Succesvol Brits leerconcept verovert Nederland

Playing for Success:

Leren met een WOW-factor

Onlangs werd in stadion De Goffert in
Nijmegen het 10e Playing for Success
leercentrum geopend. Clubs als PSV,
Feyenoord, FC Zwolle en FC Groningen
beschikken al wat langer over een
leercentrum. Stichting Meer dan Voetbal
heeft Playing for Success omarmd als een
van de pijlers van haar maatschappelijk
beleid. Wat maakt Playing for Success
zo aantrekkelijk voor het betaald
voetbal in Nederland?

Playing for Success is een van oorsprong
Brits concept dat gebruikmaakt van de
aantrekkingskracht van het betaald voetbal.
Het stadion, het topsportklimaat en het
succes van de voetballers, het draagt
allemaal bij aan een omgeving die kinderen
uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere
leerprestaties. Playing for Success noemt
dat: Leren met een WOW-factor.
Brits onderzoek liet zien dat het mogelijk is
om in tien weken tijd één tot anderhalf jaar
leerachterstand weg te werken.
Opdrachten
Deelnemers volgen onder intensieve
begeleiding tien weken lang, zo’n drie
uur per week een naschools programma
dat bestaat uit activiteiten als het
maken van een wedstrijdverslag, het
berekenen van de oppervlakte van het
voetbalveld of het interviewen van spelers:
opdrachten die aan het stadion en het
voetbal zijn gerelateerd en bijdragen
aan de taal- en rekenontwikkeling en de
computervaardigheden van leerlingen.
KPC Groep
Het succes werd opgemerkt door
Onderwijsadviesbureau KPC Groep
dat Playing for Success naar Nederland

haalde. Pieter Jansen en Irene de Kort, de
projectmanagers van Playing for Success,
hebben inmiddels een dagtaak aan de
begeleiding van clubs in de Eredivisie en
de Jupiler League die onderdak willen
bieden aan een leercentrum.
Samenwerking
De Kort: “De samenwerking tussen lokale
onderwijspartijen, de gemeente en de club
is cruciaal bij de totstandkoming van een
leercentrum. Iedere partij heeft daarbij een
eigen rol. Schoolbesturen leveren de kennis
en de mankracht. De gemeenten dragen bij
aan een stevig financieel fundament.
In veel gevallen wordt een beroep gedaan
op de provincie en sponsoren om de
begroting rond te krijgen. De meest
zichtbare rol is weggelegd voor de
deelnemende BVO’s die een ruimte in
het stadion ter beschikking stellen.”
Technische staf
“Spelers en technische staf spelen een
belangrijke rol in het programma.
Ze worden ingezet als medeondertekenaars
van het contract dat met de deelnemers
wordt gesloten en zijn aanwezig bij de
uitreiking van certificaten of andere
succesmomenten.”

Technische staf
“Dat je goed kunt voetballen betekent
nog niet dat je ook goed met kinderen
kunt omgaan. Er zitten soms echte
natuurtalenten tussen, maar met name
jongere spelers hebben het soms lastig in
de omgang met kinderen. Logisch, want in
sommige gevallen zijn ze maar een paar
jaar ouder. Het is dan ook heel belangrijk
dat leerkrachten en technische staf in
overleg bepalen welke spelers het beste
voor Playing for Success kunnen worden
ingezet. Persoonlijke ontwikkeling kan daar
ook zeker een rol in spelen.”
“Eigenlijk wordt iedereen beter van
Playing for Success. De sfeer in het stadion
verlevendigt. De waardering van de
gemeenschap voor de club wordt groter.
De tribunes worden voller en er kunnen
nieuwe commerciële netwerken worden
aangeboord. Eigenlijk kent Playing for
Success alleen maar winnaars. Maar de
grootste winnaars zijn toch de kinderen
die aan het lesprogramma deelnemen!”

Meer informatie?
Irene de Kort, projectmanager
E: irenedekort@playingforsuccess.nl
M: +31 (0) 6 53 54 07 39

“Spelers en technische staf
spelen een belangrijke rol in
het programma.”
“Vooral bij topclubs is het soms lastig om
dat allemaal in te passen in een overvol
trainings- en wedstrijdprogramma. Gelukkig
zijn er steeds meer trainers en spelers die
zich bewust zijn van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheden. Steeds vaker wordt
daarover ook een paragraaf opgenomen
in de contracten die spelers met hun club
afsluiten.”
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