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Sport has the power to change the world. It has the power to

 inspire in a way that little else does. It speaks to youth in a

 language they understand. Sport can create hope, where once

there was despair. It is more powerful than governments in

 breaking down barriers.
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Voorwoord

Playing for Success Nederland, een inititatief van KPC Groep, is een grensverleggend

concept waarin leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onder-

bouw van het voortgezet onderwijs in een tijdsbestek van tien weken grote stappen

zetten in het verbeteren van hun taal- en rekenvaardigheid. De betaald voetbal or-

ganisatie in de omgeving speelt hierin een sleutelrol. In het stadion van de club

komen kinderen wekelijks enkele uren bij elkaar om er samen met enthousiaste

 begeleiders te spelen, werken en vooral te leren.

De sleutelwoorden van Playing for Success zijn: fun en zelfvertrouwen, intensieve

begeleiding, een hypermoderne leeromgeving en de betrokkenheid van idolen.

In Engeland is Playing for Success inmiddels een bewezen concept: in de 160 centra

komen jaarlijks zo’n 80.000 jongeren. Onderzoek wijst uit dat deelnemers in tien weken

tijd gemiddeld een leerachterstand van één tot anderhalf jaar inlopen in  Engeland.

In navolging van Engeland groeit het aantal Nederlandse deelnemers aan Playing

for Succes in snel tempo. Kijk op www.playingforsuccess.nl voor alle deelnemende

partijen en de laatste ontwikkelingen.

In deze brochure leest u meer over Playing for Success en over de introductie in

Nederland voor de doelgroep 9 tot 14 jaar. KPC Groep heeft daarnaast de ambitie

ook voor de leeftijdgroep van 16 tot 23 jaar een programma aan te bieden. Daarover

hoort u in de toekomst zeker meer.
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1 Playing for Success

Wat is Playing for Success?

Playing for Success is een grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leef-

tijd van 9 tot 14 jaar hun vaardigheden in taal, rekenen en ict verbeteren. Het gaat

om onderpresterende kinderen: ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze

kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau.

Voor deze kinderen wordt in voetbalstadions een bijzondere leeromgeving opgezet.

Te midden van voetballers, medewerkers van de club en een overvolle prijzenkast

werken de kinderen aan hun vaardigheden. Hierbij worden ze ondersteund door de

modernste ict-faciliteiten.

De leerlingen die deelnemen aan Playing for Success vinden het geweldig om les te

krijgen in de voetbalstadions waar hun idolen rondlopen. Tijdens het programma

komen ze dan ook regelmatig in contact met de iconen van de club. Ook krijgen ze

de kans om wedstrijden te bezoeken.

Playing for Success noemt dat:

leren met een wow-factor

Het is voor Playing for Success de uitdaging om het beeld dat leerlingen van zichzelf

hebben en hun manier van leren in positieve zin te veranderen. Dankzij Playing for

Success neemt het zelfvertrouwen toe en gaan de leerprestaties met sprongen 

vooruit.

Playing for Success werd in 1998 in Engeland ontwikkeld met als doel leerachter-

standen van kinderen aan te pakken. Het concept heeft zich bewezen als een me-

thodiek om in korte tijd significante verbeteringen te behalen op het gebied van

taal en rekenen. Reden genoeg dus om het ook in Nederland de bal aan het rollen 

te brengen!



De praktijk

Leerlingen volgen gedurende tien weken een naschoolsprogramma van één mid-

dag. Wekelijks twee tot drie uren. Dit doen ze in een Playing for Success leercen-

trum, gevestigd in een stadion van een betaald voetbalorganisatie. Ze werken hier

in een ultramoderne frisse en professionele omgeving met de nieuwste ict en mul-

timedia. Er is enthousiaste begeleiding en de sportieve sfeer van de club is er

 nadrukkelijk aanwezig.

Doelstelling

Playing for Success levert een structurele bijdrage aan het opheffen van leer  -

achterstanden bij onderpresterende kinderen:  leerlingen in de bovenbouw van

het primair onderwijs en de onderbouw van voort  gezet onderwijs. Ze verbeteren

vaardigheden op het gebied van taal en  rekenen, ze vergroten hun zelfvertrou-

wen én hun zelfbeeld wordt positiever. 

De  combinatie van onderwijs en sport is hierbij de sleutel tot succes.

Motivatie

Playing for Success gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te

leren. Maar door negatieve leerervaringen is de motivatie soms sterk verminderd

en het zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. Ze gaan er zelf in geloven dat ze

niet goed kunnen leren. 

Playing for Success brengt deze leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek

buiten school waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het voet-

balstadion. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten die aan-

sluiten bij hun interesses. Ze hebben er WOW-ervaringen, bijvoorbeeld wanneer

ze in contact komen met hun favoriete spelers. Het stadion, de sport, en de suc-

cesvolle voetballers; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen

uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Als leerlingen ontdekken dat

ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe, en

hervinden ze hun zelfvertrouwen.
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Leren wordt een feest

Een reden voor het succes van Playing for Success is de positieve sfeer die rond het

centrum hangt. Naast beroepskrachten (docenten), zijn er enthousiaste stagiaires en

vrijwilligers die als mentor worden ingezet om de leerlingen te begeleiden en te

 stimuleren. Ook zij vinden het een uitdaging om in het voetbalstadion aan dit bij-

zondere programma mee te doen. Voetballers en trainers zetten zich met plezier in

voor het centrum en trappen met de leerlingen graag een balletje.

Na het traject van tien weken wordt de goede afloop gevierd. Daarbij kan bijvoor-

beeld een voetbalicoon clubshirts uitdelen of met de leerlingen op de foto gaan.



Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen

een feest is.

Structuur

Naast de intensieve steun en aandacht is er een duidelijke structuur in het leercen-

trum. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de om-

gang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en structuur zorgt

voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Motivatie samenwerkende partijen

Playing for Success is een unieke samenwerking tussen primair en/of voortgezet

onderwijs, de voetbalclubs, gemeenten en mbo en hbo-instellingen. Uiteraard zijn

ook de leerlingen en hun ouders onmisbaar voor het slagen in de ambities. 

Wat kan Playing for Success voor deze verschillende partijen betekenen?
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Voetbalclubs

Betaald voetbalorganisaties zijn betrokken bij hun omgeving. Ze zetten zich in voor

het welzijn van jongeren. Playing for Success draagt bij aan die ambitie. Met het leer-

centrum heeft de club een mogelijkheid haar maatschappelijke verantwoordelijk-

heid te tonen. Daarnaast krijgt de club er een nieuwe groep enthousiaste fans bij en

is het leercentrum een visitekaartje van de club.

Levendige sfeer

Een voetbalclub met een leercentrum heeft dus veel te winnen met een leercen-

trum. Op de eerste plaats is het centrum een positieve plek waar aan de toekomst

van kinderen wordt gewerkt. Een club wordt hier graag mee geassocieerd. De sfeer

in en om de stadions verlevendigt. Omdat ouders ook betrokken raken bij de club

en meegaan naar wedstrijden, neemt agressie af.

Fan voor het leven

Kinderen die de stadions bezoeken, maken er een bijzondere ervaring mee die ze

voor altijd met de club verbindt. Ze vinden er zelfvertrouwen en werken hinderlijke

leerachterstanden weg. Daarbij stimuleert het programma het gevoel dat ze bij de

club horen. Zo werken de voetbalorganisaties aan een nieuwe generatie trouwe

fans.

Duurzaam en continu

Veel voetbalclubs in Nederland zijn betrokken bij activiteiten in en voor de gemeen-

schap. Dankzij Playing for Success kunnen zij nu een succesvol programma toevoe-

gen aan hun maatschappelijk verantwoorde onderneming. Veel andere activiteiten

zijn ad hoc en incidenteel. Playing for Success biedt duurzaamheid en continuïteit. 
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Voordelen op een rij

Tien jaar Playing for Success in Engeland vertelt het verhaal van een programma dat

een grote invloed heeft op voetbalclubs en samenleving. Een aantal redenen

waarom Playing for Success voor voetbalclubs een waardevol initiatief is:

• De clubs krijgen de gelegenheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in

de samenleving te tonen. 

• Clubs krijgen positieve aandacht in lokale en nationale media, vooral bij het of fi-

ciële startsein van belangrijke evenementen of op momenten dat er iets te vieren

valt. Dan is er ook gelegenheid om in contact te komen met bestuurders en hoog-

waardigheidsbekleders die het belang van Playing for Success onderschrijven.

• Playing for Success is een initiatief dat belangrijke steun geniet van bestuurders

en sleutelfiguren in de wereld van de sport.

• Er is een toename van het aantal supporters dankzij een nieuwe generatie poten-

tiële fans. Dit zijn de 500 jongeren die jaarlijks het leercentrum bezoeken, hun do-

centen, hun ouders en hun achterban. Zonder Playing for Success zouden veel van

hen de club misschien nooit hebben bezocht.

• Het leercentrum is een plek om sponsoren te binden. Bij een kennismaking met

deze belangrijke groep, wordt altijd een bezoekje aan het leercentrum gebracht.

• Playing for Success-centra zijn meestal ook toegankelijk voor andere groepen. In

sommige centra kan een deel van de inkomsten die hierdoor worden gegene-

reerd met de club worden gedeeld.

Gemeenten en gemeentelijke instanties

Gemeenten en gemeentelijke instanties hebben een groot belang bij het terug-

 dringen van leerachterstanden: vaak het begin van uitval en een belangrijke reden

waarom jongeren zonder diploma van school komen.
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De verbintenis tussen leren en sport draagt bij aan het verhogen van het niveau van

het onderwijs: een krachtig wapen in de strijd tegen leerachterstanden. Playing for

Success is een unieke kans om het sociaal-economisch perspectief van de samenle-

ving te versterken.

Onderwijs

Het verminderen van leerachterstanden is een prangend vraagstuk. Playing for Suc-

cess draagt bij aan het oplossen van dit vraagstuk. Leerachterstanden worden

minder. Het aantal succesvolle leerlingen in primair en voortgezet onderwijs gaat

omhoog. De tevredenheid van ouders en leerlingen neemt toe en er ontstaat een

betere sfeer voor het onderwijzend personeel. Scholen slagen beter in hun missie,

want minder leerlingen haken af. Daarbij krijgt leren onder jongeren een beter

imago.

De samenwerking tussen de leercentra en de scholen is een belangrijke factor in het

slagen van de centra. Playing for Success is hierbij complementair aan het onderwijs

op school.

Ook het mbo en hbo hebben een belangrijke rol in Playing for Success. Leerlingen

krijgen een intensieve begeleiding, waarvoor veel mensen voor nodig zijn. Een deel

van hen zijn enthousiaste mbo- en hbo-studenten voor wie Playing for Success uit-

dagende leerwerkplekken biedt.

Ouders 

Ouders zijn natuurlijk blij wanneer bij hun kind leerachterstanden worden weg ge-

werkt en het zelfvertrouwen toeneemt. Zeker als ook nog in de toekomst de leer-

prestaties verbeteren.
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2 Implementatie Nederland

Waarom Playing for Success in Nederland?

Onderpresteren

De overheid is bezorgd over het groeiend aantal leerlingen van wie de basisvaardig-

heden ontoereikend zijn om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. 

De problemen beginnen in het primair onderwijs en gaan door in het voortgezet en

beroepsonderwijs. Landelijk gezien scoort ongeveer één op de tien leerlingen on-

voldoende bij taal. Voor rekenen is dit bijna een kwart. Recente cijfers laten zien dat

een aanzienlijke groep leerlingen het basisonderwijs verlaat met een substantiële

leerachterstand in taal en rekenen. Dit ondanks tal van projecten en jarenlang beleid

op onderwijsachterstanden. 

Het aantal onderpresteerders is nog groter. Elk leerjaar scoort ongeveer een kwart

van de leerlingen te laag. Deze kinderen hebben wel de aanleg om te leren, maar het

lukt ze niet hun talenten binnen school te benutten.

Prioriteit

De overheid is van de ernst van deze cijfers doordrongen. Het wegwerken van on-

derwijsachterstanden heeft daarom hoge prioriteit. Maar tot op heden is er nog

geen sluitend antwoord op de taal- en rekenachterstanden bij leerlingen in het ba-

sisonderwijs. De inspectie constateert daarnaast een grote uitval van leerlingen in

het voortgezet onderwijs.

Engeland

In 1997 speelde in Engeland dezelfde problemen. Tony Blair, toen nog net geen

Prime Minister, lanceerde het idee om de leerachterstanden van kinderen op geheel

andere wijze aan te pakken. Hij stelde voor om leerlingen die onderpresteren buiten

de school in een andere omgeving te brengen en ze op een totaal andere manier uit

te dagen om te leren. Dit betekende de start van Playing for Success.



KPC Groep

De resultaten van Playing for Success zijn verbluffend. Na deelname aan het na-

schoolse programma bleken Britse leerlingen één tot anderhalf jaar van hun leer-

achterstand te hebben ingehaald. Hun zelfvertrouwen was gegroeid en hun

zelfbeeld een stuk positiever geworden.

Overtuigd door het Engelse succes en de kennis van de vergelijkbare omstandig  -

heden in Nederland, heeft KPC Groep het concept voor Playing for Success in

 Nederland geïntroduceerd.

Rol KPC Groep en de ambities

KPC Groep, de initiatiefnemer van Playing for Success in Nederland, is een partner in

het verbeteren van leerprocessen. Tot de opdrachtgevers behoren organisaties voor

onderwijs en opleiding, bedrijven, non-profit instellingen en overheden. Expertise-

gebieden van KPC Groep zijn leren en leerconcepten, personeels- en organisatieont-

wikkeling, bestuur, management en bedrijfsvoering en doorlopende leer- en

zorglijnen. Gericht op de onderwijspraktijk en met de blik op actuele wetenschappe-

lijke inzichten vertaalt KPC Groep nieuwe kennis en inzichten naar praktische toe-

passingen voor het onderwijs- en opleidingsveld.

Ten aanzien van Playing for Success Nederland vervult KPC Groep een faciliterende

rol bij de regionale initiatieven en bij de landelijke uitrol. Daarbij horen ook de bewa-

king van de kwaliteit en de doorontwikkeling en verbreding van het concept.

Wat kan Playing for Success voor Nederland betekenen?

Nederland

Playing for Success sluit perfect aan bij de sociaal-culturele, economische, politieke

en technologische ontwikkelingen in Nederland (zie verder in dit hoofdstuk onder

relevante ontwikkelingen). Dit geldt zowel voor het onderwijsachterstandenbeleid en

de behoefte om leerachterstanden terug te dringen op basis van bewezen kennis,

als voor het verbreden van het onderwijs (ketengedachte), het verbinden van school

en sport en de toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid van voetbal-

clubs. 
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Playing for Success is daarmee niet alleen interessant voor het onderwijs, maar ook

voor gemeenten in relatie tot hun onderwijsachterstandenbeleid. 

Voetbalclubs

Daarnaast biedt Playing for Success betaald voetbalorganisaties de mogelijkheid

hun maatschappelijke opdracht te vervullen en draagt het bij aan het verbeteren

van het imago van de voetbalclubs. Met Playing for Success kunnen clubs nu een bij-

zonder en bewezen succesvol educatief programma ontwikkelen.



Waarom past Playing for Success in Nederland?

Drieënhalf decennium achterstandenbeleid in Nederlandse onderwijs heeft nog

geen substantiële verandering gebracht. Weliswaar hebben alle kinderen nu een

grotere kans om een hoger opleidingsniveau te bereiken dan dertig jaar geleden,

maar de ongelijkheid in onderwijskansen tussen hogere en lagere milieus is daar-

mee niet afgenomen - misschien zelfs aangescherpt.

Onderwijsraad

Onderzoek van de Onderwijsraad maakt duidelijk dat vooral bij de lagere sociale

 milieus nog veel onbenutte talenten aanwezig zijn. Zo blijkt ondermeer dat bij 10

tot 20 procent van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs sprake is van

onderbenutting van de aanwezige cognitieve talenten. Dit geldt vooral bij voor leer-

lingen met laag opgeleide ouders, zowel autochtoon als allochtoon. Etniciteit speelt

een grote rol waar het gaat om taal. Bij andere vakken is het opleidingsniveau van

de ouders in hoge mate bepalend voor de onderbenutting van talent.

Naar aanleiding van dit onderzoek deed de Onderwijsraad in 2007 aanbevelingen

die er toe moeten bijdragen dat de onbenutte talenten van kinderen aangeboord

worden. Zo pleit de Raad voor heldere doelen en het inzetten van gerichte toets- 

instrumenten. Ook wil het na schooltijd extra leertijd, bovenop de reguliere leertijd

en onderwijs voor onderpresterende leerlingen.

Relevante ontwikkelingen

Naast de constatering dat er binnen het onderwijs nog veel werk te doen is, zijn er

ook sociaal-culturele, economische, politieke en de technologische ontwikkelingen

die de noodzaak voor het verminderen van onderwijsachterstanden onderstrepen. 

Sociaal-culturele ontwikkelingen

• In Nederland komen er steeds meer initiatieven die insteken op schoolprojecten ,

waarin leervakken gekoppeld worden aan de voetbalclub om de leerstof aantrek-

kelijker te maken. Voorbeelden zijn onder andere te vinden bij FC Utrecht, NEC Nij-

megen en NAC Breda.
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• Betaald voetbalorganisaties ontdekken hun maatschappelijke verantwoordelijk-

heid. Een voorbeeld is FC Twente dat ‘Scoren in de wijk’ organiseert. Spelers wor-

den hierbij ingezet als rolmodel en gebruiken de aantrekkingskracht van de

voetbalomgeving om voortijdige schoolverlaters te re-integreren in het beroeps-

onderwijs en ze te motiveren voor een plaats op de arbeidsmarkt. Andere voor-

beelden zijn PSV dat zich al jaren inzet voor het Wilhelmina Kanker Fonds en

Vitesse dat werkt met langdurig werklozen in Scoren door scholing.

• Betaald voetbal heeft aantrekkingskracht en zeggingskracht, zeker bij kinderen op

in de basisschool. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het project waarin wekelijks con-

tact met een profvoetballer kinderen stimuleert om gezonder te eten. Aan dit pro-

ject doen meer dan 15 betaald voetbalclubs mee (www.scorenvoorgezondheid.nl).

• Sport en bewegen hebben de aandacht. In 2005 Zo hebben het Ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn een

alliantie gesloten met NOC*NSF, met het doel meer kinderen te laten bewegen. Resul-

taat hiervan is het beleidskader Sport, bewegen en Het advies Onderwijs en sport

dat wordt uitgevoerd in de periode 2009-2011.

Economische ontwikkelingen

Op economisch gebied zijn de volgende relevante ontwikkelingen zichtbaar:

• In de Lissabon-doelstellingen is door de EU afgesproken dat in Europa het kennis -

niveau verhoogd wordt. Nederland zal flink moeten investeren in de kwaliteit van

het onderwijs om deze doelstellingen halen. (De staat van het onderwijs, onder-

wijsverslag 2005/2006, Inspectie van het onderwijs.)

• Uit de beschikbare peilingen blijkt dat er signalen zijn dat er in alle onderwijssectoren

een niveauverlies is voor de vakgebieden Nederlands en wiskunde. Ook blijkt dat 25

procent van de Pabo-studenten de basistest Wiskunde niet haalt.

• Er is een verschuiving richting maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Verschillende betaald voetbalorganisaties hebben in dat kader inmiddels een

 beleidsplan MVO opgesteld. 
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Er zijn echter ook economische aspecten die Playing for Success Nederland kunnen

belemmeren:

• Betaald voetbalorganisaties zijn bedrijven geworden waar economische belangen

net zo sterk - of nog sterker - zijn dan de sportieve en sociaal-maatschappelijke

belangen. 

• De stadions in Nederland zijn steeds vaker geen eigendom van de club, waardoor

een extra partij (met vooral commerciële belangen) betrokken moet worden van-

uit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

• De recessie maakt het moeilijker om financiële middelen te werven. Bedrijven zijn

voor zichtiger in het sponsoren van projecten en fondsen hebben hun vermogen

sterk zien verminderen, waardoor er minder geld te vergeven is. Ook de overheid

zal moeten bezuinigen.

Politieke ontwikkelingen

Binnen de politiek is er de laatste jaren een toenemende aandacht voor andere vor-

men van bestrijding van onderwijsachterstanden. Vanaf augustus 2006 geldt etnici-



Powered by KPC Groep19 |   Playing for Success

teit niet langer als criterium voor de verdeling van de gelden, maar alleen nog het

opleidingsniveau van de ouders. Dat betekent dat daadwerkelijke achterstand nu

het criterium is voor het toekennen van extra  middelen aan scholen. Uitgangspunt

is dat scholen eigen keuzes maken bij de besteding van de schoolgebonden

 middelen voor onderwijsachterstanden. De overheid geeft geen inhoudelijke  richt -

lijnen; noch voor besteding van het geld, noch voor de resultaten die hiermee

 worden bereikt.

Verdere relevante politieke ontwikkelingen:

• Scholen kunnen zelf als onderdeel van het schoolplan een plan opstellen voor de

bestrijding van achterstanden. Ze worden geacht de vorderingen van individuele

achterstandsleerlingen door middel van toetsen in beeld te brengen. De inspectie

houdt toezicht op de resultaten.

• Bij toetsen en monitoren van lokale plannen gaat het vooral om zichtbare resulta-

ten. Voor alle betrokken partijen geldt maar één vraag: wat merken jongeren, ou-

ders en de samenleving van het resultaat? (Zie het rapport Ketens laten werken,

integraal Toezicht Jeugdzaken, 2006).

• De minister sluit zich aan bij het pleidooi van de onderwijsraad voor een evidence

based benadering van het onderwijs. Nieuwe onderwijsvormen worden beargu-

menteerd op basis van bestaande wetenschappelijke kennis. De effectiviteit ervan

moet bij voorbaat helder zijn of op zijn minst aannemelijk worden gemaakt.

• In 2007 is een expertgroep Doorlopende Leerlijn Reken- en Taalvaardigheid

 aangesteld die de minister heeft geadviseerd over een betere aansluiting van de

niveaus van reken- en taalvaardigheid in het primair onderwijs, voortgezet onder-

wijs en mbo naar een vervolgopleiding of doorstroming naar de arbeidsmarkt

(Over de drempels met taal en rekenen, januari 2008).

• In het kader van de verlengde schooldag bepalen gemeenten en schoolbesturen

gezamenlijk voor welke doelgroep dit ingericht moet worden. Uitgangspunt is dat

leerlingen 100 uur per jaar na schooltijd deelnemen aan taalactiviteiten.



• Een belangrijke taak van de gemeenten is het aanbrengen van samenhang tussen

de verschillende beleidsterreinen op gemeentelijk niveau. 

• De staatssecretaris van VWS stelt meer middelen ter beschikking om sport en on-

derwijs met elkaar te verbinden.

• Scholen en schoolbestuurders zijn de belangrijkste uitvoerders van het onderwijs-

achterstandenbeleid. De achterliggende gedachte daarbij is dat professionals in

het onderwijs heel goed weten welke leerlingen op hun school met welke proble-

men het meest effectief kunnen worden aangepakt. Vooruitgang in leerprestaties

op het gebied van taal en rekenen en verbetering van sociale competenties staan

centraal in de beleidsvoornemens.

Technologische ontwikkelingen

In een snel veranderende samenleving zullen andere vormen van leren noodzakelijk

zijn, maar ook mogelijk worden:

• Ict heeft een ondersteunende rol in het onderwijs en krijgt een grotere plaats in

het curriculum. Op het terrein van ict in het onderwijs ontwikkelen scholen veel

zelf, vaak ondersteund door Kennisnet ICT op School. Toch is er behoefte aan

 versnelling, aan extra impulsen om ict sneller en beter te kunnen verbinden aan

actuele onderwijsprioriteiten. 

• De ideeën over onderwijsvernieuwing sluiten aan bij de veranderende eisen van

de samenleving. Contextrijk leren in een uitdagende levensechte leeromgeving

buiten de school is daarbij een belangrijk element. 

Conclusie

Een succesvolle methode als Playing for Success om leerachterstanden weg te wer-

ken is gewenst en zelfs noodzakelijk. De vooruitgang die met het programma kan

worden geboekt, is een geweldige kans voor onderwijs, overheden, sportverenigin-

gen en natuurlijk de leerlingen en hun ouders.
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3 Meedoen met Playing for Success

Wie is wie bij Playing for Success?

Projectmanagement

Het management van het projectteam Playing for Success Nederland bestaat uit:

Irene de Kort

Projectmanager

+31 (0) 653540739

irenedekort@playingforsuccess.nl

Pieter Jansen

Projectmanager

+31 (0) 653961099

pieterjansen@playingforscuccess.nl

Criteria bij deelname

Het concept van Playing for Success zoals dat in Engeland wordt gehanteerd, vormt

het uitgangspunt voor de vertaling naar de Nederlandse situatie. In een samen-

 werkingsovereenkomst met Playing for Success Engeland is gewaarborgd dat het

concept voldoet aan de internationale Playing for Success-kwaliteitsnormen en dat

de merknaam Playing for Success binnen Nederland mag worden gebruikt.

Playing for Success is een beproefd concept dat al meer dan 10 jaar met succes in

Engeland draait. Het heeft een aantal vaste kenmerken, die hieronder worden be-

schreven. In de praktijk kent ieder lokaal initiatief een eigen uitwerking. De uiteinde-

lijke vormgeving en inhoud van het leercentrum komt voort uit de behoeftes en

mogelijkheden van de omgeving waarin het is opgericht.

Als een leercentrum de merknaam Playing for Success wil dragen, moet het aan een

aantal voorwaarden voldoen; de zogenaamde kern-kenmerken van Playing for Suc-

cess Nederland. Hierbij gaat het onder meer over eisen ten aanzien van de inhoud



en organisatie van het primaire proces, zoals het programma, deelname aan een

groep en de begeleiding. Daarnaast worden eisen gesteld aan de bestuurlijke

 samenwerking tussen de verschillende lokale partijen. De verantwoordelijkheid 

voor public relations en communicatie berust bij Playing for Success Nederland.

Programma

• Voor de doelgroep primair en voortgezet onderwijs geldt dat het programma

 altijd na de reguliere schooltijd plaatsvindt. 

• Het programma heeft een duur van minimaal 20 uren. Een richtlijn hierbij is 2 à 3

uur per week, 8 à 10 weken lang.

• Er kunnen maximaal twee groepen per dag worden gedraaid en dat voor vier

dagen per week. De vijfde dag is noodzakelijk voor het voorbereiden en organise-

ren van het programma en doorontwikkelen van het leercentrum.

Een groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. 
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Selectie van leerlingen

Leerlingen worden geselecteerd door de scholen. De leerling weet alleen dat hij of

zij is uitverkoren om deel te nemen, niet dat dit gebeurt vanwege onderpresteren.

Het gaat om kinderen die in taal en rekenen onder de normale landelijke standaard

scoren. Onderpresterende leerlingen zijn kinderen die niet het maximale uit hun

kunnen halen. Het zijn geen kinderen met zware gedragsproblemen. Niet alleen

heeft Playing for Success een ander doel, ook de opzet ervan is niet geschikt voor

kinderen met gedragsstoornissen.

Deelname gebeurt altijd op vrijwillige basis. Dit is een belangrijke slaagfactor van

Playing for Success. Doordat kinderen er zelf voor kiezen zijn ze meer gemotiveerder.

Zo sterk, dat leerlingen die zwaar spijbelgedrag vertonen op school, bij Playing for

Success altijd aanwezig zijn.

Er worden contracten afgesloten met de leerlingen en hun ouders en er worden

 afspraken gemaakt over een aanwezigheidsplicht.

Begeleiding

Op een groep van 15 leerlingen zijn minimaal 3 begeleiders aanwezig. Eén van hen

is de centrummanager die een dubbelrol vervult. Enerzijds is hij een excellente do-

cent en anderzijds is hij een ondernemer. 

Deze sleutelfiguur speelt een cruciale rol in het verwerven van een positie binnen de

club. Hij of zij moet deuren openen die soms gesloten blijven, motiveren, enthousi-

asmeren, bemiddelen en het verwerven van extra middelen. De centrummanager is

niet in dienst van de club.
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Het ondersteunend personeel bestaat uit assistenten/ondersteuners en vrijwilligers

met ieder een eigen specifieke functie, bijvoorbeeld ict-deskundige. De vrijwilligers

kunnen volwassenen zijn uit de wijk of mbo-leerlingen die voor hun beroepsprak-

tijkvorming stage lopen, maar ook Pabo-studenten die bij Playing for Success hun

maatschappelijke stage lopen. Zij kunnen worden ingezet voor de  begeleiding van

leerlingen. De begeleiders hebben allemaal dezelfde manier van pedagogisch

 handelen.

Het werken met idolen is een belangrijk onderdeel van het curriculum, bijvoorbeeld

door spelers te betrekken bij opdrachten of door gebruik te maken van wedstrijd-

beelden. Elke leercentrum bepaalt zelf op welke manier rolmodellen zich inzetten

voor de kinderen. Behalve voetballers, kunnen ook andere succesvolle personen die

direct of indirect verbonden zijn aan de club worden ingezet.

Voetbalclubs

Clubs bepalen zelf wat zij toevoegen aan Playing for Success. Dit is mede afhankelijk

van het programma van de spelers en medewerkers van de vereniging. In overleg

met de centrummanager wordt telkens opnieuw bekeken welke kwali teiten van de

club worden ingezet.

De bijdrage van een club aan een leercentrum kan groot zijn. Zo stelt de club een

ruimte voor het centrum beschikbaar, waarmee het dus toegang geeft tot het stadion.

Spelers en anderen leveren een bijdrage aan het Playing for Success-programma,

vooral wanneer er iets te vieren valt, zoals bij de afsluiting van een periode. De inbreng

kan worden uitgebreid met activiteiten van Playing for Success op  wedstrijddagen,

een ruimte op de website van de club of gratis kaartjes voor de  wedstrijd.

Relatie school - leercentrum

Er is sprake van een duidelijk scheiding tussen de school en het leercentrum. Wat in

het leercentrum gebeurt is aanvullend en vindt na school en buiten school plaats.

De vorderingen van de leerlingen in het leercentrum worden na afloop teruggekop-

peld naar de school. Bij de selectie van de leerlingen speelt de school een belang-

rijke rol. De school bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname

aan Playing for Success.
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Voor de leerlingen is er een sterke scheiding tussen de school en het leercentrum.

Het zijn voor hen twee aparte werelden. Dit werkt positief op de leerprestaties.

Normering van kwaliteit

Kwaliteitssysteem

Voor het borgen van de kwaliteit van de leercentra hanteert Playing for Success

 Nederland een kwaliteitskeurmerk gebaseerd op het Engelse QISS-kwaliteits-

 systeem (Quality in Study Support). De landelijke organisatie is ook verantwoordelijk

voor de effectmeting van de leercentra.

Een startend leercentrum toont met een aantal sleutelindicatoren aan dat het vol-

doet aan de minimumeisen die horen bij deze beginfase. Als een centrum wil door-

groeien naar een volgende fase, wordt een vaststaande procedure gevolgd. Het

streven van sport om steeds beter te worden, zit in deze normering verankerd: de

centra doen hun uiterste best om in rang te stijgen. Dit geeft ook veel positieve

 aandacht, bijvoorbeeld op de jaarlijkse Playing for Success-conferentie waarbij

 stijgers in het zonnetje worden gezet.

Effectmeting

Elk leercentrum is verplicht resultaten zoals het aantal deelnemers en het aantal

groepen weer te geven in een jaarrapport. Deze gegevens worden verzameld door

de landelijke organisatie en in een jaarboek gepubliceerd.

De toetsing van het taal- en rekenniveau vindt plaats op school, niet in het leer -

 centrum. Voordat de leerlingen starten met Playing for Success wordt op een aantal

 onderdelen het niveau van de leerling bepaald. Na afloop van het traject gebeurt 

dit weer. Het aanleveren van de data van de leerlingen wordt gecoördineerd door

Playing for Success Nederland. 

Ook minder harde gegevens bepalen het resultaat van een leercentrum. Denk hier-

bij aan de waardering van de leerlingen, de groei in zelfvertrouwen en de mate van

versterking van het zelfbeeld van de leerlingen. Ieder centrum bepaalt zelf op welke

onderdelen ze beoordeeld wil worden.
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Centra in het hele land leren elkaar in de loop van tijd kennen, waarbij zeleren van

elkaar leren en zichzelf aan elkaar kunnen meten. Er ontstaat een hecht netwerk met

allerlei stimulerende verbanden. Ook rond het leercentrum ontstaan nieuwe initia-

tieven die graag geassocieerd worden met Playing for Success. Denk aan activiteiten

voor ouders, summerschools of onderwijs op zaterdag. Dit heeft tot gevolg dat de

voetbalclub steeds meer verankerd raakt in de omgeving.

Slaagfactoren

Om het primaire proces in de leercentra van Playing for Success succesvol te laten

verlopen en optimale leerresultaten te behalen is een aantal factoren van belang.

Selectieprocedure leerlingen

De duidelijke omschrijving van de doelgroep en de heldere selectieprocedure zorgen

ervoor dat de juiste leerlingen deelnemen. Daarnaast maakt het dat school, leerlingen

en ouders de juiste verwachtingen hebben met betrekking tot deelname. Een belang-

rijke factor hierbij is dat leerlingen niet vrijblijvend maar op vrijwillige basis deelnemen.

Contactdocent

Elke deelnemende school heeft een vaste contactpersoon. Deze docent is het aan-

spreekpunt voor de centrummanager, selecteert de leerlingen en vormt de verbinding

tussen het leercentrum en de school. Dit zorgt ervoor dat de scholen optimaal

 betrokken zijn bij wat er in het leercentrum  gebeurt. 

Uitdagende leeromgeving

Playing for Success maakt bij het leren optimaal gebruik van de mogelijkheden die

de omgeving in en om het stadion biedt. Daarnaast heeft men zorg voor de inrich-

ting van de ruimten. Het zijn lichte, kleurrijke ruimten die worden ingericht samen

met de leerlingen.
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Werken met rolmodellen

Naast de fysieke omgeving, maakt Playing for Success ook  gebruik van de personen

die aanwezig zijn in de omgeving van het leercentrum. Er worden profvoetballers

van de club ingezet. Soms door persoonlijk aanwezig te zijn (interviews, uitreiking

awards), soms door de voetballers te gebruiken als onderwerp van een opdracht. 

Intensieve begeleiding

Op iedere vijf leerlingen is er één begeleider. Kinderen hoeven dan ook nooit lang

hoeven te wachten als ze een vraag hebben of niet verder kunnen. De begeleiders

stimuleren het maken van eigen keuzes en het zoeken van eigen oplossingen.



Ict en multimedia

Playing for Success maakt bij het leren veel gebruik van ict en multimedia. Leerlin-

gen leren spelenderwijs werken met software en hardware en zijn tegelijkertijd

bezig met oefenen in taal en rekenen. De financiering van hard- en software vraagt

aandacht.

Curriculum

Het curriculum is programma- en ontwikkelingsgericht. Er zijn tal van mogelijkhe-

den om binnen de geboden structuur planmatig te kunnen werken. Het curriculum

bevordert het samenwerken, het reflecteren en het stellen van eigen doelen.

Toetsen

Het toetsen en beoordelen van de vorderingen op taal en rekenen vindt plaats op

school. Sociale competenties worden gemeten in het leercentrum. De uitkomsten

worden gebruikt voor het opstellen van individuele leerdoelen. 

Contact met ouders

Om het leereffect te optimaliseren zijn de ouders nauw betrokken bij wat er in het

leercentrum gebeurt. 
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4 Bakermat Engeland

Het ontstaan van Playing for Success

Playing for Success werd in 1997 in Engeland ontwikkeld door Rex Hall (MBA), met

als doel om leerachterstanden aan te pakken.

Het werd een uniek samenwerkingsverband dat naschoolse leercentra inricht voor

leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar met een leerachterstand in taal, rekenen of

ict. Door kinderen die onderpresteren in een WOW-omgeving (een professionele

sportomgeving) te brengen, worden ze op een volkomen nieuwe manier uitge-

daagd om te leren.

De leerlingen volgen gedurende tien weken een naschoolsprogramma van één

 middag per week (drie uren). Het naschoolsprogramma wordt gegeven in het leer-

centrum Playing for Success, dat zich bevindt in een stadion van een betaald voet-

balorganisatie. In het leercentrum is de sfeer van de club nadrukkelijk aanwezig. 

Het is modern en professioneel ingericht, met veel ict en multimedia. 

Sport

Kern van Playing for Success is het stimuleren en verbeteren van taal en rekenen

door middel van sport als verbindende (en stimulerende) omgeving.

Partners

De partners in het samenwerkingsverband zijn de Overheid (Department for

 Children, Schools and Families – DCFS), plaatselijke overheden, sportclubs en hun

 nationale vertegenwoordigende organen. Clubs spelen een cruciale rol in het initia-

tief door gastvrij onderdak te bieden aan de studiecentra. Zonder de volledige 

steun, het commitment en de actieve betrokkenheid van sportclubs zou Playing 

for  Success niet het baanbrekende initiatief zijn dat het nu is geworden.

Inmiddels heeft de praktijk uitgewezen dat Playing for Success ook effect heeft 

als het aan een andere leeromgeving is gekoppeld dan het voetbalstadion. Er zijn

 momenteel inmiddels leercentra verbonden aan achttien verschillende sporten, 
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waaronder cricket, rugby, een zeilcentrum, een outdooractiviteitencentrum, tennis,

bowls, ice-skating, gymnastics, speedway, paardenraces en zelfs een winkelcentrum.

Successen in Engeland op een rijtje

Ontwikkeling

Het initiatief is in een ongelooflijk tempo gegroeid. Playing for  Success begon in

1997 met drie centra die hun thuisbasis uitsluitend in de Premier League hadden. In-

middels kan men in Engeland bogen op meer dan 160 centra waarin wordt samen-

gewerkt met een breed scala aan sportclubs – van basketbal 

tot bowlen en van ijshockey tot paardenrennen. 

Successen

Playing for Success is in Engeland vier keer landelijk geëvalueerd. Naast de lande lijke

evaluaties worden de centra gestimuleerd een eigen lokaal evaluatiesysteem op te

zetten, met gebruikmaking van een framework van het Department of Education and

Skills (DfES). Ook heeft een evaluatie van de lange termijn effecten plaats gevonden.

Na deelname aan het naschoolse programma’s bleken leerlingen één tot anderhalf

jaar te zijn ingelopen op hun leerachterstand. Daarnaast is hun zelfvertrouwen ge-

groeid en is hun zelfbeeld positiever geworden.

Sleutel tot succes

De kracht van het concept Playing for Success zit in een combinatie van factoren:

• Het haalt leerlingen uit de, voor hen vaak met negatieve ervaringen verbonden,

schoolsituatie

• Het maakt gebruik van een WOW-leeromgeving

• Het biedt leerlingen een programma volgens een specifiek leerconcept

• Het leerconcept is een eclectisch model, dat aspecten bevat van verschillende 

pedagogische- en leertheorieën

• Het maakt gebruik van rolmodellen en helden, zoals profvoetballers en trainers



• Het werkt met een curriculum met verschillende keuzemogelijkheden, aan-

 sluitend bij het niveau en interesse van de leerling

• Het laat leerlingen hun eigen leerdoelen bepalen

• Het koppelt leren aan boeiende, uitdagende situaties die met het professionele

voetbal te maken hebben

• De passie van de leerlingen vormt het uitgangspunt

• De begeleiding is intensief, minimaal één volwassene op vier leerlingen

• De begeleiders komen uit de directe omgeving van het leercentrum

• Toetsen op het gebied van taal en rekenen vindt plaats in school, niet in het 

leercentrum

• Het heeft een substantiële omvang. Het kan per centrum 500 leerlingen 

per jaar bedienen

• Het is een duurzaam initiatief, geen incidenteel aanbod

• Het dekt doelen van meerdere partijen

• Het heeft tal van positieve sociaal-maatschappelijke neveneffecten

• De resultaten zijn nauwkeurig en gericht te meten

De verwachting is dat er in 2014 meer dan 300 Playing for Success-centra in

 Engeland zijn.
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