Playing for success
Topvoetbal als inspiratiebron voor
leerprestaties. Dat is de kerngedachte
achter ‘Playing for Success’. Vanaf
volgend schooljaar kunnen leerlingen
van groep 7 en 8 die, bijvoorbeeld
door onzekerheid, onder hun niveau
presteren, bij Almere City FC aan
hun resultaten komen werken. “Als
kinderen weten dat ze een speler of
de trainer mogen interviewen, leven
ze daar de hele week naartoe.”
Een tot voetbalveld omgetoverde tafel,
kunstgras op de vloer en aan de muren
posters met juichende spelers en supporters. Aan alles is gedacht bij de inrichting
van het leercentrum bij Almere City FC.
Het ‘decor’ is dan ook een belangrijk
element van Playing for Success, waarbij
alles draait om de beleving onderdeel
uit te maken van een voetbalclub. Op
dit moment maakt een pilotgroep van
leerlingen kennis met het project, in
september gaat het officieel van start.
Inspirerende omgeving
Projectleider René Maertens, gymdocent
en manager sport van Echnaton, legt het
principe uit: “Playing for Success is een
van oorsprong Engels concept, gericht op
kinderen die onder hun niveau presteren,
bijvoorbeeld omdat ze zich op school niet
kunnen concentreren, of weinig zelfvertrouwen hebben. In de inspirerende omgeving van een voetbalclub doen ze allerlei
positieve ervaringen op. Onderzoek laat
zien dat de leerprestaties omhoog gaan.”
De kinderen brengen gedurende tien
weken twee uur per week door bij de club,
na schooltijd. Hun vorderingen worden
bijgehouden. Ze volgens lessen ICT, sport,
rekenen en gezondheid, onder begeleiding
van twee docenten en enkele PABOstudenten. “Alles staat in het teken
van voetbal”, legt Maertens uit. “Je kunt
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kinderen bijvoorbeeld laten uitrekenen
hoeveel stoeltjes er in het stadion staan.”
Slimmer door sporten
Dat kinderen zelf sporten was voor
Maertens een voorwaarde om de rol van
projectleider op zich te willen nemen.
“Je wordt namelijk aantoonbaar slimmer
van sport. Bovendien train je bijvoorbeeld
je doorzettingsvermogen en leer je samenwerken.” Almere City-directeur Raymond

Groenteman onderschrijft het belang
van het zelf bewegen door de kinderen.
“We stellen daarom ook een looptrainer
ter beschikking. Bij andere clubs is zelf
sporten geen onderdeel van Playing for
Success. Wij willen het graag net even
anders doen.” Playing for Success sluit
volgens Groenteman goed aan bij de
filosofie van de club: “Ik vind dat je
als voetbalclub een maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebt. We vonden

dit meteen een goed idee. Als kinderen
weten dat ze een speler of de trainer
mogen interviewen, leven ze daar de
hele week naartoe.”
Herken je dat?
Groenteman is er daarnaast van overtuigd
dat Playing for Success kan bijdragen aan
de binding tussen Almere City en de stad.
“Wij zijn een vereniging met weinig his
torie”, vertelt hij. “Almere is natuurlijk

een ontzettend jonge stad. Dus dat proces
heeft tijd nodig. De kinderen en hun
ouders die hier komen zijn misschien je
toekomstige spelers of supporters. “In september wordt gestart met vier groepen van
zestien leerlingen, afkomstig van verschillende scholen. Maertens wil leerkrachten
oproepen in hun klassen te kijken wie in
aanmerking zou kunnen komen. “Het gaat
dus niet om leerlingen met gedragspro
blemen, maar om kinderen die onder hun

niveau werken. Leerkrachten herkennen
dat. Het is de bedoeling dat zij gesprekken
aangaan met de kinderen en hun ouders.
Komend jaar gaat het in eerste instantie
om groep 7 en 8 PO, uiteindelijk willen
we het uitbreiden naar de eerste en tweede
klas van het VO. Ik nodig leerkrachten
en directeuren uit contact met mij op te
nemen.” thijs zoet
René Maertens is te bereiken via
r.maertens@echnaton.nl
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