeving die kinderen
uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot
beter leerprestaties.”

Onderzoek
Uit een onderzoek dat in Engeland
is uitgevoerd, blijkt dat leerlingen
die tien weken lang één middag per
week het programma volgen één tot
anderhalf jaar leerachterstand kun-
nen inlopen. “Unieke resultaten”,

vindt Veneboer. “Maar die bieden
geen garantie voor de toekomst. De
resultaten worden dan ook zorgvul-
dig gemonitord.”

Playing for Success is een initiatief
dat in 1997 in Engeland is gestart en
inmiddels 168 centra kent. Het con-
cept wordt nu ook in Nederland uit-
gerold en FC Groningen is één van
de eerste Nederlandse clubs, die
zich aan Playing for Success bin-
den. De onder presterende kinde-
ren zijn afkomstig uit het basis- en
voortgezet onderwijs. Leerlingen
die voor het project in aanmerking
komen, worden aangewezen door
de scholen. De groepsgrootte be-
draagt maximaal vijftien kinderen.
Er wordt momenteel tevens nage-
dacht over een vervolgprogramma
voor leerlingen in de leeftijd van 15
tot 23 jaar.

Rolmodel
De gebruikers van het stadion, in
Groningen dus het Euroborg-com-
plex, dienen als rolmodel voor het
concept. Er wordt daar waar moge-
lijk gebruik gemaakt van de laatste

ontwikkelingen op ICT-gebied en
de deelnemende kinderen worden
zoveel mogelijk op maat bediend.
Ze werken met taal- en rekenop-
drachten en die worden gekoppeld
aan sport in het algemeen en voet-
bal in het bijzonder. 
De groepen worden begeleid door
docenten en stagiaires uit diverse

opleidingen.

Doel is dus om de leerlingen te mo-
tiveren in hun leren, het zelfbeeld
bij hen te verbeteren en het zelfver-
trouwen te vergroten. Bovendien
wil Playing for Succes de leerlingen
vaardiger maken in het ICT-gebruik.
Playing for Success Groningen is
het vierde leercentrum van Neder-
land. Er zijn al leercentra in Eindho-
ven, Den Haag en Zwolle. De over-
koepelende organisatie Playing for
Success Nederland hoopt de ko-
mende drie jaar leercentra in te
richten in alle stadions van het be-
taalde voetbal in Nederland.

Uniek project
Playing for Success is een uniek
project waarin vele partijen samen-
komen: het betaald voetbal, de ge-
meente, provincie, onderwijsinstel-
lingen en bedrijven, die  maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men willen accentueren. Projectlei-
der in Euroborg is Rolf Veneboer,
teamleider op het Zernike College.
Hij is, samen met Dion Folkersma,
tevens docent in het project Playing
for Succes. In Groningen zijn de
Onderwijsgroep Noord, ROC Noor-
derpoort, Alfa College, Hanze Hoge-
school, O2G2, de gemeente Gronin-
gen en FC Groningen participanten
in Playing for Success.

FC Groningen gaat in Euroborg van start met het maatschappelijke project Playing for Success. De bestuurskamer van de
club zal op niet-wedstrijddagen worden omgebouwd tot een leslokaal. FC Groningen biedt hiermee onder presterende 
kinderen een aantrekkelijke leeromgeving om op die manier de schoolprestaties te stimuleren en te verbeteren.
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FC GRONINGEN SLUIT ZICH AAN BIJ LANDELIJK MAATSCHAPPELIJK PROJECT

Playing for Success in Euroborg


