Leren in een voetbalstadion
Playing for Success verovert Nederland. Na Zwolle en Den Haag werd eind vorig jaar in het Eindhovense Philips-stadion het derde leercentrum geopend. Initiatiefnemer KPC Groep verwacht dat er
dit jaar nog eens vijf nieuwe leercentra bijkomen. “Als alle 37 betaald voetbalorganisaties meedoen,
kunnen we elk jaar de leerprestaties van achtienduizend onderpresterende kinderen verbeteren!”
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Engeland
Playing for Success heeft zich in Engeland ruimschoots bewezen. Het leerconcept wordt daar sinds
1997 in praktijk gebracht. Brits onderzoek wijst uit dat
leerlingen een half tot anderhalf jaar leerachterstand
kunnen inlopen. “Unieke resultaten”, vindt Irene de
Kort. “Omdat we in Nederland nu eenmaal een andere
cultuur en een ander onderwijssysteem hebben, bieden de Britse onderzoeksresultaten geen garantie voor
de toekomst. De eerste resultaten in Nederland zijn
bemoedigend. Kinderen zijn laaiend enthousiast en
hun zelfvertrouwen neemt zichtbaar toe. We hebben
dan ook de ambitie om alle betaald voetbalorganisaties bij Playing for Success te betrekken. Als dat lukt,
kunnen we op termijn 40 procent van de onderpresterende kinderen in Nederland een flinke duw in de rug
geven.”

Zelfvertrouwen
“Tien weken lang één middag per week komen de
deelnemers naar Playing for Success om samen met
leerlingen van andere deelnemende scholen aan
opdrachten te werken die aansluiten bij hun interesses en individuele leervragen. Denk aan het berekenen
van de oppervlakte van het veld, het samenstellen van
hun ideale voetbalteam op basis van een vastgesteld
budget of een interview met hun favoriete speler;
opdrachten die aan het stadion en het voetbal zijn
gerelateerd en bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen.
De inhaalslag die ze daarbij maken, heeft een geweldig
effect op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.”

Paradepaard
Het leercentrum in Eindhoven, het paradepaardje
van Playing for Success Nederland als het gaat om
architectuur, is gevestigd onder de Westtribune van
de thuishaven van de Philips Sport Vereniging. Cees
Vermeulen, de huisarchitect van PSV, tekende belangeloos voor het ontwerp. “Het leercentrum is gevestigd
in een voormalig magazijn; een kale betonnen ruimte
met tl-bakken”, vertelt centrummanager Susan van
de Wittenboer. “Na een ingrijpende verbouwing is de
PSV-sfeer in alle details terug te vinden. Zelfs de tegels
in de toiletruimtes zijn hetzelfde als in de Hertgang,
het trainingscomplex van PSV.”
De kinderen worden als echte vips ontvangen in een
ruimte die veel gelijkenis heeft met de businessclub
verderop in het stadion, ingericht door Jan des Bouvrie. In het leslokaal, voorzien van de allernieuwste
ICT-snufjes, lijkt het alsof je midden op het veld staat.
Eén wand is beplakt met een foto van een juichende
menigte, het digitale schoolbord is omlijst met doelpalen. De bovenmaatse werktafel is voorzien van een
print van een voetbalveld. Van de Wittenboer: “Elke
bijeenkomst wordt opgebouwd als een echte voet-

balwedstrijd met een warming up, een eerste en een
tweede helft en een cooling down. Het leercentrum is
onze thuisbasis, maar het volledige stadion staat ter
beschikking voor het uitvoeren van leeropdrachten.
Met uitzondering van het heilige gras natuurlijk, want
daar mag buiten de wedstrijden om helemaal niemand opkomen behalve de terreinknechten.”

Samenwerking
Kenmerkend voor Playing for Success is de samenwerking tussen betaald voetbalorganisaties, de overheid
en onderwijs- en welzijnsorganisaties. Naast PSV zijn
bij Playing for Success Eindhoven ook de Stichting
Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO), Stichting
Katholiek Protestants Onderwijs (SKPO) en welzijnsorganisatie Lumensgroep betrokken. PSV stelt de ruimte
ter beschikking en zorgt ervoor dat de spelers van de
hoofdmacht regelmatig het leercentrum bezoeken
om zich door de kinderen te laten interviewen en de
certificaten uit te reiken waarmee het programma van
tien weken wordt afgesloten.

“Zelfs de
tegels in de
toiletruimtes
zijn hetzelfde als
in de Hertgang,
het trainingscomplex van
PSV.”

Sponsoring
“Een topclub als PSV heeft een grote aantrekkingskracht”, memoreert Van de Wittenboer. “Niet alleen
voor de kinderen die deelnemen aan Playing for Success, ook voor sponsoren. De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door partijen als BAM, Retera, Burgers
Ergon en Tomazzi Projectmanagement, bedrijven die
nauw betrokken zijn bij PSV. Ahrend, Paradigit Skool en
Smit Visual Supplies hebben bijgedragen aan de inrichting en de automatisering van het leercentrum.
Playing for Success Eindhoven wordt financieel ondersteund
door PSV NV, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant,
Ministerie van OCW, Coöperatiefonds Rabobank EindhovenVeldhoven, AVTR en Paradigit Skool. Kijk voor meer informatie op
www.playingforsuccess.nl
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