
Jaarrapportage 2009-2010

Nederland 

Playing for Success Nederland



Dankzij Playing for Success verbeteren  
zo’n 800  leerlingen in de periode 2009-2010  
hun leerprestaties.

FC Zwolle had zo’n twee jaar geleden de Nederlandse primeur. PSV, ADO,

Vitesse, FC Groningen en NAC volgden en in februari werd in de Galgen-

waard al weer het zevende Playing for Success leercentrum geopend. Feyen-

oord en Willem II starten ondanks de financiële en sportieve tegenwind nog

voor de zomer met hun eigen leercentrum. De Coöperatie Eerste Divisie heeft

Playing for Success omarmd als speerpunt van haar maatschappelijk beleid.

Wat maakt Playing for Success zo aantrekkelijk voor het betaald voetbal in

Nederland?   
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Op initiatief van premier Tony Blair opende

in 1997 het eerste Playing for Success leer-

centrum in het stadion van een betaald voetbal-

club. Doelstelling: het verbeteren van de

leerprestaties van kinderen van 9 tot 14 jaar. Het

bleek een doorslaand succes. Het Verenigd Konink-

rijk telt inmiddels 162 leercentra. Niet alleen in

voetbalstadions. Het programma verspreide zich

als een inktvlek over de hele sport- en entertain-

mentindustrie. Brits onderzoek liet zien dat het

mogelijk is om in tien weken tijd een tot anderhalf

jaar leerachterstand weg te werken.

De WOW-factor

Playing for Success maakt gebruik van de aan-

trekkingskracht van het betaald voetbal. Het sta-

dion, 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 Suc-

cess noemt dat: Leren met een WOW-factor.” 

Leren in een stadion

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 bere-

kenen van de oppervlakte van het voetbalveld of

het interviewen van spelers: opdrachten die aan

het stadion en het voetbal zijn gerelateerd en bij-

dragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de

computervaardigheden van leerlingen.

KPC Groep

Het succes werd opgemerkt door Onderwijsad-

viesbureau KPC Groep dat Playing for Success

naar Nederland haalde. Pieter Jansen en

Irene de Kort, de projectmanagers van Play-

ing for Success, hebben inmiddels een dag-

taak aan de begeleiding van clubs in de

Eredivisie en de Jupiler League die onderdak

willen bieden aan een leercentrum.

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. De clubs stellen spe-

lers ter beschikking en een ruimte in het sta-

dion die ingericht kan worden als lesruimte.

In veel gevallen wordt een beroep gedaan op

de Provincie en sponsoren om de begroting

rond te krijgen.”

Positieve invloed

De grote winnaars zijn natuurlijk de kinde-

ren die de resultaten op school zien verbete-

ren en meer zelfvertrouwen krijgen. Maar

eigenlijk worden alle steakholders van Play-

ing for Success er beter van. Voor de club

geldt dat de sfeer in het stadion verleven-

digt. De waardering van de gemeenschap

voor de club wordt groter. De tribunes wor-

Succesvolle Brits leerconcept verovert Nederland 
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LEREN MET EEN WOW-FACTOR

Playing for Success maakt gebruik van de aantrekkings-

kracht van het betaald voetbal. Het stadion,  het top  -

sportklimaat en het succes van de voetballers, het  

draagt allemaal bij aan een omgeving die kinderen 

uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerpres-

taties. Playing for Success noemt dat: Leren met een 

WOW-factor.

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 opper-

vlakte van het voetbalveld of het interviewen van 

spelers: opdrachten die aan het stadion en het voetbal 

zijn gerelateerd en bijdragen aan de taal- en rekenont-

wikkeling en de computervaardigheden van leerlingen.

Het Britse succes wordt opgemerkt door Onderwijs-

adviesbureau KPC Groep dat Playing for Success naar 

Nederland haalt. Playing for Success blijkt te voorzien 

in een grote behoefte en mag zich verheugen in een 

snel groeiende belangstelling van regionale onderwijs-

partijen, betaald voetbalorganisaties, lokale overheden 

en lokale maatschappelijke organisaties.

FC Zwolle heeft de primeur

Na een intensieve voorbereiding is FC Zwolle de 

eerste club in het Nederlandse betaald voetbal met 

een Playing for Success leercentrum. De enthousiaste 

samenwerking tussen lokale onderwijspartijen, de 

 gemeente en de club leidt ertoe dat het leercentrum 

eind maart 2009 onder grote belangstelling van de 

plaat selijke en landelijke pers wordt geopend in het pers-

centrum van het gloednieuwe stadion van FC Zwolle. 

PSV en ADO Den Haag

Een  leegstaande ruimte onder de Westtribune van  

het Philips Stadion wordt verbouwd tot een goed 

geoutilleerd leercentrum. Het centrum opent aan het 

begin van het schooljaar 2009-2010 haar deuren. PSV 

heeft daarmee de primeur in de Eredivisie.

Mede dankzij de goede ICT voorzieningen en de lage 

bezettingsgraad, blijkt het perscentrum een uitste-

kende optie voor clubs die snel aan de slag willen met 

Playing for Success, zonder al te hoge verbouwings-

kosten. Net als FC Zwolle kiest ADO Den Haag voor een 

leercentrum in het perscentrum dat in september 2009 

wordt geopend.

Vitesse en FC Groningen

Met de opening van twee nieuwe leercentra in het 

Arnhemse Gelredome en de Groningse Euroborg staat 

de teller eind 2010 op vijf.

Publiciteit 

Playing for Success genereert in de periode 2010-2011 

veel publiciteit. Bij elke opening is de regionale pers 

goed vertegenwoordigd. Er is flinke belangstelling voor 

het programma vanuit de vakpers en de landelijke 

pers. Er verschenen onder meer artikelen in De Volks-

krant, De Telegraaf, Trouw, het AD en NRC Handelsblad. 

Playing for Success haalt tot twee keer toe het Jeugd-

journaal, is te zien bij het programma Z@ppsport en te 

horen bij het programma Tijd voor Twee (Radio 2) en BNR.

Op initiatief van premier 

Tony Blair opende in 

1997 het eerste Playing 

for Success leercentrum 

in het stadion van 

een betaald voetbal-

club. Doelstelling: het 

verbete ren van de leer-

prestaties van kinderen 

van 9 tot 14 jaar. 
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Eind 2010 is de voorbereiding voor de opening van 

nieuwe leercentra in volle gang. FC Utrecht en NAC 

Breda ontvangen begin 2011 de eerste deelnemers. 

Feyenoord, Willem II en NEC zullen naar verwachting 

snel volgen. 

Jupiler League

Ook de clubs in de Jupiler league omarmen Playing 

for Success. Eind 2010 zijn de  voorbereidingen bij 

Helmond Sport, FC Dordrecht, Almere City FC en RBC 

Roosendaal in volle gang. De Coöperatie Eerste Divisie 

heeft Playing for Success geadopteerd als het pro-

gramma waarmee de clubs uit de Jupiler league de 

komende jaren invulling geven aan hun maatschap-

pelijke betrokkenheid. 

Meer dan Voetbal

De samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal 

is in 2010 geformaliseerd. Meer dan Voetbal en Playing 

for Success zullen de komende jaren gezamenlijk 

optrekken om de verbindende kracht van voetbal 

 optimaal in te zetten voor een betere samenleving.

15-23 jaar

In Breda wordt begin 2011 het eerste Playing for 

 Success leercentrum geopend dat zich naast de groep 

9-14 jaar ook richt op de groep 15-23 jaar. In samen-

werking met de onderwijsorganisaties Noorderpoort, 

ROC Landstede, ROC van Twente en ROC Zeeland zal in 

de periode 2011-2014 worden gewerkt aan de verdere 

uitbreiding van de programmalijn voor deelnemers 

van 15 tot 23 jaar, met als doelstelling het voorkomen 

van voortijdig schoolverlaten.

Playing for Success breidt 

zich als een inktvlek uit 

over Nederland. 

Nationale Playing for Success conferentie

In juni 2009 en in oktober 2010 vindt in het stadion van 

FC Zwolle de Nationale Playing for Success Conferentie 

plaats. Hoogtepunten tijdens de beide congressen zijn de 

lovende woorden van José Lazeroms, Directeur Generaal 

primair en voortgezet onderwijs Ministerie van OC&W 

(2009) en toenmalig vicepremier Andre Rouvoet (2010). 

Zo’n 150 belangstellenden uit de onderwijssector en het 

betaald voetbal nemen tijdens het middagprogramma 

deel aan een van de vele workshops. Tom van ’t Hek 

verzorgt de presentatie.

Internationaal

In 2010 is de samenwerking tussen Playing for Success 

Nederland en de zusterorganisatie in Engeland geïnten-

siveerd. Gezamenlijk werken we aan de uitbreiding van 

Playing for Success naar België waar K.A.A. Gent in 2010 

is gestart met een leercentrum.  In 2011 wordt de vzw 

Playing for Success Belgium opgericht en zullen leer-

centra bij Basketbalclub Antwerp Giants (in het voorjaar) 

en bij Club Brugge (in het najaar) opgestart worden.

Automatisering

Een van de belangrijke taken van Playing for Success 

Nederland is het bevorderen van de samenwerking en 

uitwisseling van programma’s en leermiddelen tussen  

de regionale centra. 

Om dit verder mogelijk te maken zijn in 2010 de voor-

bereidingen getroffen voor de komst van een Sharepoint 

omgeving waarin documenten online kunnen worden 

uitgewisseld en gegevens van deelnemers t.b.v. onder-

zoek toegankelijk worden gemaakt. Met de komst van 

Sharepoint krijgen de leercentra ook de mogelijkheid  

hun eigen website te publiceren en te onderhouden.  

Investeren in de toekomst



Leerresultaten

CITO doet in 2010 onder 60 deelnemers onderzoek 

naar het taal- en rekenniveau vóór en na deelname  

aan Playing for Success. Algemeen beeld is dat de  

leerlingen op rekenen en taal in 10 bijeenkomsten  

van 2,5 uur een extra vooruitgang boeken van  

enkele maanden. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderzoeksbureau Oberon doet in 2010 onderzoek 

naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van in totaal 

90 deelnemers van drie leercentra. Het onderzoek 

spitst zich toe op zelfvertrouwen, motivatie en zelf-

standig leren. In het algemeen oordelen leer lingen  

zeer positief over de vooruitgang die zij hebben 

geboekt. Dit geldt vooral voor punten die betrekking 

hebben op de attitude van leerlingen ten opzichte  

van school en hun schoolwerk. Leerlingen geven aan 

na het volgen van een programma meer vertrouwen 

te  hebben in hun prestaties én meer bereid te zijn zich 

daarvoor in te zetten. 

Sociaal-maatschappelijke neveneffecten

Het Mulier Instituut voert in 2010 een eerste verken-

nende studie uit naar de maatschappelijke uitstraling van 

Playing for Success, met name in Eindhoven en in Zwolle. 

In Den Haag is een beknopt onderzoek uitgevoerd. 

Op alle onderzochte locaties zijn de geïnterviewden 

doorgaans positief over de samenwerking tussen de 

partners. De samenwerking tussen de deelnemende 

scholen is geïntensiveerd. Ook het enthousiasme voor 

de samenwerking met een betaald voetbalorganisatie 

is groot. Op de deelnemende gemeenten heeft de start 

van Playing for Success (nog) nauwelijks invloed gehad.

In de komende jaren doet de Stichting Meer dan Voetbal 

een uitgebreid onderzoek naar de meerwaarde van de 

maatschappelijke activiteiten van het betaald voetbal. 

Playing for Success is één van de MBO-activiteiten die 

in dit onderzoek worden geëvalueerd. 

’s-Hertogenbosch, maart 2011

Stichting Playing for Success Nederland

Kooikersweg 2   

‘s-Hertogenbosch

Postbus 482

5201 AL  ‘s-Hertogenbosch

+31(0)73 624 72 72 

info@playingforsuccess.nl

Ondertekening overeenkomst 

Stichting Meer dan Voetbal.  

V.l.n.r: Edu Jansing (MdV),  

Pieter Jansen, Irene de Kort en 

Johan van der Horst (KPC Groep).
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