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A L L E S  V A N  W A A R D E

WIE

Gewone kinderen. Toch presteren ze min-
der dan ze kunnen. Omdat ze negatieve 

ervaringen hebben gehad met leren. Die 
hebben hun zelfbeeld, zelfvertrouwen 

en motivatie beïnvloed. Dat ze goed 
 kunnen leren, geloven ze zelf niet. Vooral 

taal, rekenen en ICT vinden ze lastig.

WAT

Playing for Success wil deze kinderen 
inspireren, uitdagen. De bedoeling is dat 
zij ‘leren’ gaan associëren met ervaringen 
op bijzondere locaties. Dit noemen we de 
wow- factor. Bij Playing for Success wer-
ken ze aan opdrachten die aansluiten bij 

hun interesses. Kinderen leren bij ons 
hun talenten ontdekken. Ieder kind 

heeft wel iets waar het goed in is. Dat 
hoeft niet altijd een schoolvak te zijn. Als 

het zijn eigen talent ontdekt, geeft dat 
het kind meer eigenwaarde en autono-
mie. Dat heeft vaak weer een  positieve 

invloed op het schoolse leren.

WAAR

In het voetbalstadion. Dat is andere 
koek dan leren in de klas. En dan ook 
nog een trainer ontmoeten of een top-

speler... wow! Zo wordt leren iets leuks. 
Delta Lloyd Foundation ondersteunt 

Playing for Success bij Vitesse in 
 Arnhem en bij PEC Zwolle met gast-

lessen waarin kinderen op speelse wijze 
leren omgaan met geld.

WAAROM

In Engeland, de bakermat van Playing 
for Success, lopen kinderen met dit 

 programma een tot anderhalf jaar leer-
achterstand in. Deelnemertjes in 

Nederland gaan licht tot matig vooruit 
in taal en rekenen. De sociaal-emotio-

nele ontwikkeling is echter zeer 
 positief. Kinderen leren bij Playing for 

Success dat ze iets kunnen, dat ze 
samen met anderen kunnen werken en 
communiceren. Deze bagage nemen ze 

mee naar school. Zo gaat deze groep 
kinderen de school anders ervaren: ik 

kan iets en ik kan het zelf.

PLAYING FOR 
SUCCESS

T EK S T:  RO N EL K ERB O U T 
B EEL D:  T H I J S  WO L Z A K

www.playingforsuccess.nl


