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Playing for Success Alkmaar van start in AFAS stadion
Alkmaar, [datum] 2013 – Met de ondertekening van een convenant tussen AZ, gemeente
Alkmaar en 71 scholen vertegenwoordigd door zes schoolbesturen voor primair en
voortgezet onderwijs uit de regio Alkmaar wordt op 27 mei het startschot gegeven voor het
Playing for Success leercentrum in het AFAS stadion. Het nieuwe leercentrum opent begin
volgend schooljaar haar deuren voor de eerste groep leerlingen.
Doelstelling van Playing for Success is om leerprestaties van kinderen tussen 9 en 14 jaar te
verbeteren door ze een naschools programma aan te bieden, in een motiverende en uitdagende
omgeving. “Wij noemen dat: Leren met een WOW-factor”, zegt projectleider Marleen Rolie.
“Playing for Success laat kinderen ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol is én
leuk kan zijn. De inhaalslag die ze maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.
Het lesprogramma bestaat uit activiteiten die aan het stadion en het voetbal zijn gerelateerd en die
bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen. Denk
aan het schrijven van een wedstrijdverslag, of het berekenen van toeschouwersaantallen.”
Toon Gerbrands, directeur algemene zaken van AZ: “Wij vinden dat wij als voetbalclub onze
verantwoordelijkheid moeten uitdragen naar de maatschappij. Playing for Success is bij uitstek een
project dat bij AZ past gezien het educatieve karakter en de nadruk op participatie.”
Het convenant wordt ondertekend door: AZ, Gemeente Alkmaar, Stichting Samen Katholieke
Scholen (SAKS) te Alkmaar, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
(SOVON), Petrus Canisius College (PCC), Trinitas College, Stichting Tabijn, Stichting Ronduit,
Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Noord Kennemerland, Sportbureau Alkmaar, ROC
Horizon College, Hogeschool Inholland en onderwijsadviesbureau KPC Groep.
Jaarlijks mogen zo’n 300 kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs uit Alkmaar en wijde
omgeving aan Playing for Success Alkmaar meedoen. Het leercentrum in het stadion van AZ is het
17e centrum bij een Nederlandse betaald voetbalorganisatie en wordt mede mogelijk gemaakt
door de Rabobank Alkmaar e.o., Rotary Heiloo en de Stichting Kinderpostzegels. Het is de ambitie
van Playing for Success om leercentra te openen bij alle betaald voetbalclubs in Nederland.
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