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VISIE PLAYING FOR SUCCESS 

Playing for Success wil kinderen succes ervaringen geven, waardoor ze weer vertrouwen krijgen in 
zichzelf en weer gemotiveerd worden om te leren. Door het hele programma zijn daarom elementen 

te vinden die bijdragen aan het opdoen van positieve leerervaringen.  

Wij geloven daarbij dat kinderen en jongeren het beste gedijen als ze beschikken over een gezonde 
dosis zelfvertrouwen. En dat ze vanuit dit zelfvertrouwen richting en betekenis kunnen geven aan hun 

leven. Ze willen deel uitmaken van de maatschappij, iets van hun leven maken. Ertoe doen. Hiervoor 
zijn een aantrekkelijk toekomstperspectief en inspirerende rolmodellen nodig. Als die er zijn, zijn wij 

ervan overtuigd dat ze graag willen leren. En 
dat ze veel meer kunnen dan ze zelf denken. 

 

Playing for Success gelooft in de kracht van 
scholen om jonge mensen de kennis, 

emotionele en sociale vaardigheden aan te 
reiken waarmee zij hun leven kunnen 

vormgeven. Een kind dat het goed doet op 

school, zal het waarschijnlijk ook gemakkelijker 
hebben en succesvoller zijn in de rest van zijn 

leven. Tegelijkertijd denken we dat de school 
niet voor iedereen op elk moment de ideale 

omgeving is om te groeien.  
Veel van de aantrekkelijke omgevingen en 

rolmodellen die kinderen en jongeren aanzetten 

tot bloei bevinden zich buiten de reguliere 
onderwijscontext. De wereld van topsport en 

theater is zo’n omgeving. Het brengt mensen 
van verschillende achtergronden, sociale 

klassen, beroepen en opleidingsniveaus bij 

elkaar. Daarmee is het een geweldige 
ontmoetingsplaats om te leren. Wij geloven in 

de kracht van professionele organisaties die 
met hun aansprekende locaties en rolmodellen 

leeromgevingen creëren die bijdragen aan het 

versterken van jonge mensen en het vergroten 
van hun kans op een mooie toekomst. 

MISSIE PLAYING FOR SUCCESS 

Playing for Success wil daarbij van betekenis zijn. Onze missie is om kinderen en jongeren te helpen 

die tijdelijk of structureel onderpresteren. Bij wie door laag zelfvertrouwen en eigenwaarde 

leerblokkades ontstaan. Breng jonge mensen naar de stimulerende, positieve, spannende en 
aantrekkelijke ambiance van een professionele sportclub of theater. Een omgeving die echt anders is 

dan de omgeving waarin ze normaliter leren. Zet ze daar met elkaar aan het werk met opdrachten die 
niet voelen als leren. Begeleid ze persoonlijk en met aandacht. Zorg dat ze er ‘veranderd’ uit komen 

met meer zelfvertrouwen en een positief toekomstperspectief.  
Playing for Success biedt ze die veilige, vertrouwde en aandachtige leeromgeving, waarin ze anderen 

treffen zoals zij. Maar we bieden ze vooral een omgeving die ze bijzonder vinden, die ze blij en trots 

maakt, die hen bijzonder maakt en waar ze graag naartoe gaan. In deze WOW-omgeving leren ze 
zonder dat ze het doorhebben. Ze kunnen hun zelfvertrouwen en eigenwaarde herwinnen en worden 

gestimuleerd om zichzelf te zijn en juiste keuzes te maken met het oog op hun toekomst. 

  

Ons motto is: Playing for Success, leren met een WOW-factor! 
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DOELSTELLING PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

De doelstelling van Playing for Success Alkmaar is om leerprestaties van kinderen tussen de 9 en 14 
jaar te verbeteren door ze een programma aan te bieden, in een motiverende en uitdagende 

omgeving: Leren met een WOW-factor 

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen die (tijdelijk) om sociaal emotionele 
redenen niet presteren zoals van ze verwacht wordt. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en 

motivatie en daardoor tot betere prestaties. Bij Playing for Success Alkmaar richten we ons op 
kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en 

jongeren uit de eerste twee jaren van het 
voortgezet onderwijs. 

Playing for Success Alkmaar neemt deze kinderen 

mee naar een uitdagende en inspirerende plek 
buiten de school, waar ze zoveel mogelijk positieve 

leerervaringen opdoen: het AFAS stadion van 
betaald voetbalorganisatie AZ. In het stadion 

werken de kinderen samen aan uitdagende 

opdrachten op het gebied van rekenen, taal, ict en 
sociale vaardigheden. Deze opdrachten, 

gecombineerd met het stadion, de sport en de 
ambiance van de professionele voetbalwereld 

dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert 
om beter te presteren. Want als kinderen ontdekken 

dat leren leuk en zinvol kan zijn, nemen de 

schoolprestaties toe en hervinden ze hun motivatie 
en zelfvertrouwen.  
 

BESTUUR PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

Het algemeen bestuur van Playing for Success Alkmaar bestaat uit afgevaardigden van alle 

deelnemende schoolbesturen en uit een afgevaardigde vanuit AZ. 
Namens het primair onderwijs zijn de volgende afgevaardigden in het bestuur vertegenwoordigd: 

Elfred Bakker (Blauwe Loper), Carla Smits (Tabijn), Koert de Groote (Ronduit), Igor Verettas (SaKS), 
Adrie Groot (Blosse) en Koen Elbers (ISOB).  

Vanuit de voortgezet onderwijs besturen zijn dat: Marleen Rolie (PCC), Dick van Asperen (SOVON), 

Ton Heijnen (Trinitas College) en Jan-Willem Heemstra (Jan Arentsz).  
Namens betaald voetbal organisatie AZ is Frank Jonker de vertegenwoordiger in het PfS bestuur. 

Het dagelijks bestuur van Playing for Success Alkmaar wordt gevormd door Marleen Rolie, Elfred 
Bakker en Frank Jonker.  

Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van Playing for Success Alkmaar komt vier keer 

per jaar bij elkaar om te vergaderen. 
 

 

TEAM PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR IN 2019  

Docent Femke Pelt heeft Playing for Success Alkmaar aan het einde van schooljaar 2019-2020 

verlaten en is met ingang van het nieuwe schooljaar opgevolgd door Francis Seignette. Zij is docent 
lichamelijk opvoeding op het Jan Arentsz in Alkmaar. Francis werkt op detacheringsbasis voor Playing 

for Success, net zoals de andere twee docenten Franciso Rubio Fernández (SaKS) en Iwan Sombroek 
(Tabijn). De laatste is tevens centrummanager van Playing for Success Alkmaar. 

Gedurende de maanden februari tot en met juli heeft Francisco Rubio Fernández Femke Pelt 
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Mede dankzij de welwillendheid van het SaKS kon dit op 

deze manier opgelost worden. Deze oplossing zorgde voor zo min mogelijk onrust binnen de 

organisatie van Playing for Success Alkmaar. Verder bestond het PfS team in 2019 uit in totaal 22 
studenten, verdeeld over twee studiejaren; 2018-2019 en 2019-2020. 
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PARTNERS PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

Playing for Success Alkmaar kan jaarlijks honderden deelnemers helpen om onder ander hun 
zelfvertrouwen te vergroten, een positief zelfbeeld verkrijgen en aan hun motivatie te werken door de 

ondersteuning van vele partijen. Als Playing for Success 

Alkmaar zijn we deze partijen heel dankbaar en hopen we 
nog lang op hun steun te kunnen rekenen. 

 
Onderwijs 

Vanuit het onderwijs zijn dat uiteraard de bij Playing for 
Success aangesloten besturen. De besturen uit het primair 

onderwijs zijn SaKS, Ronduit, Tabijn, De Blauwe Loper, 

Blosse en ISOB. De besturen uit het voortgezet onderwijs 
zijn PCC, SOVON, Trinitas College en het Jan Arentsz. De 

besturen betalen jaarlijks een vast bedrag aan contributie 
en een bijdrage voor elke deelnemer. 

Naast het al langer aangesloten samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs IJmond, zijn sinds dit jaar ook 
Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland en 

Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland als 
partner verbonden aan Playing for Success Alkmaar. 

 
Gemeenten 

De gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard zijn nauw 

betrokken bij het project en beide gemeenten verlenen 
een subsidie. De gemeente Alkmaar subsidieert een vast 

bedrag per kalenderjaar, waar de gemeente 
Heerhugowaard heeft gekozen voor een bijdrage per 

leerling, met daaraan verbonden een maximum. 

 
Gemeenten zoals Langedijk en de BUCH, waar ook heel 

veel deelnemers vandaan komen, ondersteunen Playing 
for Success Alkmaar nog niet. 

 

Overige partners 
Verdere ondersteuning van Playing for Success Alkmaar bestaat uit de partners:  

- Divari: stelt hun platform beschikbaar om de verslaglegging van de deelnemers te registreren. 
- Social Schools (tot afgelopen jaar partner onder de naam Digiduif): stelt hun platform 

beschikbaar om op een eenvoudige manier met ouders/verzorgers te communiceren.  
- De Rolf Groep: daar kunnen we twee maal per jaar (school)materialen bestellen. 

- Cameraland: stelt materialen beschikbaar om alle activiteiten bij Playing for Success in beeld 

te kunnen brengen.  
- G&P Accountants: verzorgt de samenstellingsverklaring. 

- AZ horeca: stelt de limonade voor de deelnemers beschikbaar.  
- Anne & Max uit Alkmaar: verzorgt bij elke certificaatuitreiking een traktatie voor alle gasten en 

deelnemers.  

- Vitasys: ondersteuning op ICT gebied. 
- Greenport NHN: stelt het fruit voor de deelnemers beschikbaar. 

- Rabobank Alkmaar e.o.: zorgt voor financiële ondersteuning, zoals zij dat al vanaf de 
oprichting doen. 
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AZ EN PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 

AZ is een hele waardevolle partner en geeft Playing for Success Alkmaar alle ruimte om de WOW 
factor in het programma te kunnen integreren, maar heeft daardoor zelf ook een waardevol en 

succesvol maatschappelijk programma binnen de club. AZ ondersteunt ons op verschillende manieren. 

 
Beschikbaar stellen lesruimtes 

AZ werd in de zomer zwaar getroffen doordat een gedeelte van het dak van de tribune instortte. Dit 
had uiteraard grote gevolgen voor de club, maar ook voor Playing for Success was het schakelen. Een 

groot gedeelte van de activiteiten spelen zich namelijk af in het stadion, op de tribunes, in de gracht 
of langs het veld. Dat was ineens niet meer 

mogelijk, omdat alleen het hoofdgebouw 

mocht worden gebruikt en het betreden van 
het stadion verder streng verboden was. Het 

programma moest worden aangepast om 
zodoende een uitdagend en sterk curriculum 

te behouden, zonder de mogelijkheden om in 

het stadion te werken met de deelnemers. 
Daar zijn we gelukkig in geslaagd. 

Ook qua locatie van de bijeenkomsten zorgde 
het voor een uitdaging, aangezien de 

bedrijven die een kantoor hebben aan de 
overzijde van het stadion daar niet meer 

terecht konden en in het hoofdgebouw 

werden ondergebracht. Regelmatig werden 
evenementen daardoor verplaatst naar de 

Persruimte (de plek waar de bijeenkomsten normaal gesproken plaatsvinden), waardoor er een 
andere ruimte voor Playing for Success gezocht moest worden. Dat vergde behoorlijk wat aanpassing, 

maar is altijd gelukt waardoor er geen bijeenkomsten afgelast hoefden te worden. Fijn dat dit 

opgelost kon worden door de flexibiliteit van beide kanten. 
 

Wedstrijdbezoeken 
Elke deelnemer aan Playing for Success in 2019 kreeg de kans om samen met een begeleider gratis 

een vooraf geselecteerde thuiswedstrijd van AZ te bezoeken. De deelnemers aan de eerste periode 

van 2019-2020 konden door het ingestorte dak geen wedstrijd bezoeken, maar zij krijgen de 
mogelijkheid om dit in 2020 alsnog te doen. 

 
Certificaatuitreikingen  

De certificaatuitreikingen vinden normaal gesproken plaats in de Co Adriaanse Persruimte of er wordt 
een vervangende ruimte beschikbaar gesteld indien deze niet beschikbaar is. Bij een uitreiking zijn 

tussen de 65 en 95 gasten aanwezig, afhankelijk van de groep. Deze gasten worden door AZ voorzien 

van koffie of thee en door Anne&Max van een lekkere traktatie. 
Bij de uitreiking presenteren de deelnemers zich samen met hun eigen coach en is een er een speler 

aanwezig van AZ om een vraag te beantwoorden van de deelnemer, het certificaat te ondertekenen, 
deze uit te reiken en samen op de foto te gaan. Vooral in het tweede deel van het jaar bleek het, 

mede door de successen van AZ, vaak lastig om een A-selectie speler op bezoek te krijgen zoals 

afgesproken. Dit werd dan opgelost door een speler van bijvoorbeeld Jong AZ af te vaardigen of een 
lid van de AZ directie kwam op bezoek. 

Altijd was er dus een aansprekende gast aanwezig om de uitreiking nog feestelijker te maken, iets wat 
altijd erg gewaardeerd werd door de deelnemers en hun gasten. Wel zou het mooi zijn als we in de 

toekomst weer wat vaker de ‘grote’ spelers mogen verwelkomen tijdens de uitreikingen of een 
bijeenkomst. 
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RISICOPARAGRAAF 

1.   Kenbaar gemaakte wens van toenemend aantal besturen / scholen om deel te nemen aan het 
programma Playing for Success in combinatie met de mogelijkheden qua capaciteit: 

· Personele capaciteit; 

· Capaciteit van werk- en leerruimtes binnen het AFAS complex. 
  

Uitbreiding van de personele capaciteit brengt de meeste exploitatielast met zich mee. Er dient een 
gezonde balans te blijven tussen de structurele bijdragen vanuit de deelnemende besturen en de 

aanwezige personele kosten.  
Een toename van het aantal deelnemende scholen / leerlingen is momenteel onmogelijk vanwege het 

ontbreken van extra ruimte binnen de huidige capaciteit binnen het AFAS stadion. Dit betreft niet 

alleen de ruimten, die op grond van hun maatschappelijke opdracht tot op heden belangeloos door de 
AZ organisatie beschikbaar worden gesteld aan Playing for Success, maar ook de overige ruimten die 

volledig bezet zijn door verhuur aan derden. 
Hierdoor is de situatie ontstaan dat besturen, die een verzoek indienen tot deelname, geweigerd 

moeten worden. Deelname aan het programma kan alleen als één van de huidig participerende 

besturen haar deelname beëindigd.  
Hoewel de impact van het moeten weigeren van, in het programma Playing for Success, 

geïnteresseerde besturen moeilijk te bepalen is, kan dit leiden tot imagoschade jegens Playing for 
Success vanuit teleurstelling of onbegrip. 

  
2.   De maximaal haalbare deelname van het huidig aantal deelnemende scholen / leerlingen en de 

beschikbaarheid van de vereiste hoeveelheid personeel: 

·         Vanuit detacheringsconstructie(s) met deelnemende besturen; 
·         Stagiaires vanuit MBO en HBO opleidingen. 

  
Bij meerdere besturen is de komende jaren een uitstroom van het oudere personeel zichtbaar en 

merkbaar. Deze uitstroom beloopt vele FTE’s.  

De afgelopen jaren is de instroom binnen de opleidingsscholen (ver) achtergebleven op de vraag aan 
leerkrachten PO en (vak)docenten VO. Vele besturen worden momenteel geconfronteerd met een 

lerarentekort. Naast de aanwezige krapte op de arbeidsmarkt kent deze ook een andere dynamiek, 
waardoor leraren eerder en veelvuldiger tussentijds overstappen van de ene naar de andere 

werkgever. Invulling van deze vacatures vraagt om grotere inspanningen vanuit een afdeling P&O / 

HRM. 
Bij toenemende tekorten zullen deelnemende besturen minder snel bereid zijn tot detachering aan 

Playing for Success Alkmaar.  
De afgelopen twee schooljaren zijn er, vanwege de toename van de perspectieven op arbeid, meer 

studenten ingestroomd bij de opleidingen voor onderwijsgevenden (PABO). Hierdoor lijkt het risico op 
te weinig begeleiders voor het huidige maximaal aantal leerlingen kleiner te worden. Tevens lijkt het 

mogelijke continuïteitsprobleem alsook het eventuele kwaliteitsprobleem voor een meer kwetsbare 

groep leerlingen hiermee geslonken te zijn. Uiteindelijk moet dit vooruitzicht zich in de komende jaren 
nog bewijzen 

  
3.       Spanning op de opgebouwde algemene reserve en de bereidheid / mogelijkheid vanuit 

gemeenten tot het verstrekken van subsidies.  

  
Het volledig wegvallen van verstrekte subsidies door de lokale overheid betekent een extra belasting 

op de exploitatiebegroting van enkele tienduizenden euro’s dan wel een vermindering van de 
algemene reserve bij een negatief exploitatieresultaat. 

De afgelopen jaren is Playing for Success Alkmaar in staat geweest door inspanningen vanuit de 
coördinator en het bestuur om een algemene reserve op te bouwen.  

Door wijzigingen in de mate van toedeling van het sponsorbedragen vanuit met name de gemeente 

Alkmaar doet zich vanaf het boekjaar 2020 het risico voor dat de baten niet meer in balans zijn met 
de vereiste (voornamelijk personele) lasten. Hier ligt een opgave voor alle bestuurlijk betrokkenen om 

een structurele situatie hiervan te voorkomen. De leden van het algemeen bestuur van Playing for 
Success buigen zich over een plan van aanpak hiertoe. 
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PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR ALS OPLEIDINGSINSTELLING 

Playing for Success Alkmaar is onder studenten een populaire stageplek. Je loopt stage in een 
bijzondere omgeving, je krijgt veel verantwoordelijkheid en bent echt een collega zijn veel gehoorde 

uitspraken van stagiair(e)s. 

In de tweede helft van 2019 is een nieuwe groep studenten gestart bij Playing for Success. Elf 
studenten vanuit verschillende opleidingen en studiejaren: vier derdejaars MBO studenten 

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker van het Horizon College, vijf tweedejaars studenten Social 
Work van Inholland Alkmaar, een tweedejaars student Pedagogiek van de HvA en een derdejaars 

student Pedagogiek van de HvA. De tweedejaars studenten lopen één dag per week stage, de 
derdejaars studenten drie dagen. 

 

Steeds meer studies wijzigen de stageperiode voor derdejaars studenten. Zij gaan stage lopen van 
februari tot januari, wat betekent dat ze midden in de tweede periode komen en een jaar later op 

hetzelfde moment ook weer weggaan. Niet ideaal voor Playing for Success, de student zelf, maar 
belangrijker nog, ook niet voor de deelnemer.  

Tot nu toe boden we deze studenten geen stageplek aan, maar wellicht dat we dit in de toekomst 

zullen moeten herzien om zo toch aan genoeg studenten te kunnen komen vanuit de derdejaars HBO 
opleidingen. Derdejaars HBO studenten die drie of vier dagen per week stage lopen vormen namelijk 

een waardevolle aanvulling op het team. 
 

 

INFORMATIEVOORZIENING 

Informatieavond 

Voordat de training start worden alle ouders/verzorgers van de betreffende deelnemers uitgenodigd 
voor een informatieavond. Deze is het afgelopen jaar elke keer ook weer druk bezocht. Tussen de 120 

en 140 belangstellenden waren hier elke informatieavond bij aanwezig.  

Tijdens de informatieavond stellen we de ouders/verzorgers op de hoogte van onder andere de 
inhoud van het programma, de communicatie en delen we praktische informatie. Ook bespreken we 

de verwachtingen die we hebben naar ouders/verzorgers toe. Dit met het doel zoveel mogelijk uit de 
training te halen voor de deelnemers en dus een zo goed mogelijk resultaat met elke deelnemer te 

behalen. 
 

 



 
 
 

 

 

JAARVERSLAG PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 2019 11 

 

Social Schools 

Digiduif en Social Schools hebben de handen ineen geslagen om met de beste functies uit beide 
platforms een nieuw platform te ontwikkelen dat de naam Social Schools draagt. Digiduif 

ondersteunde Playing for Success al heel lang, maar na het samengaan met Social Schools blijven ze 
ook onder de nieuwe naam als partner verbonden. 

Het nieuwe platform is zeer gebruiksvriendelijk, biedt uitgebreide mogelijkheden, heeft een fijn 

werkende app en vele ouders/verzorgers zijn er al mee bekend wat het voor alle partijen alleen maar 
eenvoudiger maakt. 

Via Social Schools sturen we de (tussen)verslagen, Week Updates, eventueel gewijzigde locaties en 
bijzonderheden. Verder is er in de agenda precies te zien wanneer en waar de bijeenkomsten zijn, kan 

er ingeschreven worden voor bijvoorbeeld wedstrijdbezoeken en is het heel eenvoudig om een 

absentiemelding te doen. 
 

 
Verslagen 

Ouders/verzorgers en scholen ontvangen 

drie keer per periode dat de deelnemer de 
training volgt een verslag vanuit Playing 

for Success. De verslagen worden 
verstuurd na de derde, zevende en laatste 

bijeenkomst. In de verslagen wordt de 
voortgang weergegeven op het gebied 

van onder andere zelfvertrouwen, 

samenwerken, inzet en motivatie. Verder 
staan de doelen die de deelnemer samen 

met zijn of haar coach heeft gekozen in 
het verslag en de kwaliteiten die de 

deelnemer bij het kwaliteitenspel heeft 

gekozen.  
In het verslag is van elke bijeenkomst het 

programma beschreven en is er een 
persoonlijk stukje geschreven over elke deelnemer tijdens de betreffende bijeenkomst. Deze 

verslagen worden geschreven door de eigen coach van het kind en voordat ze verzonden worden naar 
scholen en ouders/verzorgers gecontroleerd door de Playing for Success docenten indien zij het 

verslag niet zelf hebben geschreven. 

 
 

Week Update 
Met Social Schools versturen we naar ouders ook wekelijks een Week Update waarin te lezen is welke 

activiteiten er zijn gedaan en aan welke doelen er is gewerkt tijdens de bijeenkomst. Eventuele 

bijzonderheden worden vermeld zoals het kunnen inschrijven voor een wedstrijd, een aankondiging 
van de certificaatuitreiking of een gewijzigde locatie voor de volgende bijeenkomst. 

De Week Update wordt ook naar de contactpersonen gestuurd die zijn ingevuld op het schoolformulier 
van de betreffende deelnemer. Meestal zijn dat de leerkracht, docent, intern begeleider, zorg 

coördinator, maar soms ook de directie.  

 
 

Voor en na de bijeenkomst 
Graag zien we ouders voor en na de bijeenkomst hun kind binnen in de Persruimte brengen en 

ophalen. Niet alleen vanwege de veiligheid houden we de deelnemers binnen tot ze opgehaald 
worden, maar dit nodigt ouders/verzorgers ook uit om het spelersboekje van hun kind te komen 

bekijken, de coach even te bespreken hoe het is gegaan, eventuele bijzonderheden te bespreken en 

op de hoogte te zijn van het trainingsdoel van de komende week. Dit lichten we op de 
informatieavond ook verder toe. 
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Spelersboekje 

In het spelersboekje stelt elke deelnemer zijn of haar doelen, houdt het de vorderingen bij, reflecteert 
het op de afgelopen bijeenkomst, noteert het welke voorzetten er zijn gebruikt, wat het trainingsdoel 

van de komende week is en wordt door de eigen coach feedback geschreven voor de deelnemer. Het 
spelersboekje is altijd in te zien door de eigen ouders/verzorgers voor of na de bijeenkomst, als de 

deelnemer dat zelf ook goed vindt.  

 
Social media 

Social Media is nog steeds een belangrijk medium om Playing for Success onder de aandacht te 
blijven brengen en wordt ook door veel mensen gevolgd en gewaardeerd. Op Facebook hebben we 

bijvoorbeeld al meer dan 1200 volgers die op deze manier op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen. Het aantal Instagram volgers groeit in hoog tempo en bestaat uit zowel deelnemers 
en ouders/verzorgers. 

 
AVG 

Op de website van Playing for 

Success Alkmaar zijn de AVG 
voorwaarden te vinden. Met Divari 

en Social Schools zijn 
verwerkersovereenkomsten 

gesloten. 
Ouders/verzorgers geven op het 

inschrijfformulier zelf aan of foto’s 

van hun kind gebruikt mogen 
worden in (social) media berichten, 

in de flyer of op de website. Namen 
van deelnemers worden nooit 

gebruikt in deze berichten, of daar 

moet expliciet toestemming voor 
zijn gegeven voor bijvoorbeeld een 

interview. 
 

10-JARIG JUBILEUM PLAYING FOR SUCCESS NEDERLAND 

In oktober bestond Playing for Success Nederland 10 jaar en daar werd natuurlijk bij stil gestaan. Dat 
werd 10 jaar nadat het eerste Nederlandse leercentrum in het stadion van PEC Zwolle werd geopend 

gevierd in, waar het kan ook anders, Zwolle.  
Inmiddels heeft Playing for Success in Nederland op veel meer plekken dan alleen in Zwolle leercentra 

geopend en zijn er meer dan 20 vestigingen verspreid over het land. Steeds meer vestigingen openen 
zelfs meerdere locaties in hun stad, bijvoorbeeld in theaters. 

 

KENNISDELING LANDELIJKE DAGEN PLAYING FOR SUCCESS NEDERLAND 

Jaarlijks vinden er twee landelijke Playing for Success dagen plaats in één van de Nederlandse centra. 

Deze dagen worden gebruikt voor kennisdeling en uitwisseling om elkaar op deze manier te helpen en 
als centrum beter en sterker te maken. 

Verder vindt er via de mail en telefoon regelmatig uitwisseling plaats en gaan leercentra buiten de 

landelijke dagen ook bij elkaar op bezoek om van elkaar te leren. 
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DEELNEMERS 

Deelnemers in 2019 
In 2019 is het aantal Playing for Success deelnemers weer flink gestegen. Waren dat er in 2018 339, 

in 2019 hebben maar liefst 380 deelnemers de weg naar het AFAS Stadion gevonden om de training 

te kunnen volgen. De deelnemers zijn verdeeld over negen groepen per week, drie periodes per 
schooljaar, dus in totaal 27 groepen. 

Met dir aantal groepen is het maximum bereikt, aangezien we voor deze negen groepen per week 
ruimte beschikbaar gesteld krijgen. Verdere groei is op die manier niet mogelijk, maar wel zit er nog 

enige ruimte in de VO groepen, die niet altijd helemaal vol zitten. Dit in tegenstelling tot de PO 
groepen, daar zijn nooit plekken in vrij. Bij de VO groepen is gedurende het jaar een heel wisselend 

beeld te zien. De ene periode zitten de groepen tot de laatste plek vol, een andere periode kunnen er 

weleens 10 plekken vrij zijn. Dit blijft dus een aandachtspunt. 
Voor een specificatie van alle deelnemers per school en bestuur wordt u verwezen naar bijlage 1 

achterin dit jaarverslag. 

 
 
PO/VO training 
Waar we in 2017 één PO/VO groep hadden, in 2018 twee, hadden we er het afgelopen jaar drie. De 

PO/VO training vindt plaats in de derde periode van het schooljaar, naast de drie reguliere trainingen 
die dan worden aangeboden. 

Tijdens de training worden de groep 8 deelnemers voorbereid op de stap naar het voortgezet 

onderwijs en wordt de nadruk met name gelegd op het zelfvertrouwen. Een deel van de activiteiten 
zijn echter al aangepast op het voortgezet onderwijs en zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt volgens een 

rooster, worden er activiteiten in een andere taal aangeboden en wordt er aandacht besteed aan het 
plannen. 

 

 
Playing for Success voor SOVON 

Praktijkonderwijsscholen Viaan en 
Focus 

In 2019 hebben we bij Playing for 
Success Alkmaar twee groepen met 

Praktijkonderwijs leerlingen gehad, 

afkomstig van de SOVON scholen 
Focus en Viaan. In totaal waren dat 

21 leerlingen van deze scholen. 
 

 

Playing for Success voor Taalklas 
leerlingen 

We hebben één groep met Taalklas 
leerlingen gedraaid in 2019; in de 

eerste periode van schooljaar 2019-

2020. Aan de training hebben 
leerlingen deelgenomen van het van 

het PCC. Op de andere scholen met 
Taalklas leerlingen waren geen deelnemers die in aanmerking kwamen of was het qua vervoer niet 

mogelijk de leerlingen te laten deelnemen. 
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EVALUATIES 

In bijlage 2 van dit jaarverslag zijn de uitgewerkte resultaten te vinden van de door deelnemers, 
ouders/verzorgers en scholen ingevulde evaluaties na afloop van de gevolgde training. Leerlingen 

hebben deze ingevuld aan het eind van de één na laatste bijeenkomst. Ouders/verzorgers hebben dit 

ter plekke gedaan, direct na de certificaatuitreiking op de chromebooks die al klaar stonden. Dit 
zorgde ervoor dat (bijna) alle ouders/verzorgers de evaluatie hebben ingevuld.   

Daarnaast konden er tips en tops worden ingevuld op het evaluatieformulier. Tips die we kunnen 
gebruiken om het programma verder te verbeteren en tops om te weten wat goed werkt, 

gewaardeerd wordt en dus zeker in het programma moet blijven. 
Ook dit jaar blijkt dat erg weinig leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorg coördinatoren de 

moeite nemen een evaluatie in te vullen. Dat zijn er maar 19, allemaal afkomstig van het primair 

onderwijs. We dachten dit eenvoudiger en aantrekkelijker te maken door de vragenlijst digitaal aan te 
bieden, maar dat heeft weinig effect gehad.  

309 deelnemers en 287 ouders/verzorgers hebben de evaluatie ingevuld. Een mooi aantal waardoor 
een goed beeld ontstaat. 
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AFSLUITEND 

In 2019 hebben weer meer leerlingen van de deelnemende besturen de training bij Playing for 
Success Alkmaar gevolgd, de deelnemers, ouders/verzorgers en scholen zijn enthousiast en Playing 

for Success is inmiddels al 10 jaar succesvol actief in Nederland. Allemaal hele mooie berichten 

natuurlijk, maar toch zijn er ook zorgen, want de financiële situatie verdient de aandacht in de 
komende periode, zoals ook is te lezen in de risicoparagraaf. 

Zaak dus om in 2020 te zorgen dat we net zo goed, of misschien nog wel beter presteren dan we in 
de afgelopen jaren al hebben gedaan en te laten zien dat Playing for Success een sterke en onmisbare 

aanvulling is op het onderwijsaanbod in de regio.  
 

Playing for Success Alkmaar dankt alle partners; de deelnemende schoolbesturen PCC, SOVON, 

Trinitas College, Jan Arentsz, SaKS, Tabijn, Ronduit, Blauwe Loper, Blosse en ISOB voor hun 
vertrouwen en inzet.  

De gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard, de Rabobank, Passend Onderwijs IJmond, 
Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland en Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland 

voor de financiële ondersteuning en De Rolf Groep, Divari, Social Schools, G&P Accountants en 

Adviseurs, Cameraland,  Anne&Max, Vitasys en Greenport NHN voor de materiele ondersteuning.  
Daarnaast dank aan Inholland, de HvA en het Horizon College voor de samenwerking op het gebied 

van stagiaires. 
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Financieel verslag 2019 

         

Stichting Playing for Success 
         

         

Statutaire vestigingsplaats Alkmaar 
         

         

         

Balans per 31 december 2019      

(na voorgestelde resultaatbestemming)     

         

Activa        

    31 december 2019  31 december 2018 

         

Vlottende activa       

Vorderingen   1.300   5.250  

Liquide middelen  108.966   113.981  

         

Totaal vlottende activa   110.266   119.231 

         

Totaal activa    110.266   119.231 

         

         

         

Passiva        

         

Eigen vermogen       

Algemene reserve  110.251   102.100  

         

     110.251   102.100 

         

Kortlopende schulden       

Overige schulden  15   17.131  

         

     15   17.131 

         

Totaal passiva    110.266   119.231 
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Staat van baten en lasten over 2019 

         

    2019  2018 

    EUR EUR  EUR EUR 

         

Baten        

Ontvangen subsidies  150.117   138.432  

      150.117    138.432 

         

         

Lasten        

Personele lasten  132.755   114.850  

Playing for Success Nederland 1.500   1.500  

Overige kosten   7.711   14.811  

      141.966    131.161 

         

Resultaat    8.151   7.271 

         

         

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 2019   

         

ALGEMEEN        

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 13 februari 2020. 

         

Doelstellingen van de Stichting      

De stichting Playing for Success, opgericht 11 juli 2013, heeft als doel: "het verbeteren van de 

startkwalificaties en (leer)vaardigheden  bij kinderen en jongeren in de regio Alkmaar in een 

buitenschoolse leeromgeving".      

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:    

a. opzetten, inrichten en besturen van een "Playing for Success" leercentrum in Alkmaar 

 met inachtneming van de uitgangspunten van het leerproject "Playing for Success" in  

 Alkmaar en het "Masterplan Playing for Success Nederland";   

b. 
het verrichten van alle werkzaamheden, die met het bereiken van het doel in de 
ruimste 

 zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   

         

Continuïteit van de activiteiten      

De stichting is voor zijn activiteiten volledig afhankelijk van de bereidheid van derden 

om haar financieel te ondersteunen. Dat maakt de stichting kwetsbaar.   

Om deze kwetsbaarheid te beperken maakt de stichting financiële afspraken met de 

deelnemende besturen voor een middellange termijn (5 jaar) en probeert zij dit ook 

te realiseren voor de subsidieafspraken met verschillende gemeenten.   

Tenslotte heeft de stichting de afgelopen jaren een algemene reserve opgebouwd,  
waarmee onvoorziene uitgaven kunnen worden opgevangen, waardoor de continuïteit  

van de activiteiten geen direct gevaar loopt.     
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Salderen        

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening 

opgenomen uitsluitend en voor zover:     

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het 

 vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en   

- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan 

 af te wikkelen.       

         

Financiële instrumenten       

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals 

vorderingen, effecten, schulden, als financiële derivaten verstaan.   

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de  

behandeling per balanspost.      

De stichting heeft geen financiële derivaten.     

         

Vlottende vorderingen       

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorziening 

wegens oninbaarheid.       

         

Liquide middelen       

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.   

         

Kortlopende schulden       

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.   

         

BATEN        

         

Algemeen        

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen 

minus de inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van  

diensten, subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en baten uit fondsverwerving en overige 
baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

        

Subsidies        

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht 

waarin de lasten zijn gemaakt of baten zijn gederfd dan wel exploitatietekort zich heeft 

voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen.     

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag waardoor de 

afschrijvingslast jaarlijks lager zal zijn.     

         

Rente        

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.   
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LASTEN        

         

Algemeen        

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

         

         

 

 
 
Vlottende activa  31 december 2019  31 december 2018 

     EUR   EUR 

 Vorderingen       

 Vriendenloterij   0   5.000 

 Toekomst Service   0   250 

 Besturen    1.300   0 

         

 Liquide middelen       

 Saldo rekening-courant Rabo  108.966   113.981 

 Saldo bedrijfsspaarrekening  0   0 

         

 Totaal vlottende activa  110.266   119.231 

         

         

 

 
 
 
Eigen vermogen       

    31 december 2019  31 december 2018 

     EUR   EUR 

         

 Stand per 1 januari   102.100   94.829 

 Resultaat boekjaar   8.151   7.271 

     110.251   102.100 

         

 

 
 
 
Kortlopende schulden      

    31 december 2019  31 december 2018 

     EUR   EUR 

         

 Crediteuren   15   17.004 

 Reis- en overige kosten  0   127 

     15   17.131 
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Ontvangen subsidies 

 

 

 

 

 

    2019   2018 

     EUR   EUR 

         

 Gemeente Alkmaar   35.000   35.000 

 Rabobank    5.000   5.000 

 Samenwerkingsverband/Passend onderwijs 7.500   2.500 

 Gemeente Heerhugowaard  10.000   10.000 

 Samenwerkingsverband PO  4.000   0 

 Deelnemende schoolbesturen  88.000   78.900 

 Vitasys chromebooks  0   1.208 

 Divari rapport invoermodule  617   575 

 Vriendenloterij   0   5.000 

 Toekomst Service   0   250 

         

     150.117   138.432 

         

         

 

 
 
Personele lasten       

     2019   2018 

     EUR   EUR 

         

 Centrummanager en docent(en) 132.755   114.850 

     132.755   114.850 

         

 

 
 
 
 
De centrummanager, tevens docent, is in loondienst bij de Stichting Tabijn en wordt 

 door Tabijn gedetacheerd.      

 Een tweede docent is in dienst van de SAKS en wordt door de SAKS gedetacheerd. 

 Een derde docent is in dienst van de CSG Jan Arentsz en wordt door het Jan Arentsz 

 gedetacheerd.       

 De stichting heeft zelf geen personen in dienst.    
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     2019   2018 

     EUR   EUR 

         

 Reis- en verblijfskosten  1.036   1.005 

 Bankkosten   175   175 

 Kopieerkosten   2.875   3.359 

 Rapport invoermodule  617   575 

 Verklaringen omtrent gedrag  455   414 

 Chromebooks   0   1.208 

 Jubileumviering   0   2.979 

 Sjaals    1.849   2.444 

 Foxiti Films   0   1.513 

 Diverse kosten   704   1.140 

     7.711   14.811 

         

         

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen    

De stichting heeft geen regelingen en verplichtingen anders dan in de balans opgenomen. 

         

Overige gegevens       

         

Voorstel verwerking batig saldo 2019     

Voorgesteld wordt het saldo 2019 als volgt te bestemmen:    

         

Toevoeging aan de algemene reserve  8.151    

         

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.     

         

Gebeurtenissen na balansdatum      

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.   
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Bijlage 1 Overzicht deelnemers 2019 

  
Deelnemers PfS Alkmaar  

per school(bestuur) 2019 
  

 

     

Scholen en besturen 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Ronduit 69 64 50 37 44 58 

Bello  2 2 2  1 

De Cilinder   3 4 3 7 

De Cocon 1 9 4 2 2 9 

De Fontein 4 3 8  5 6 

Jules Verne 5 3 2 4 3 2 

De Kennemerpoort 8 10 12 7 15 9 

Liereland 4  4 9 9 7 

De Piramide       

De Spinaker (SBO) 3  2    

De Sterrenwachter 1 6 4  2 2 

De Vlieger 2 3 2 2  2 

De Wissel       

De Zandloper 4 4  1 3 11 

De Zes Wielen 17 11 5 5 2  

Nicolaas Beets 19 13 2 1  2 

Vrooneermeerschool 1      

       

SAKS 49 45 34 27 31 38 

St. Adelbertus 2 1  1 1 6 

‘t Baeken 6 4 6 6 9  

De Burijn 3 3 9 10 5 7 

De Driemaster 4 10 3  4 2 

Erasmus 2 1  2 1  

De Gondelier       

Kardinaal de Jong 1  1 2 1 1 

Het Kompas 3 3     

De Kring 1 4 5 3 3 1 

De Lispeltuut  5 4  4 6 

St. Matthias 6  3   4 

Matthieu Wiegman    1   

De Regenboog 16 14 2 1 3 2 

SBO De Vlindertuin      2 

De Wegwijzer 5  1 1  7 

       

Tabijn 49 46 70 59 58 35 

DURV 6 2 4 5 7  

Bosschool  8 2    
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Willem Alexanderschool   1    

JD van Arkelschool 11  8 6 5 12 

Augustinusschool    nvt   

Cunera  1 2 1  2 

Paulusschool  4 3 5 1 2 

Toermalijn    nvt 1  

Helmgras 1 4 7 1   

Visser ’t Hooft school 4 1 5  2 1 

De Branding 3  4  7  

De Windhoek 8 5 4 10 1 2 

Anne Frank 3  3    

Bareel 4 4 4 4 3 1 

Leonardus 4 2 4 3 5 6 

Otterkolken   1 1 1  

Rinket       

Vlinder   3 2   

De Duif  2 3  5  

Het Baken 2 3 3  3 2 

Binnenmeer   1 7 8  

Kornak 1 4 3 8 4 3 

Molenhoek  2 1 2   

Vrijburg 2 4 4 4 5 4 

       

De Blauwe Loper 19 22 23 11 - - 

De Phoenix 10 3 2 2   

De Wijde Veert       

Barnewiel  1     

De Kleine en Grote Beer 3 5 6 2   

De Helix   3 2   

De Carrousel  4  1   

Fonkelsteen 2  3    

Montessorischool HHW  2  2   

1e Montessori Alkmaar 1      

Atalanta 2 6 9 1   

Hasselbraam 1 1  1   

       

Blosse 58 50 23    

St. Jozef       

Lourdes  2     

St. Michaël  2     

St. Barbara       

St. Jan 3 1     

De Balein       

De Brug  3 3    
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Het Klimduin 1      

De Bonte Mol  2     

Familieschool 6 1 4    

De Kerkuil 6 8 2    

St. Radboud 3      

De Doorbraak 1  1    

Benedictus 1 2     

P.J. Smitschool 10 5 4    

Willibrord 4 2 2    

Paperclip 2      

De Regenboog       

Boomladder 11 1 1    

Columbus  1     

De Vaart  7     

Zevensprong  1     

Paulus   2    

Zonnewijzer 1 1 1    

Zeppelin 2 2     

Reflector 2 2 3    

Vlindertuin 1      

Het Kleurenorkest 4 7     

       

ISOB 35 14     

OBS De Boswaid 3 2     

OBS De Driemaster  2     

OBS W.J. Driessen 1      

Elckerlyc 2 1     

OBS Juliana v Stolberg 1 1     

OBS De Klimop 1      

OBS Lucebert       

OBS Meander 5 2     

OBS De Montessori 1      

OBS De Overhael       

OBS Van Reenen       

OBS Rembrandt 1 1     

OBS De Sokkerwei 1      

OBS De Springschans 4 3     

OBS Teun de Jager 5      

OBS De Tweemaster 2      

OBS Vinckhuysen 4      

OBS De Wiekslag       

OBS De Wissel 1 1     

OBS De Zuidwester 3 1     
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Ander po schoolbestuur    1   

    1   

       

PCC 21 30 21 18 29 37 

PCC Oosterhout 18 26 19 18 29 36 

PCC het Lyceum  1     

PCC Fabritius 1  2    

PCC Bergen 1 2    1 

PCC Heiloo 1 1     

       

SOVON 41 27 35 63 15 6 

Murmellius Gymnasium       

Willem Blaeu 5 6 3 9 6 6 

Stedlijk Dalton College 3 5 4 7 9  

Huygens College 12 16 10 18   

Berger Scholen Gemeenschap       

Focus 11  13 15   

Viaan 10  5 14   

       

Trinitas College 23 31 23 16 16 20 

Johannes Bosco 15 17 8 4 4 2 

Han Fortmann 8 14 15 12 12 18 

       

Jan Arentsz College 16 10 17 8 15 18 

VMBO Alkmaar 9 8 7 2 10 18 

HAVO/VWO Alkmaar 7 1 9 6 5  

VMBO/HAVO/VWO Langedijk  1 1    

       

Totaal 380 339 273 240 208 212 
       

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
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Bijlage 2 Evaluaties 2019 

Ouder PfS po (217) - Evaluaties 

Ouder/verzorger PfS po %
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Vond het leuk bij PfS 94 4 0 2 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 66 33 0 1 

Heeft een positiever zelfbeeld 61 35 2 2 

Durft vaker een mening te geven 64 26 1 9 

Kan beter of makkelijker contact maken 55 32 3 10 

Kan beter samenwerken 63 31 0 6 

Kan zich beter op het werk richten 41 42 5 12 

Is beter gaan presteren 35 32 7 26 

Stelt sneller een vraag 49 41 2 10 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 55 37 1 7 

 

Ouder PfS po – Tips en tops 

Tops van Playing for Success Alkmaar: 

 Mijn zoon vond het sowieso leuk en gezellig om te doen. 

 Super die aandacht voor de kinderen, de positiviteit en de oprechte interesse en gesprekken 

die er met de kinderen gevoerd worden, daar groeien ze van 
 AZ-stadion, toffe begeleiders, leuke en positieve oefeningen 

 Positieve feedback stimuleert / enthousiasme begeleiders 

 De organisatie was erg goed maar de communicatie was ronduit perfect. Klasse!! 

 Door de positieve feedback heeft Tim geleerd dat je van advies kan leren en dat het niet 

negatief is. 

 Leuke spelletjes in een superleuke omgeving. 

 De begeleiding en professionele aanpak. 

 Voor onze zoon vooral de plek en werken in kleine groepjes 

 Spelenderwijs in een unieke omgeving. Goed dat spellen steeds in andere groepjes gebeurt. 

 Leuke manier om via sport en spel te leren 

 Goede workshop  

 Overwinnen van angsten; praten over moeilijke dingen 

 Op een speelse manier leren 

 De coaches vond hij erg aardig en begripvol 

 Dat ze de kinderen helpen in hun doen en laten 

 De aandacht voor de kinderen, geeft ze veel zelfvertrouwen 

 Afwisselende activiteiten, samenwerken met andere kinderen (afwisselend) 

 Super leuke spellen en mooi om zo je competenties te ontdekken! 

 De begeleiding  

 Locatie is hartstikke leuk 

 Kind staat centraal, coach heeft aandacht en kan hierdoor op een mooie manier de 
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ondersteuning bieden. Veilige omgeving waardoor de ontwikkeling kan plaatsvinden.  

 Jullie geven de kinderen de vrijheid om zich zelf te zijn. 

 Door het spelend leren wordt een mooi eindresultaat bereikt. J heeft zeker zijn doelen 

behaald en vooral vond hij het super leuk. 
 Spelenderwijs dingen leren zoals samenwerken 

 De sfeer, communicatie en vriendelijkheid 

 De aandacht, spelenderwijs samenwerken en werken aan zelfvertrouwen  

 Speelse manier  

 De samenwerking dmv de spellen 

 Er wordt veel gedaan, ik heb het idee dat mijn zoon eruit haalt wat nodig is 

 De aandacht voor het kind zelf.  

 K ging er met veel enthousiasme naar de lessen toe. Het samenwerken en sport en spel was 

erg leuk. K zegt zich beter te concentreren  

 De locatie, de samenwerking en de begeleiding 

 Alles ik krijg elke week een blij kind thuis 

 Hij vond de spelletjes erg leuk en goede begeleiding en communicatie. 

 De ontvangst en de omgang met de coaches 

 Creatieve manier van leren voor kids 

 Mijn zoon komt altijd enthousiast terug over wat jullie gedaan hebben en wat hij geleerd 

heeft. En het is fantastisch om te zien hoe hij datgene bij de eindpresentatie ook werkelijk in 
praktijk heeft gebracht. 

 T had niet altijd zin om te gaan maar kwam altijd enthousiast vol verhalen thuis 

 In kleine groepjes werken, persoonlijke benadering van de coaches. 

 Mooie kans om jezelf te ontwikkelen. Elke week update is positief. 

 Vind het goed dat dit bestaat voor de kinderen om hun zelfbeeld omhoog te gooien top werk 

van jullie 

 Jullie zijn op een leuke vrij positieve manier bezig met de kinderen 
 Snelle recap na de bijeenkomst. Positieve medewerkers. 

 Ze heeft er van genoten en veel geleerd 

 Goed georganiseerd, duidelijke communicatie echt kind gericht! 

 Vriendelijkheid, snelle reactie op vragen die ik per mail stelde, zoon ging met veel plezier elke 

keer weer ernaartoe. 

 Fantastisch hoe positief de kinderen allemaal benaderd werden en fijne en veilige omgeving 

die geboden werd om tot verdere ontwikkeling te komen. 

 PFS was erg leuk, er was veel aandacht voor het presenteren, dat is erg prettig 

 Persoonlijke aandacht, echt op maat. Positieve boost. Ter zake kundige ondersteuning. Open 

voor meedenken. Snelle informatievoorziening via FB en Digiduif.  
 Begeleiding ter plekke is zeer goed 

 Samenwerken, met eigen doelen werken, de wow factor 

 Goede begeleiding en informatie 

 Super goed 

 Alles, leuke en leerzame sport- en spelactiviteiten 

 Het sociale deel. De interactie met andere kinderen. Super leuke locatie en erg leuke 

begeleiding. Tevens terugkoppelingen via mail waren erg prettig en leuk om foto's te zien op 

social media zodat het ook voor ons duidelijk was wat ze gedaan hadden. 
 Dat je in een leuke omgeving spelenderwijs leert samenwerken, concentreren en jezelf te 

laten gelden  

 Erg leerzaam. Goede opzet. 

 Ze worden op hun gemak gesteld. En de leerpunten waarvoor ze komen, worden op een 

leuke manier aangeboden. 
 Samenwerking 

 Heerlijke omgeving om jezelf te verbeteren. 

 De samenwerking met de kinderen 

 Coaches, verschillende groepjes. Meer individuele aandacht 

 Het benadrukken van het positieve. Kinderen in hun kracht zetten 

 Goed initiatief waar kinderen zeker iets van leren en meenemen in de toekomst. 
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 Zelfvertrouwen 

 Mijn zoon heeft er veel van geleerd 

 De super positieve benadering en hoe jullie spelenderwijs de kinderen wijzen op hun goede 

eigenschappen. 

 Positiviteit, benoemen wat goed gaat, gevoel benoemen, met spelletjes dingen aanleren,  

minder zenuwachtig voor presentatie geven, Zelfstandig voorbereid zonder hulp door meer  
zelfvertrouwen. Mooi om te zien dat hij positieve eigenschappen van een ander ziet en deze 

ook benoemd.  
 Voor mijn kind is het goed geweest te merken dat hij niet de enige is wat extra ondersteuning 

kan gebruiken 

 Ga  vooral zo door met kinderen gelukkig maken 

 Op een leuke speelse manier meer zelfvertrouwen ontwikkelen 

 Samenwerken en enthousiasme 

 Positiviteit 

 Positieve aandacht voor het kind. Leren d.m.v. spel 

 De positieve feedback en de interesse in de kinderen 

 Positieve coaching 

 Het spelelement, plezier in het zelfvertrouwen opbouwen 

 Dat de kinderen zich snel op hun gemak voelen bij de coaches. 

 De combinatie van spel en leren. Het presenteren en laten samenwerken, kinderen 

bekrachtigen in wat goed gaat werkt. Uiteraard de locatie/ samenwerking met AZ maakt dat 

het helemaal magisch is en indruk maakt!!!!  Goede groep begeleiders die veilige omgeving 
hebben gecreëerd 

 Enthousiasme van de coaches 

 Hij heeft een beter zelfbeeld waardoor hij makkelijker kan acteren in de samenleving. 

 Algemeen positief 

 De organisatie, werken met coaches, kinderen aan doel laten werken 

 Mijn zoon vond het erg leuk. Hij staat niet snel open om aan zichzelf te werken en  hij houdt 

niet van voetbal maar hij ging hier iedere week weer vol enthousiasme heen en kwam steeds 
weer blij terug. Erg leuk! 

 Informatie over de bijeenkomsten naar de ouders. Begeleiding per groepje, opbouw van de 

lessen en de onderdelen 
 De hele set-up. De formule zorgt ervoor dat kinderen gegrepen worden en over hun angst 

heen stappen. 

 Kleine groepjes, persoonlijke doelen stellen en samenwerken. Goed naar alle kinderen kijken 

wat ze kunnen 

 Dat het zeker iets heeft gedaan voor mijn kind. Hoop dat er nog veel meer kids dit kunnen 

volgen. 
 Zeer leuke positieve benadering van de kinderen. Nodigt zeker uit om uit een isolement of 

introverte houding te kruipen 

 Dat je met een onbekende groep samenwerkt aan persoonlijke en groep overstijgende 

doelen. De combinatie van de spellen en het stadion/AZ is een geweldige combinatie. 
Complimenten voor de begeleiding en de communicatie. 

 Positieve en open benadering; geen belerende houding naar de kinderen toe.  

 Onze zoon heeft meer zelfvertrouwen gekregen het is echt een aanrader voor kinderen die 

heel onzeker zijn  
 Beleving van de kinderen, enthousiasme waarmee ze erover praten 

 Samen met leeftijdsgenoten activiteiten doen en leren om met elkaar samen te werken en te 

spreken voor elkaar.  

 De communicatie 

 Ga vooral zo door 

 Ze kon zichzelf zijn 

 Betrokken coaches 

 Goede begeleiding en duidelijke communicatie 

 Dat ik elke week een update kreeg van hoe het die week was gegaan 

 Positiviteit 
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 De omgeving is zeker weten stimulerend om te leren. Mijn zoon ging graag heen en heeft het 

alle keren naar zijn zin gehad. Vertelde enthousiast over wat hij gedaan had. 

 De samenwerking met zijn allen (kinderen en begeleiders)  

 De vreugde die de kinderen uitstraalden na een bijeenkomst 

 Doordat de kinderen in een groep komen met kinderen die zij nog niet kennen kunnen zij 

zichzelf zijn. Er wordt dmv spellen goed aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen gewerkt. Je 
merkt al snel verandering.  

 Het helpt kinderen op zich zelf te reflecteren. Positief maar ook de verbeterpunten.  

 Combinatie theorie praktijk 

 Het voelt persoonlijk voor het kind. Fijn op een andere manier aan jezelf te werken. 

 Gezellige sfeer, iedereen is gelijk 

 In het begin was ons kind verlegen, maar aan het eind is er duidelijk veel meer 

zelfvertrouwen aanwezig. 
 Enthousiaste begeleiders en goede faciliteiten 

 Wat hebben jullie een enthousiasme voor jullie vak! Dat stralen jullie uit. Jullie geven de 

kinderen een heel warm welkom en het gevoel dat ze er toe doen,.  

 Samen werken leren 

 Locatie, team, ruimte voor emotie, ruimte voor persoonlijke gesprekken, feedback indien 

nodig 

 Leuke manier van leren, anders dan anders, mix van kinderen 

 Het persoonlijke contact met R was heel bijzonder, we zeggen nu nog steeds: wat zou R 

zeggen als je het haar voorlegt? Hartelijk dank hiervoor! Verder is de voetbalomgeving en de 
inzet van de coaches echt prachtig. 

 Goed initiatief. Hier hebben de kinderen echt wat aan! 

 Leuke omgeving en coaches 

 Leuke samenwerkingsspellen, goed georganiseerd, goede communicatie. 

 Spelvormen, samenwerken, reflecteren 

 Uitdagend sportief gezellig leerzaam 

 Vriendelijkheid, fijn dat je op de hoogte werd gehouden. Mijn complimenten 

 Samenwerking met elkaar 

 Ik vind dat er op een hele positieve manier een hoop geleerd word aan de kinderen. Mijn kind 

is altijd met veel plezier heen gegaan. Echter heeft het voor hem niet het effect gehad 
doordat hij ook andere beperkingen heeft. Super dat hij hier aan heeft mogen mee doen. 

 Jullie zijn super teams 

 Leuke begeleiding van mentoren en coach 

 Kleine groepen 

 De feedback. En de energie die erin gestoken wordt merk je aan de reacties van het kind 

 De hulp van Playing for Success 

 De wekelijkse bijeenkomsten. Niet te lang. 

 Werken aan zelfvertrouwen 

 Samen met de kinderen bouwen aan doelen. 

 Informatie voorziening 

 Dat de kinderen in een open veilige omgeving konden werken aan hun zelf 

 Jullie laten de kinderen volledig in hun waarde, mijn dochter voelde zich bij jullie helemaal op 

haar gemak. 
 De focus op het positieve. Communicatie was oké. 

 Verschillende spelonderdelen, locatie, begeleiding 

 Ze focussen echt op het niveau van het kind en proberen de mindere kanten goed te 

verbeteren  

 Jullie bijdrage heeft S erg geholpen zijn balans te vinden tussen voelen, begrijpen en 

aanpassen. Dank daarvoor! 
 Leuk team van mensen, goede begeleiding. 

 Samenwerking en samenhang 

 Super aanpak 

 Mijn kind heeft super veel geleerd  

 Mijn kind ging met plezier heen! Jullie doen het heel leuk! 
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 Samenwerking, locatie, trainers 

 Ik vond de manier waarop jullie de kinderen benaderen heel goed. 

 De inzet van het team en de terugkoppeling naar de ouders en school 

 Gevarieerd aanbod van activiteiten waardoor ze elke keer met veel enthousiasme heen ging. 

 Toegankelijk, aansprekend voor de kinderen! Doelen worden gesteld 

 Kind op positieve manier zelfvertrouwen vergroten 

 Leuke activiteiten en opdrachten 

 De activiteiten zijn leuk en uitdagend voor de kinderen. 

 Meer zelfvertrouwen, vanuit spel dingen oefenen, positiviteit. Ging met veel plezier heen 

 Leuke begeleiding en heel fijne coaching 

 Gevarieerd aanbod van activiteiten waardoor ze elke keer met veel enthousiasme heen ging. 

 Het enthousiasme van de coaches 

 Organisatie, leuke spelen en activiteiten, omgeving 

 Enthousiast en positief team 

 Het is zo leuk dat ik nooit heb gehoord ik wil niet. Iets wat ik anders wel vaak hoor. 

 Het zelfvertrouwen groeit zeker bij de kinderen. De manier waarop er met de kinderen 

omgegaan wordt.  

 Leuke en uitdagende activiteiten. Goede en duidelijke communicatie.  

 Aardig tegen iedereen 

 Zelfvertrouwen is beter 

 De aandacht en het enthousiasme 

 Enthousiaste begeleiding 

 De positieve benadering voor elk kind 

 Samenwerken, aandacht hiervoor en de kinderen hierin helpen 

 Enthousiasme van het team, open 

 Ja heel goed 

 De activiteiten zijn top geregeld! De leerkrachten zijn super enthousiast! 

 Locatie, manier van begeleiden. Aandacht en kleine groepjes 

 Enthousiasme, inzet coach 

 Enthousiaste begeleiding 

 Persoonlijke aandacht, inspirerende omgeving om aan zichzelf te werken 

 F heeft ontzettend veel geleerd en ik merk dat hij veel duidelijker kan zijn naar zijn vrienden 
dit vond hij eerder erg lastig. Ik merk dat hij zelf daardoor veel meer rust heeft gekregen en 

minder aan het piekeren is omdat hij nu vaker doet waar hij zich goed bij voelt. 

 Samenwerking en positieve instelling 

 De sfeer is heel goed. Altijd met plezier heen. Jullie zijn heel aardig en heel positief en 

duidelijk. 
 De samenwerking met zijn allen 

 Betrokkenheid bij de kinderen. Positieve benadering naar de kinderen toe 

 D vindt het spannend voor een groep te staan en moest haar angsten overwinnen.  

 Het team! De inzet/enthousiasme werkt door naar de kinderen. De spelletjes het bezig zijn en 

daarna samen bespreken 

 De setting in het AZ stadion & het enthousiasme van de trainers 

 De begeleiding hoe ze met de kinderen omgingen 

 De veilige sfeer + persoonlijke aandacht 

 Prettige sfeer, M ging altijd met plezier heen, duidelijke info niet teveel niet te weinig 

 Dat er veel activiteiten zijn 

 Het op een positieve manier coachen van de kinderen heeft een groot effect 

 Prima concept! 

 Super goed initiatief en met goed merkbaar resultaat bij mijn kind 

 Spelenderwijs leren  

 Vind eigenlijk alles goed 

 De persoonlijke aandacht en werken via spelvormen 

 De setting, ongedwongen sfeer, leuke activiteiten 

 Het concept, de uitwerking, de positiviteit, de sfeer en locatie, de coaches, de feestelijke 

certificaatuitreiking 
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 Begeleiding is top 

 Goed georganiseerd 

 Coaching en samenwerken 

 Heb alleen maar heel veel lof over dit programma, vond het erg leuk dat de kinderen werden 

begroet bij binnenkomst 

 Samenwerken wordt gestimuleerd. 

 Ontspannen leren in kleine groepjes 

 Enthousiasme van de coaches is geweldig. Dit heeft een zeer positief effect op de kinderen en 

ons kind. Geweldig programma dus! 
 Werken in groepen 

 De aandacht en moeite voor de kinderen,  

 Samenwerken 

 Alles op een positieve manier benaderen, spelend leren. 

 Super leuk team en spelletjes 

 De begeleiding en erg leuk dat je als ouders wekelijks mee kan leven met wat jullie hebben 

gedaan 

 Coaching in kleine groepjes. Directe feedback naar kinderen en ouders. 

 Zeer positieve benadering tot de kinderen 

 Het werken in team verband waarin elke mening even belangrijk is, en alles op een positieve 

manier gebracht wordt 
 Leuk, gezellig en leerzaam 

 Zelf nadenken over de doelen en op een speelse manier leren. 

 Positieve manier van leren, toegewijde coaches 

 Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht 

 Gerichte spellen waarmee persoonlijke doelen echt gehaald worden 

 Fijne omgeving om op een andere manier aan dingen te werken. 

 Goed gericht op het kind 

 M heeft geleerd om zijn mening te geven en eerder voor zichzelf op te komen 

 Het enthousiasme van de coaches  

 Goed programma met goede oefeningen die aansluiten bij de gestelde leerdoelen. Hele goede 

en persoonlijke begeleiding 

 De gehele opzet is superleuk, zeer leerzaam en op een leuke manier gebracht. 

 Leuke omgeving en goede formule 

 Het sociale samen zijn, J vond de kinderen leuk 

 Goed dat de kinderen leren beter samen te werken en contact met elkaar leren maken 

 Spelenderwijs leren en in groepsverband aan het werk maar ook het kind als individu zien. 

 Mijn dochter heeft meer zelfvertrouwen gekregen,  hierdoor is ze ook vrolijker en minder 

onzeker. Vind het zeker een top, hoe de kinderen gemotiveerd worden om op een positieve 
manier  aan zichzelf te werken.  

 Super goede training, heel professioneel. Hier heeft onze dochter zeker iets aan voor haar 

toekomst! 

 Goede begeleiding 

 De begeleiding door jonge mensen 

 Het samenwerken. Ook het op de hoogte via de mail was goed 

 De kinderen laten weten dat ze er mogen zijn! 

 Het was heel leuk 

 Heel fijn dat playing for success bestaat  

 Het gevoel dat jullie de kinderen geven 

 Het enthousiasme waarmee de coaches de kinderen ontvangen en dingen leren is geweldig. 

 Jullie maken het niet alleen leerzaam voor de kinderen maar ook zo leuk dat ze graag heen 

gaan. 
 Mijn kind is in een paar maanden zeer gegroeid, kan hem nu geen kind meer noemen 

 Positieve aandacht 

 Leuke begeleiding 

 Manier van communiceren naar de ouder toe 

 Dat ze aan elkaar gewaagd zijn 
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 Kinderen krijgen een beter beeld van zichzelf 

 Ons kind geeft aan dat hij op school betere resultaten haalt 

 De doorgaande lijn. Consequent zijn in de data 

 Aandacht en tijd voor elk kind 

 Enthousiast team, goede aanpak. Veel plezier! 

 Begeleiding 

 Goede communicatie en er wordt geluisterd 

 Erg leuk en leerzaam! 

 Hele positieve manier van leren en werken aan de punten die je lastig vind. Hij ging erg graag 

naar jullie toe! 

 De spellen 

 Enthousiasme, fijne begeleiding, prettige communicatie en doelgericht 

 Positiviteit, persoonlijke begeleiding in kleine groepjes 

 Elke week een doel stellen 

 Leuk en gezellig en aardige mensen en leerzaam. 

 Op een sportieve en speelse manier worden de kinderen allerlei nieuwe vaardigheden 

bijgebracht. Vooral voor jongens een zeer effectieve manier! Naar mijn mening. 
 Het is echt een geweldige kans dat onze zoon heeft gehad. Een heel mooi programma in een 

fantastische omgeving 

 De kinderen zijn erg enthousiast over de trainingen 

 Laagdrempelig 

 Fijn dat er door spellen en samenwerken doelen behaald worden 

 Goede coaches, prettige omgeving om te leren. 

 Begeleiding van de coaches en het hele initiatief 

 Goede begeleiding en ze leren veel. En de plek is natuurlijk erg leuk! 

 Goede communicatie en verslagen 

 Erg positief en leuk voor de kinderen 

 Alles in spelvorm 

 Persoonlijke aandacht en aanpak 

 Praktisch en actief, leuk 

 Alles spelenderwijs aangeboden 

 Praktisch en actief, leuk 

 Geen tops het was gewoon te goed! 

 Positieve aanpak lekker buiten 

 Locatie, manier van aanpak 

 Alles spelenderwijs aangeboden 

 Kleine groepen, gerichte aandacht 

 Locatie, manier van aanpak 

 Samenwerking en bezig zijn 

 De omgang met de kinderen 

 Fantastisch wat jullie voor de kinderen doen 

 Combinatie tussen leuke en leerzame activiteiten 

 Betrokkenheid van coaches  

 De opzet van het programma 

 Enthousiaste begeleiding, goede organisatie, betrouwbare indruk, goede communicatie met 

ouders 
 Groepjes van 4 werken vind ik top 

 De leiding doen erg hun best 

 De begeleiding die zij krijgen vond ik erg goed.  

 Door de leuke spellen, leren ze veel 

 De spellen waarmee je op een leuke manier van alles leert 

 Dat mijn dochter elke keer super blij thuis kwam. 

 De doelen stellen is top 

 Supergoed programma. Mijn zoon heeft veel geleerd en is serieus met zijn leerdoelen aan de 

slag gegaan, ook buiten PFS 

 C heeft veel baat gehad bij de persoonlijke benadering van zijn coach! 
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 De jonge begeleiding en het enthousiasme van hun 

 Het programma is heel positief en kan kinderen echt iets bij brengen als het gaat om de 

schroom te overwinnen en zichzelf te kunnen/mogen zijn 

 Zelfvertrouwen en kwaliteiten van zichzelf herkennen en samenwerken en doelen stellen en 

hier bewust aan werken 
 Een enthousiast kind thuis na elke bijeenkomst! Leren dat leren d.m.v. spelen ook leuk is. 

 Ook goed voelt de samenwerking tussen de begeleiders en de kinderen. Iedereen zit in de 

dezelfde fase in principe. 

 Goede coaches leerzame spellen 

 Alles, merk onwijs veel verandering 

 Alle kinderen het gevoel geven dat ze gezien worden. Het enthousiasme en de positieve sfeer. 

Uitdagingen bieden. Groepsgenoten waarvan ze horen of zien dat ook zij dingen lastig vinden 
of onzeker zijn.  

 De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en weten waar ze goed in zijn  

 Het zelfbeeld van mijn kind beter maken. 

 Het enthousiasme van het team, de opzet en organisatie! 

 Jullie manier van praten zorgde ervoor dat hij zich niet als een klein kindje voelde, maar als 

een jongeman. Dat vonden wij alle drie erg fijn. 

 Samenwerken en durven voor groep te praten  

 Enthousiast, leerzaam 

 Het enthousiasme waarmee de coaches de leerlingen helpen en begeleiden 

 Hij vraagt nu ook hoe het met mij gaat, en communiceert beter 

 Ging met veel plezier altijd heen 

 Jullie gaan op een leuke en andere manier om met kinderen dan dat ze gewend zijn. 

 Jullie geduld, enthousiasme en de nadruk leggen op wat kinderen WEL kunnen vind ik 

fantastisch. Op school wordt vaak gehamerd op wat beter moet/kan en ik vind dat ze veel van 
jullie kunnen leren op dat gebied. 

 Het concept. Veel leuke activiteiten in een WOW omgeving 

 Veilige omgeving en topcoaches 

 Persoonlijke aandacht en uitdagende omgeving 

 Ze voelen zich gehoord en gewaardeerd.  

 Leren door leuke spellen te doen 

 Persoonlijke aandacht en uitdagende omgeving 

 Goed dat het er is.  

 Jullie enthousiasme! 

 Omgang 

 Het zelfvertrouwen verbeteren 

 Plezier, samenwerking, zelfvertrouwen 

 Spelenderwijs werken aan zelfvertrouwen 

 Hij ging iedere week blij heen en kwam altijd blij terug! Bedankt voor jullie inzet! 

 Wisselend programma 

 Heeft het erg naar zijn zin gehad 

 Erg fijne begeleiding en goede doelen 

 De belangeloze inzet voor kinderen die een extra zetje nodig hebben 

 Ja wat eigenlijk niet, top coaches hele leuke educatieve spellen, goede communicatie, fijn dat 

het er is!!! 
 Samenwerken 

 Goed dat de kinderen die het nodig hebben, hierdoor beter in hun vel zitten. 

 Veel aandacht in kleine groepjes, positieve benadering 

 De coaches zijn geweldig.  

 Op een aansprekende en speelse manier het zelfvertrouwen vergroten. 

 Persoonlijke aandacht en leren dat ieder kind er mag zijn wie die is. 

 Kleine coachgroep, veel enthousiasme 

 Alles 

 T voelde zich meteen op zijn gemak en hij heeft veel positieve feedback gekregen. T mocht 

zichzelf zijn. 
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 Het samenwerken met de kinderen is super,. 

 Professionele en leuke coaches! Goed en gevarieerd programma. 

 In groepjes met andere kinderen samenwerken en een coach die dat allemaal begeleidt. Elke 

week vaste coach die de kinderen gaandeweg steeds beter kent.  

 Fantastische organisatie! 

 Het samenwerken met de kinderen is super. 

 Leuk en leerzaam 

 Goed om aan leerdoelen te werken, leuke begeleiding 

 Mijn kind heeft het erg naar zijn zin gehad. Leuke spelletjes en vriendjes. 

 De coaches 

 De aanpak en motivatie van het team 

 Zelfvertrouwen leren 

 Goed programma, top coaches en locatie 

 Persoonlijke touch 

 Goede, enthousiaste begeleiders 

 Alles 

 De begeleiding in kleine groepjes 

 Spelend leren 

 Mijn kind heeft met heel veel plezier de bijeenkomsten bijgewoond en vind het jammer dat 

het stopt. Hij is  meer geconcentreerd dan ervoor en bewuster van zijn eigen gedrag. Hij is 
ook zeker minder vaak boos en spreekt zich beter uit. 

 Nicky geeft aan dat ze zich beter kan concentreren 

 Enthousiasme 

 Super enthousiaste coaches, toppers zijn jullie. Duidelijke structuur. Een gevarieerd uitdagend 

aanbod. 
 Alles 

 Enthousiaste coaches en een super begeleiding 

 De begeleiding en spelenderwijs leren 

 Goede begeleiding 

 De individuele begeleiding 

 

Tips voor Playing for Success Alkmaar: 
 Alles top 

 Ga zo door 

 Wij zijn heel erg blij dat ze mee heeft kunnen doen en voor dit moment zou ik zeggen hou het 

zo! 

 De ouders duidelijk meegeven dat ze in het werkboek mogen lezen zodat de doelen mee naar 

huis gaan 

 Een tussentijds evaluatie moment met de ouders kan waardevol zijn.  

 Vooral doorgaan waar jullie al mee bezig zijn! 

 Niets, prima houden zo! 

 Ga zo door 

 Geen. Mooi programma. 

 Gaat al helemaal boven verwachting 

 Misschien nog een paar weekjes langer.... 

 Geen, jullie doen het top! 

 Niks, vooral zo doorgaan!! 

 Ga zo door! 

 Ik vond het allemaal erg leuk geregeld 

 Als het tijdens de bijeenkomsten wat minder goed loopt, is het fijn om hier een mondelinge 

terugkoppeling van te krijgen. 
 Wellicht iets meer ingegaan op de specifieke problematiek 

 Ga zo door 

 Alle goed 

 Niks, wij vinden het super goed geregeld! 

 Ga zo door 
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 Geen op of aanmerkingen 

 Blijf zo doorgaan  

 Ga met dit team zo door, jullie doen top werk 

 Meer inzicht leren in wie zij daadwerkelijk zijn (de essentie) en welke talenten zij al bezitten 

(denk aan het spel schatgravers of enneakids) 

 Keep on the good job 

 Helemaal prima! Lekker zo doorgaan! 

 Was goed 

 Achteraf was voor de continuïteit deze periode niet heel gunstig voor jet, meivakantie, kamp, 

introductie vo 
 Misschien iets meer nadruk op het toepassen van de leerdoelen in het dagelijks leven en dat 

de kinderen daar een wekelijkse update over moeten geven. 

 Waar ze de leerdoelen hebben toegepast. Misschien is dit al zo, maar werd daar thuis niet 

zoveel over verteld. 
 Een aanvulling: tijdens de uitreiking was niet iedereen goed te verstaan. Even letten op de 

microfoon 

 Ik heb weinig inzicht in wat mijn kind heeft geleerd 

 Geen idee, alles ging super! Ga zo door!! 

 Helemaal niks want het was gewoon te goed 

 Meer vrijkaarten voor wedstrijden 

 Terugkoppeling doelstellingen  

 Meer samenwerken tussen de coachgroepjes. Mijn dochter vond de kinderen in haar groepje 

niet zo heel leuk waardoor ze er minder van heeft kunnen genieten. 

 Tijdstip wat laat op de middag, daar hadden we helaas geen keuze in, ik snap jullie 

programma. Mijn kind had moeite met zin / motivatie houden door vermoeidheid eind van de 
woensdagmiddag. 

 Misschien meer laten blijken wat je kan leren van een spelletje .  

 Bij inschrijving eerder bericht geven dat de aanmelding binnen is gekomen en dat eraan 

gewerkt word. 
 Alles was goed!! 

 Geen op of aanmerkingen 

 Top georganiseerd, top coaches, geen verbeterpunten. 

 Ik heb geen idee. T kwam na iedere bijeenkomst heel blij terug. 

 Ga zo door! 

 Het aantal weken mogen langer het is te kort om zoveel dingen te moeten aanleren wat ze 

nog niet hebben 

 Vooral zo doorgaan 

 Misschien meer contacten met de ouders over de opdrachten waarmee de kinderen 

gedurende de week aan de slag gaan. 
 Meer zichtbaarheid op school 

 Ik vind het prima zoals het is 

 Niets, ik haalde elke week een heel blij kind op! 

 Tussen evaluaties  

 Nvt vond alles erg goed 

 Ik heb eigenlijk niet zo snel een verbeterpunt 

 Ga vooral zo door. Ik vond het persoonlijk iets te generalistisch en zou graag zien dat er een 

stukje maatwerk n.a.v. Opgegeven aandachtspunten zou worden uitgevoerd.   

 Ga zo door. 

 Wij vonden het heel fijn om aan het eind te zien en horen waar T aan heeft gewerkt, maar 

hadden dit ook graag tussentijds gehoord/gelezen. Dit stond niet heel expliciet in de 
tussentijdse verslagen, maar misschien was het voor ons wat onduidelijk omdat T ook zelf 

niet wilde vertellen waar hij aan werkte en wat hij precies leerde. 

 Meer voetballen 

 Geen, gewoon zo doorgaan 

 Niks aan veranderen 

 Ga zo door, was super leuk 
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 Een vervolg traject? 

 Iets meer informatie naar de ouders en school 

 Geen tips, ga zo door!! 

 

Eventuele andere opmerkingen die u nog kwijt zou willen: 
 Dank voor jullie inzet en enthousiasme 

 Hartstikke leuke cursus. Dank dat mijn zoon mee mocht doen! 

 Ga vooral zo door. Tip; misschien interessant te lobbyen binnen ondernemersverenigingen 

voor sponsoring. Ik (T B, vader van B B) sta open voor meedenken hierin. 

 Een hele mooie en positieve leerschool waar Tim de rest van zijn leven op kan bouwen.  

 Dank voor jullie inzet en enthousiasme 

 Goed initiatief, ga zo door 

 Bedankt 

 Ga zo door 

 Bedankt! En de reden waarom sommige dingen niet of een beetje eens waren had niet te 

maken met de begeleiding of het traject, maar meer dat hij dit al goed kon of deed voordat 
hij hieraan begon.  

 Blij dat jullie er zijn 

 Fantastische communicatie, echt heel fijn om verslag te krijgen, dan kan je het ook nog even 

nabespreken en komt er toch weer een heel verhaal uit! Leuk team, leuke begeleiders. Heel 

gaaf dat het in het stadion is. Is echt een extra dimensie.  
 Ga vooral met dit prachtige werk door en ik hoop dat jullie nog heel veel kinderen kunnen 

ondersteunen/ begeleiden/ kunnen laten stralen in de toekomst! 

 Ga zo door.....tot ziens 

 Wat een super initiatief en wij zijn als ouder super dankbaar dat J hieraan heeft mee mogen 

doen. 
 Ik ben dankbaar dat dit is aangeboden aan mijn kind en een steentje heeft bijgedragen aan 

de ontwikkeling van mijn kind 

 Ga vooral zo door! 

 Heel veel dank voor de getoonde inzet voor de kinderen. Het heeft ze echt geholpen! 

 Ik wilde jullie heel erg bedanken voor het helpen van M 

 D vind het jammer dat hij hier niet meer komt. Hij vond de 11 keren erg leuk en keek er elke 

keer weer naar uit. Allen hartelijk bedankt voor alles!! 
 Ga zo door! 

 Mogelijkheid op herhaling? 

 Eindpresentatie super leuk. Met name de stukjes van M over de kinderen. Miste ik bij de 

rest...  

 De presentatie van de kinderen had ik meer vanuit de kinderen zelf verwacht. 

 Ontzettend bedankt voor de begeleiding!!! 

 Ga zo door! 

 Ja, ik wil jullie bedanken voor deze mooie kans en boost! 

 Dank jullie wel voor de geweldige inzet!!!! 

 Ga zo door! Hopelijk blijft PFS nog lang bestaan! 

 Vooral doorgaan. Hoop kinderen hebben hier baat bij. 

 Ik hoop dat jullie dit goede werk, kunnen blijven doen. Weet niet of dit bij alle basisscholen 

bekend is. In Ursem bijv, dan had ik dit eerder willen doen met M. 

 Vooral zo door gaan  

 Super fijn dat dit voor kinderen die het wat lastiger hebben wordt aangeboden 

 Top dat dit er is, veel succes!! 
 Gaaf om te merken dat het geen week een opgave was om hier naar toe te gaan 

 Dank! Een heel mooi programma en enthousiaste en betrokken leiding. Hoop dat hier nog 

vele kinderen gebruik van kunnen maken.  

 Geen bijzonderheden, zeer waardevolle aanvulling voor de kinderen 

 Wat heeft J genoten! Bedankt!! 

 Super goed initiatief 

 Dit zou ik ieder kind gunnen 
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 Verder een top programma voor de kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken.  

 Ik zou jullie ontzettend willen bedanken en hoop dat er nog vele kinderen mogen volgen. Dit 

heeft voor mijn kind gewerkt en daar zijn we erg dankbaar voor.  

 Heel veel dank! 

 Onze zoon heeft een top tijd gehad 

 Ga zo door!!!! 

 Ga zo door en bedankt! 

 Zo doorgaan, goed oog voor de kinderen. 

 Super bedankt!! 

 Mijn enthousiasme, maar ik vond t erg leuk om ze bezig te zien. Misschien is er een oefening 

waarbij de ouders of 1 van de ouders ook betrokken kon worden. 
 Helemaal top; jullie inzet, het beschikbaar stellen van de locatie. Geweldig!! 

 Geen opmerkingen die ik kwijt wil ik vind het een ontzettend goed project  

 Bedankt voor de leuke weken 

 Mijn kind heeft genoten en ging met veel plezier heen 

 Jullie doen het geweldig! 

 Ga zo door met zijn allen! 

 Hij vond het geweldig en kwam altijd met een glimlach terug 

 Wat fijn dat dit er is en dat F hier gebruik van heeft mogen maken. We merken echt al 

verschil. Ze heeft al een aantal keren voor zichzelf op durven komen. En deze week stond ze 

te trappelen om voor de klas te vertellen wat ze in het weekeind had gedaan. Top! Ga vooral 
zo door! 

 Ik ben heel tevreden over de aanpak en het heeft echt een positief effect gehad op 

schoolprestaties 

 Bedankt voor alles! 

 Ga zo door! 

 We willen jullie ontzettend bedanken voor alle goede zorgen! Hoop dat jullie nog vele 
kinderen op weg mogen helpen.  

 Hoe meld je je aan voor de middelbare school pl4suc6 

 Wat we ook prettig vonden was de informatie via digiduif. We waren direct op de hoogte van 

de activiteiten, dit werkt perfect! 

 Blij mee 

 Heel erg bedankt voor jullie tijd en inzet! Super! 

 Super bedankt vooral. Het was een feestje voor G om mee gedaan te hebben 

 Ga zo door! 

 Wij zouden graag zien hoe een kind moet reageren in geval van ruzie. Hoe om te gaan met 

conflicten. 
 Super mooi en leerzaam. 

 Super bedankt!!!!  

 Leuk dat dit kan voor de kinderen 

 Klinkt niet LEAN, maar never change a winning team 

 Heel erg bedankt voor alles! 

 Top programma, zou ieder kind moeten volgen 

 Ontzettend bedankt dat jullie alle energie en enthousiasme in de ontwikkeling van onze 

kinderen willen steken! Een dikke pluim voor jullie allemaal! 

 Nee hoor gewoon goede formule die pfs alleen maar aan de tijd en behoefte behoeft te 

worden bijgesteld 
 Ondanks dat M vaak niet wilde had ze elke keer weer naar haar zin. Bedankt. 

 Ga zo door!! 

 Bedankt voor alles! 

 Ze is rustiger geworden en gaat niet meteen in de aanval als er iets van haar gevraagd wordt. 

Alleen  maar positief, ga zo door pfs!!!! 

 Dank voor jullie inzet, enthousiasme en tijd! Echt super om te zien wat jullie ervoor over 

hebben!! 
 Bedankt 

 Ga zo door, het is een supergoed initiatief waar veel kinderen baat bij hebben. 
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 We zijn heel blij dat ze mee heeft mogen doen. Belangrijke ontwikkeling voor een kind 

 Ik wil jullie graag bedanken voor jullie positieve inzet! 

 K vond het superleuk om weer te komen en vindt het erg jammer dat het alweer voorbij is! 

 Ontzettend goed en leuk dat dit met zoveel enthousiasme wordt gedaan voor de kinderen. Ga 

zo door! 

 Fijn dat onze zoon mocht meedoen,  bedankt 

 Super bedankt! 

 Goed initiatief op goede werkvormen die aanspreken. 

 Op school krijgen we juist te horen dat het samenwerken niet vooruit is gegaan, dat vinden 

we jammer (voor hem) 
 Ik hoop voor de toekomst ook voor andere kinderen in het land 

 Bedankt voor de goede zorgen!! 

 Bedankt voor de hulpen en de aandacht, hij heeft genoten! 

 Heel erg bedankt voor alles! 

 We zijn erg tevreden  

 Bedankt voor alles! 

 Heel erg bedankt voor alle support!! 

 Fijn dat teruggekoppeld werd naar de ouders 

 Complimenten aan D! 

 Ga zo door 

 Ik gun dit alle kinderen, het is een heel mooi initiatief 

 Bijzondere ervaring 

 Graag vooraf vragen of foto's van je kind op Facebook mogen worden geplaatst.  

 Erg bedankt voor deze kans en de goede begeleiding! 

 Het is lastig inschatten of het voor alle kids geschikt is. Voor ons lijkt het positief uit te 

pakken, maar soms hadden we het idee dat ze het niet altijd 100% interessant voor haar 

was. We gaan het in de komende tijd zien. In ieder geval dank voor de goede begeleiding 
 Misschien is het leuk als de kinderen onderling momentje hebben om contactgegevens uit te 

wisselen 

 Ontzettend bedankt voor dit initiatief! Wij zijn erg dankbaar.  

 Ga zo door 

 Ze heeft genoten en ging elke week met veel plezier heen. 

 B heeft het erg leuk gevonden en vindt het jammer dat het afgelopen is. Bedankt voor de 

coaching en de leerzame training! We zullen nog veel eraan denken. 
 Mijn complimenten voor de goede en positieve begeleiding 

 Ga zo door 

 Bedankt voor jullie inzet! 

 D, bedankt voor de leuke tijd!!!!! 

 Ga zo door! 

 Veel dank voor de goede zorg 

 Ga zo door! 

 Opmerking van deelnemer: ik vind jullie geweldig en bedankt voor alles 

 Ga zo door 

 Overall goede ervaring 

 Nee, vind het erg goed wat jullie doen. Misschien tot ziens tijdens de middelbare school 

 Heel goed programma om kinderen aan te bieden 

 Ontzettend bedankt voor alles. 

 Lekker zo doorgaan, jullie zijn toppers!! 

 Fijne mensen en sfeer 

 D bedankt dat N vertrouwen in jou mocht hebben en heeft gekregen. 

 Onwijs bedankt ook namens M en R 

 Hiermee doorgaan, super leuk allemaal 

 Bedankt voor de geboden hulp 

 Ga zo door! Enneh zie mijn website www.letsconnectcoaching.nl ;) 

 Goed bereikbaar qua communicaties 

 Bedankt voor de leuke tijd die jullie onze dochter hebben gegeven. 
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 Ik vond het super geregeld 

 Ga zo door! 

 Heel hartelijk bedankt!! 

 Bedankt voor dit project, het is bijzonder fijn om te zien dat op zo'n spelende en actieve 

manier onze kind veel leert. 

 Bedankt voor alle inzet 

 Microfoon beter bij de monden houden! 

 Bedankt voor de goede begeleiding. 

 Nee, hartstikke positief 

 Vooral kinderen blijven begeleiden op deze manier. Succes! En bedankt 

 Heel erg bedankt en succes met de studie 

 Bedankt voor de persoonlijke benadering. 

 Ga zo door 

 Bedankt 

 Mooi initiatief en erg leuk om te volgen. 

 Bedankt 

 Nee wij zijn erg tevreden. 

 Bedankt voor alles 

 Bedankt voor jullie zorgzaamheid 

 Bedankt aan het hele team van Playing dor Success. Jullie hebben het uitstekend gedaan. 

Top. Groetjes M G  
 M vond de spelletjes zo nu en dan wat kinderachtig en wist eigenlijk niet wat ze daar van 

leren kon. Ging de laatste keren niet met heel veel zin er meer heen.  

 Ga vooral zo door! En hopelijk kunnen nog meer kinderen op deze mooie manier leren voor 

zichzelf op te komen en sterker in hun schoenen staan! 
 Super lieve en leuke coaches. Hierdoor ging D echt met plezier heen en voelde zich veilig. 

 Complimenten voor een ieder!! 

 Bedankt!  

 Dit was ons tweede kind bij PFS en zijn erg tevreden over de resultaten. 

 T heeft een heel erg leuke tijd gehad bij AZ/Playing  for Succes! Maar in het geval van T is er 

helaas nog iets meer nodig om hem verder te helpen. Dat hebben wij ons wel gerealiseerd en 

de volgende stappen worden gezet. Hij heeft er in ieder geval een zeer goede herinnering 
aan.  

 F goed gedaan! 

 Het programma uitgebreider veel communicatie tussen de deelnemers zoals rollen spellen 

 Top ga vooral zo door met de kids bij PFS 

 Enorm bedankt voor wat wij hopen 'een ervaring voor het leven.' 

 Ons kind vond het een hele mooie en leerzame ervaring 

 De coaches gaan leuk met kinderen om. 

 Mooi project, dank voor alles! 

 Super bedankt! 

 Heel goed initiatief. Hopen dat jullie snel weer een dak boven jullie hoofd hebben! 

 Ontzettend bedankt voor jullie inzet en gastvrijheid. Ik hoop dat jullie nog veel kinderen 

mogen helpen met jullie programma. Ga zo door! 

 Ik ben erg onder de indruk van de groei van mijn dochter. Dank jullie wel! 

 Heel erg bedankt voor alles.  

 Heel erg bedankt voor alles 

 Nee, ga zo door! Groetjes V de moeder van JH 

 Bedankt voor jullie enthousiaste inzet.  

 Heel fijn dat onze zoon aan dit programma heeft mogen meedoen. Hij heeft er zeker baat bij 

gehad. 
 Ga zo door! 

 Goed bezig 

 Bedankt! 

 Nee hoor. Heel erg bedankt voor de inzet van alle betrokkenen. 

 Het was in een woord fantastisch en alle sponsoren bedankt. 
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 Alle middelen die worden ingezet (coaches, app) en de benaderbaarheid van de begeleiding ( 

F) maken Playing for Succes tot een sterk geheel! 

 Nee, ga vooral zo door! 

 Superleuk voor de kinderen 

 Ik kan niks bedenken. 

 Ga zo door 

 Hij heeft het erg naar zijn zin gehad en is heel erg gegroeid 

 Ik vindt het leuk gemaakt (georganiseerd) 

 Ga zo door! 

 Top dat kinderen hier gratis gebruik van kunnen maken! 

 Bedankt voor alles! 

 N kan beter reflecteren op gedrag. Hij heeft stappen gezet op het sociale gebied. Bedankt! 

 Bedankt voor de leuke tijd mijn zoon heeft er van genoten 
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Deelnemer PfS po (243) - Evaluaties 

Deelnemers PfS po %
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Vond het leuk bij PfS 85 14 1 0 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 52 34 5 11 

Heeft een positiever zelfbeeld 42 42 5 11 

Durft vaker een mening te geven 55 33 3 9 

Kan beter of makkelijker contact maken 42 37 6 15 

Kan beter samenwerken 56 25 4 15 

Kan zich beter op het werk richten 48 34 5 13 

Is beter gaan presteren 31 33 11 25 

Stelt sneller een vraag 52 31 5 12 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 37 46 5 12 

 

Deelnemer PfS po – Tips en tops 

 
Tops van Playing for Success Alkmaar (wat vond je goed / leuk?): 

 Alles was fantastisch! 

 Leuke begeleiders. 

 Begeleiding 

 Het zijn spontane coaches 

 De spelletjes 

 Ik heb heel veel geleerd dus ik ben blij dat ik hier naartoe ging. 

 Ik durf nu meer, dus ik vind dat playing for suc6 heel goed is! 

 Het zijn goede coaches en ze helpen ook goed 

 Veel interactieve spellen met chromebooks 

 Ik vond de caoches aardig en ik heb veel geleerd 

 Dat je veel doet en dat je op een leuke manier aan je doelen werkt. 

 Ales is goed  

 Je moet niks  

 De spellen. En coaches. 

 Niks om te verbeteren 

 Dat er activiteiten zijn. 

 Eigenlijk weet vind ik alles leuk en heel leerbaar. 

 De activiteiten zijn heel leuk en leerzaam. 

 Jullie doen het heel leuk 

 De spelletjes waren leuk  

 Ik vind het goed dat je leuk kan leren hier. 

 Het is leuk dat je allemaal spellen doet in de stadion  

 De activiteiten zijn erg leuk 

 De spelletjes waren erg leuk  

 Dat we naar een voetbalwedstrijd mochten 

 Er zijn leuke spelletjes en ze leggen goed uit  

 De activiteiten en dat we elke keer een stukje van het AZ stadion hebben gezien. 



 
 
 

 

 

JAARVERSLAG PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR 2019 42 

 

 Ze helpen je met waar je nog aan wilt werken 

 Ik vond alles leuk aan playing for success  

 Ik vond het spel met de portofoons heel leuk 

 Ik vind het leuk dat we altijd spelletjes doen en de mensen/kinderen vind ik aardig. 

 Ik vond de spellen heel leuk en ik heb veel geleerd  

 Dat jullie heel erg gezellig zijn en heel veel leuk spelletjes doen 

 Dat jullie leuke spelletjes doen 

 Ik vond het heel gezellig 

 Het is heel leuk en je leert veel 

 Dat je met anderen samenwerkt/ het zijn leuke spelletjes. 

 Het samenwerken met groepjes 

 Om mijn zelfvertrouwen op te bouwen. En als ik samen moet werken in groepjes dan ben ik 

niet als enige over. 

 Super leerzaam en leuk. Ik vond het ook erg interessant.  

 Alle spellen 

 Dat het leerzaam was en leuk 

 Heel leerzaam en leuk tegelijkertijd  

 Leuke spelletjes 

 Alles! 

 Ik kreeg meer zelf vertrouwen en ik heb mezelf kunnen zijn ze/jullie luisteren naar de mening 

die je geeft 
 Dat je je zelf vertrouwen kan vinden en met andere kinderen het doet 

 Ik vond de spelletjes heel erg leuk 

 Ik vond het leuk omdat je dingen leerde met spelletjes 

 De spelletjes 

 Tops: het is hier super gezellig.  

 Ik vond het leuk en ik heb dingen geleerd maar niet alles maar ik vond het wel heel leuk om 

dit mee te maken 

 Het is leuk hier en haal goede doelen 

 Alles vond ik leuk het heeft me heel erg geholpen 

 Goed samenwerken 

 Het stadion speur spel 

 Ik vond het stadion speur spel heel leuk  en dat we in het stadion mogen is ook  best gaaf! 

De rest van de spellen waren ook leuk. 
 Alles 

 Alles was super leuk!!! 

 De opdrachten 

 Alle spelen waren super leuk 

 Dat wij bij alles betrokken worden. 

 Ik vind het presenteren leuk en ik vind het goed dat ze je altijd helpen. 

 De spelletjes  

 Alles  

 De spellen buiten vond ik heel leuk 

 Alles 

 De activiteiten 

 Goed georganiseerd 

 De manier van leren van zelfvertrouwen en zo 

 Leuke activiteiten 

 Escape room  

 Ik vond de spelletjes leuk 

 De goeie inzet van de coaches 

 Vrienden maken  

 Opdrachten met een groepje 

 Leuke coaches en leuke spellen 

 Dat het bij AZ is en dat ook veel leert over AZ/spelers  
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 Dat je dingen mag doen die anderen mensen niet mogen zoals op het trainingsveld spelletjes 

doen  

 Het hielp me met mijn zelfvertrouwen. 

 Het hielp me met meer zelfvertrouwen hebben 

 Ik vind het leuk dat ze dit organiseren. 

 Dat ze je goed helpen en de spelletjes zijn leuk 

 Alle spellen 

 Escape room 

 Dat ze aardig tegen mij  

 Penalty 

 Dat er veel spelletjes worden gedaan. 

 Fruit en leuke spellen 

 Veel samenwerken en spelletjes doen 

 Dat je wat leert 

 Het was leuk 

 Het is leuk  

 Gezelligheid, Leerzaam en leuk!  

 Naar het stadion gaan 

 Ik vond het erg leuk 

 Escape room 

 Ik vond het erg leuk dat je andere kinderen leert kennen. En de dingen die we deden waren 

ook gewoon erg leuk! 
 Het samenwerken en de escape room 

 Ik vond erg leuk  

 Erg leuk 

 Meer tijd in de escape room. 

 Ik vind de escape room 

 Ik vond de spellen leuk! 

 Mening geven 

 Escape room 

 Spelletjes 

 Veel spellen  

 Escape room 

 De escape room 

 Veel spellen 

 Je leert er veel wat je moest leren. 

 Je leert aan je doel hier 

 Ik vind het goed dat je leert over zelfvertrouwen. 

 Veel aandacht voor iedereen 

 Spelletjes en vrienden 

 Ik vind playing voor success leuk en leerzaam  

 Het is leuk en leerzaam en je bereikt je doel goed en er zijn leuke coaches 

 Ik vond fotorace wel leuk 

 De spelletjes 

 Voetballen!!!!!!! 

 Originele spelletjes 

 De activiteiten 

 Het kahoot spel 

 Alle spellen zijn leuk en gezellig 

 De samenwerk opdrachten 

 Dat je veel leert. 

 Het was heel gezellig en er waren aardige mensen en dit is heel fijn als je moeilijk vrienden 

kan maken daar heb ik zelf geen last van 

 Ik vond het super leuk ik vond het geweldig dat jullie leren leuk maken  

 Het is gezellig er waren aardige mensen 

 De spellen 
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 Wedstrijd van AZ vond ik super leuk en de andere dingen die vond ik ook leuk 

 Hoe ze met ons omgaan om dingen te leren 

 De coaches helpen je bij veel dingen. 

 Het was een leuke ervaring, & het was leuk dat het in het AZ stadion was! 

 Ik vind het leuk dat we het meest samen deden. 

 Ik vond het heel leuk ,want je kan op een leuke manier leren, en het is ook in het AZ stadion 

en je kreeg ook nog kaartjes voor een wedstrijd 

 Ik vind bijna alles super leuk. 

 Leuke lessen leuke coach 

 Het helpt  

 Dat het met veel samenwerking was 

 Je doet veel met beweging 

 Je wordt veel geholpen met de dingen die we hier doen 

 Activiteiten, het samenwerken  

 Hulp krijgen, de locatie AZ, en leuke activiteiten  

 Ik heb alles op een leuke manier geleerd 

 De coaches 

 Dat ze alles goed uit leggen en dat er leuken spelletjes zijn 

 Concentreren  

 Ik heb vrienden gemaakt 

 Ik vond het leuk dat elke keer anders was. En ik zat in een heel leuk groepje waar altijd werd 

gelachen 
 Boter kaas en eieren 

 Kip zonder kop 

 De tips die ik van F kreeg 

 Dat ik beter kan concentreren. 

 Coaches en ik durf nu veel meer dingen  

 De spelletjes waren leuk. Het leukste vond ik voetballen 

 Dat jullie me geholpen hebben om meer zelfvertrouwen te krijgen  

 Ik ben blij dat ik minder in paniek raak bij stress momenten en minder perfectionistisch  

 Ik vind het heel leuk en geweldig 

 Jullie hebben me heel erg geholpen om vragen te stellen, positief over mezelf te blijven, dat 

een foutje maken helemaal niet erg is en dat niet alles perfect hoeft of heel mooi. 

 Ik  vond het samenwerken wel heel goed gaan. 

 Het waren super leuke opdrachten  

 Ik vond alles leuk 

 Het zijn leuke coaches en ze zijn aardig 

 Alles 

 Bijna alles vond ik leuk 

 Het was heel erg leuk en leerzaam 

 De activiteiten die we hebben gedaan 

 Er zijn meestal leuke opdrachten 

 Alles 

 De spelletjes, de coach, de boekjes  

 Ik vind dat jullie creatieve spelen doen 

 Super leuk en leerzaam :) 

 Ik vind het leuks alle opdrachten 

 Alles 

 De mensen en kinderen  

 Dat ik niet de enige ben met sommige dingen.  

 Spellen buiten 

 De samenwerk spellen 

 De spelletjes 

 De opdrachten doen met andere kinderen. 

 Goed 

 Jullie doen het goed 
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 Ik vind het goed dat jullie dit organiseren 

 Dat het leuk was 

 Wat er allemaal is bedacht 

 Ik vind het heel goed want me moeder zei ook dat dit me echt had geholpen en ik heb zelf 

ook het gevoel dat ik meer durf te zeggen  

 Bijna alles en het leukst vond ik steen papier schaar 

 Gezellig, leuke kinderen, leuke coach, leuk dat het in het AZ stadion is en de activiteiten zijn 

leuk, geweldig en perfect. 
 Dat jullie spelende activiteiten doen 

 Ze helpen je goed met je trainingsdoelen en de coaches hebben me erg goed geholpen  

 Alles 

 Voetbal en steen papier schaar 

 De spellen 

 Leuk dat het op spelende wijze is. 

 De spelletjes waren leuk en gezellig 

 Er waren leuke activiteiten te doen 

 Dat er leuke activiteiten waren 

 De spelletjes 

 Leuk om hier te zijn  

 Leuk, grappig, leerzaam  

 De activiteiten waren leuk. 

 Ik ben blij want ik heb meer zelfvertrouwen 

 De coaching is goed en ik heb een van de leukste coaches. 

 Je moest veel samenwerken 

 Ik vond stadion speur spel het leukste en de escape room vond ik goed gaan en ook leuk. 

 Het samenwerken en voor de groep spreken 

 Ik vond alles leuk en leerzaam 

 Ik vond het heel leuk 

 Stadion speur spel 

 Ik vond de escape room het leukst en ik vond mezelf ook goed daarbij 

 Leuke spelletjes en ook nog leerzaam 

 Heel erg leuke spellen en je krijgt er meer zelfvertrouwen van 

 Dat ze aardig zijn 

 Dat we leuke spelletjes doen en het helpt met dingen op school of ergens anders 

 Veel samenwerken. Heel leuk. Vooral escape room. 

 Dat we ook opdrachten doen met andere groepjes want ik zit in een groepje en dan doen we 

ook iets met een ander groepje 

 Alles 

 Als ik naar Playing for Success ging had ik er geen zin in maar als ik er was dan vond ik het 

heel leuk want ik hou van spellen en dat deden we hier 
 De opdrachten die jullie hadden waren altijd leuk. 

 Dat je elke les samen ging werken. 

 Dat jullie dit hebben verzonnen dus playing for success 

 Jullie doen het heel goed ik ga zeker de tips van pfs gebruiken bij sommige situaties. 

 Ik heb meer lef nu 

 De spellen en de vriendelijkheid 

 Alles 

 Spelletjes en de coaches. (vooral D). 

 Alles  

 Dat je veel samenwerkt 

 De coach 

 Je kan ze echt vertrouwen dus je kan gewoon je mening geven zonder dat ze daar boos of 

gemeen op reageren. 

 De mensen vind ik erg leuk en aardig 

 De activiteiten en de coaches 

 Het samenwerken 
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 Ze helpen me vaak.  

 Ik vond heel erg veel spelletjes leuk en ik vind het leuk dat je aan de hand van spelletjes veel 

kan leren 

 Weet ik niet 

 Ik vind het gezellig leuk en leerzaam 

 Alles 

 Dat ze proberen om iemand iets te leren met een leuk/grappig spel  

 Je leert veel met spelletjes 

 Er is goed over de spellen nagedacht, en je leert doelen te stellen waar je aan moet denken 

 Ik vind het gewoon leuk hoe jullie het nu doen 

 Spelen waar je van kan leren. 

 Ik heb nieuwe vrienden gemaakt 

 Ik vind het heel leuk en heb veel zelfvertrouwen gekregen. 

 Het is erg leuk en leerzaam  

 Goed georganiseerd & leuke, leerzame spellen 

 Dat je lekker veel spelletjes doet 

 Ik vond het goed dat ik hier naartoe ben gegaan want ik heb mezelf ook een beetje geholpen 

met dingen die ik nog niet zo goed kon 
 Dat we heel veel spellen deden 

 Door spellen te maken waar kinderen wat van leren is heel goed 

 Ik vond alles wel leuk 

 Ik vond de coach aardig en ze legden het goed uit 

 Dat je meer dingen durft 

 Escape room 

 Hoe ze het verzinnen. Positief en goed 

 Escape room 

 Leuke activiteiten  

 Vrienden maken 

 Veel spelletjes 

 Het was leuk om dit te doen 

 Ik vind de spelletjes heel leuk 

 Leuke spellen en spellen waar je goed kan samenwerken 

 Super leuk  

 Leren is leuker bij Playing voor success 

 Alles wel 

 Escape room en stadion speur spel 

 Ik vond het heel gezellig! 

 Het samenwerken met anderen met opdrachten 

 Spelen 

 Escape room, speurtocht  en het samenwerken 

 Leuke opdrachten en leerzaam 

 Het samenwerken, de spellen en als je je doel bereikt hebt 

 Dat er altijd een coach is die me wil helpen. 

 Activiteiten Gezelligheid 

 Het was super gezellig 

 Ze hepen je goed met alles 

 Ik vind het super leuk, want de coaches zijn allemaal super lief en gezellig. Ik vind het heel 

goed omdat Playing Voor Succes super leerzaam is en het heeft mij zeker geholpen! 

 Ik ben positiever over mezelf en ik heb meer zelfvertrouwen 

 De escape room. 

 Het is een super leuke, leerzame, gezellige, training voor kinderen. 

 Dat het gezellig met iedereen is en ik heb er veel van geleerd  

 Vloggen vond ik best leuk omdat het me eerste keer is 

 De spelletjes 

 De spelletjes waren heel leuk en je leert echt samenwerken 

 De spelletjes waar je echt interactief moest in meedoen. 
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 Ik kan nu makerijker vrienden maken  

 Ik kan beter samenwerken  

 Ik heb meer vriendinnen  

 Escaperoom  

 Het is leuk en leerzaam 

 De escape room 

 Leuke spelletjes 

 Dat het echt helpt 

 Ik vond de spelletjes en hoe je dingen leerde heel leuk. 

 De spellen die we doen 

 Dat we veel in het stadion doen 

 Escape room 

 Dat de coaches heel aardig zijn 

 Dat jullie spelletjes in het programma zetten 

 Het was leuk bij playing for success en gezellig 

 Leuke dingen en was gezellig 

 Ik vond het echt super 

 Alles 

 Is gewoon gezellig en je kan je goed concentreren 

 Het was leuk, jullie waren erg aardig. 

 Ik vond die activiteiten leuk 

 De locatie misschien? 

 De opdrachten 

 Ik vond het heel leuk en jullie helpen goed aan de doelen behalen die de kinderen graag 

willen. 

 Je leert veel 

 Rondleiding en escape room 

 Was gewoon leuk 

 Ik vind het leuk dat iedereen zo aardig is 

 Iedereen helpt elkaar en is aardig voor elkaar. 

 Er zaten wel leuke spelletjes tussen 

 Dat ik op plekken ben gekomen waar je eigenlijk niet mag komen 
 Het was leuk 

 De spelletjes 

 De plekken 

 Samenwerken 

 Ik vind het wel gezellig  

 Nou ik heb echt wat geleerd en daar ben ik trots op. 

 Er is veel aandacht voor de kinderen 

 Escape room 

 Dat het in het AZ stadion was. 

 Doelen stellen en eraan houden/werken 

 Heel erg leerzaam met de doelen 

 Ik vond alles leuk 

 Ik heb veel geleerd in de tijd dat ik hier was! Bedankt daarvoor! 

 De spellen 

 Er zijn leuke spellen 

 Dat de kinderen erg gezellig waren. 

 De hoeveelheid spelletjes 

 Escape room 

 LEUK 

 Alles 

 Blijf zo doorgaan! 

 Ik vond steen papier schaar leuk 

 Dat zij mij motivatie geven. 

 Alles 
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 Ik vond de spelletjes leuk en de kwaliteiten ook al vond ik het spannend 

 Gastvrijheid, leuke en vermoeiende spellen 

 Bijna alles en leuke begeleiders 

 Leuke begeleiders 

 Escape room 

 Leuke begeleiders 

 Het was leuk om samen te werken met kinderen die je al kende en dat het wel leuk was om 

andere kinderen te leren kennen. 

 Het groepje 

 De samenwerking 

 Met andere kinderen spelen 

 T - shirt ontwerpen, escape room 

 Alle spelletjes 

 Dat ze veel aandacht geven  

 De op drachten vond ik erg leuk en de coaches ook  

 De coaches van playing for success hebben het goed gedaan 

 Spellen leuk 

 Penalty’s en de escape room 

 De spellen 

 Alles 

 Leuke spelletjes  

 De weekdoelen, de coaches en de plek 

 Dat het leerzaam 

 Leuk en leerzaam 

 Dat ik vaker mijn mening durf te delen  

 Escape room 

 Leuke spelletjes / activiteiten 

 Ik vond de coaches heel leuk en de kinderen ook  

 De manier van leren 

 Alles 

 De kinderen 

 Leuk en gezellig en leerzaam 
 Dat je veel leert 

 Ze zijn serieus  en heel aardig 

 Locatie en de groepjes 

 Escape room vond ik heel leuk 

 Escape room 

 Ik vond de escape room heel leuk omdat je lekker kon zoeken en ik heb veel geleerd 

 Alles 

 Escape Room rondleiding 

 De escape room 

 Dat jullie alles zelf bedenken 

 Weet ik niet 

 De activiteiten 

 Veldspellen 

 Ik vond dat als je een vraag had dan werd je meteen geholpen  

 Het is leerzaam 

 Het spellencircuit 

 Alles 

 Jullie doen het super goed, het leukste vond ik de rondleiding door het stadion 

 Het op doel schieten 

 Escape room 

  

 Ik vind het zeker leuk en de spelletjes vond ik leuk  

 Escape room 

 Het was leuk omdat het altijd wel gezellig was 
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 Ik vond het leuk 

 De escape room en nieuwe vrienden gemaakt 

 Ik vind het leuk dat we spelletjes doen 

 Kleedkamer  

 Ik vond het leuk dat er trainingsdoelen waren  

 Dat ze je helpen als je een vraag hebt 

 Ik vond het leuk omdat je op een leerzame manier spelletjes kon doen waar je ook iets van 

kon leren 

 Escape room 

 De spellen zijn leuk. 

 Alles zien van AZ stadion 

 Photo scavenger hunt 

 Dat je een eigen coach hebt 

 Foto scavanger hunt 

 De eerste dag 

 Hobbel de dobbel  

 Hoe positief de coaches zijn 

 Dat het heeeeeeeeeeeeeeeeel leuk is en je leert zonder je het merkt 

 Het is leuk 

 Het is goed geregeld 

 Voetballen 

 Dat jullie me goed heb geholpen 

 De escape room 

 Het is leuk 

 
Tips voor Playing for Success Alkmaar (heb je goede ideeën voor ons?): 

 Vaker naar Playing for Success  

 Het is al perfect hou het zo 

 Het is al goed 

 Met het spel met de portofoons misschien ook het pak van de bewakers 

 Meer spellen met portofoons 

 Ga zo door 

 Ik 1 tip iets meer leren  

 Dat we op een plek blijven zitten en niet meer verwisselen van plek. 

 Eigenlijk niks ik vond dat iedere coach het top deed. 

 Minder lange activiteiten maar ook niet al te kort. 

 Zelf de groepen maken 

 Soms misschien een koekje af iets anders 

 De kahoot mocht wel wat langer 

 Alles is leuk  

 Probeer het de volgende keer in dezelfde ruimte steeds te doen want ik kan soms de digiduif 

niet vinden voor het zoeken van waar ik moet zijn en dat vind ik ook wat fijner. 
 Nee heb ik niet jullie doen het al goed 

 Geen tips ik vind dit echt leuk 

 Het moet langer duren.  

 De spelletjes moeten moeilijker worden 

 Om dit te blijven doen! 

 Ik heb geen tips want ik vond dat alles goed ging 

 Meer buiten 

 Nee jullie doen het goed blijf zo door gaan 

 Niks alles was goed 

 Ga zo door 

 Ik vind dat het langer mag duren, het was veel te leuk! 

 Ervoor zorgen dat je kan kiezen bij wie je in het groepje komt. 

 Meer buiten spellen 

 Meer buiten spellen ik ben een buiten mens 
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 Iets leukere spelletje verzinnen 

 Meer spellen buiten  

 Als iemand iets naars mee gemaakt daar over praten 

 Geen fruit maak koek bij de rust 

 Niks helemaal goed gewoon. 

 Dat heb ik eigenlijk niet 

 Vaker op het trainingsveld spelen. 

 Meer op het trainingsveld spellen doen 

 Meer trainen op het trainingsveld 

 Niet echt, ik vond alles heel erg leuk! 

 Meer Ajax 

 Op dit moment weet ik niet wat er veranderd moet worden aan playing for success 

 Iets anders dan bananen 

 Iets anders dan fruit bijvoorbeeld groenten  

 Meer buiten. 

 Meer met computers 

 Meer spellen  

 Iets meer werken 

 Verschillende groepjes 

 Minder kinderachtig 

 Ik heb geen idee alles ging goed. 

 Ik heb geen idee ik vind het fantastisch. 

 Meer sportieve spelletjes 

 Meer voetballen 

 Meer voetballen 

 Misschien de dingen die buiten zijn op dagen dat het minder heet is  

 Nee jullie doen alles goed 

 Meer activiteiten met voetbal verzinnen en laat de kinderen zelf ook nog een activiteit kiezen 

 Meer dingen zelfvertrouwen 

 Eigenlijk vond ik alles wel leuk en ik heb geen tips  

 Helemaal niks jullie doen het erg goed 

 Meer op computer/tablet . 

 Fruit naar keuze. 

 Dat de kinderen niet de hele tijd moeten stil zitten  

 Het is handig als je hier leert hoe je om moet gaan met ruzie 

 Ik vond de ´denk´ activiteiten niet zo leuk ( tribunespel , fancentrum opdrachten ) 

 Meer voetballen 

 Het zou wat korter kunnen 

 Langer rust 

 Een momentje dat je alleen met je coach even kan praten als er iets is wat je wilt bespreken 

of gewoon vertellen 
 Meer voetbal dingen neer zetten. 

 Meer dingen met een bal en buiten  

 Meer met het probleem van het kind doen  

 Als jullie een andere groep hebben doe het dan net zo goed als nu!!!! 

 Als kinderen die bij elkaar willen dan een keer bij elkaar 

 Doe het bij Johan Cruijff arena 

 Meer appels 

 Nee ik vind alles super 

 Nee jullie doen het helemaal top en L moet blijven als coach 

 Ik heb geen tips had het niet beter kunnen doen 

 Meer appels dan bananen  

 Andere fruit soorten 

 Ik vond alles goed  

 Anderen spelletjes doen die wij niet kennen, tikkertje 

 Dat we ook spelers kunnen ontmoeten. 
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 Het zou iets fijner zijn als het korter zou duren of later beginnen en meer appels 

 Dat je kan schrijven met een potlood met gum 

 Niks, ik vond alles leuk 

 Moeilijkere dingen maken 

 Nee want jullie doen het super goed  

 Ales was goed . 

 Jullie doen het in de AZ voetbalstadion maar jullie doen niets met voetbal.  

 Ook een keer een opdracht dat we met alle groepjes doen dus een groep spel met alle 

groepjes 

 Dat we ook misschien echte voetbal spelers om advies kunnen vragen.   

 Ik heb eigenlijk geen tip want jullie doen het al hartstikke goed. 

 Nee niet echt jullie doen het al leuk 

 Laat kinderen van de zelfde school bij elkaar zitten 

 Nee jullie doen het perfect 

 Ik heb eigenlijk geen tips ik vond het al heel leuk 

 Meer spellencircuit doen heel leuk 

 Helemaal goed zoals het is gegaan geen tips 

 Nee want jullie zij geweldig 

 Een beetje ik heb al twee keer iets net zo als dit gedaan, maar dit was wel één van de leukere 

 Laat kinderen die elkaar nog niet goed kennen in een groepje zitten. 

 Dat we een dag iets zelf mogen kiezen om te spelen bijvoorbeeld voetballen 

 Ik wil graag meer onder delen doen misschien een tip voor volgend jaar. 

 Betere bananen.  

 Meer appels hebben 

 The Floor is lava 

 Om ook op het veld te voetballen  

 Geen tip was gewoon top 

 Wat meer spelletjes die niet alleen te maken hebben met samenwerken of mensen 

aanspreken, maar wat meer van andere doelen.  
 Ik weet niet wat ik als tip moet geven, omdat het wel gewoon prima was. 

 Goeie groepjes 

 Meer verschillende plekken waar we zitten 

 Ik heb soms een beetje het gevoel dat ik te oud ben ofzo dus misschien leeftijdsgroepjes 

maken of zo  

 Nou eigenlijk niet wand het was super leuk!!!!! 

 Ik heb niks wat beter kan 

 Nee hoor het was super tof 

 Ik heb geen tips ik vond het super leuk om hier te zijn jullie deden het perfect! 

 Nee, ik vond alles goed geregeld en heb geen tips. 

 Geen tips gewoon te goed. 

 Ik heb er geen, omdat ze super goed zijn in helpen. 

 Heel veel spellen waren spellen waar je veel moest bewegen en sommige mensen kunnen 

gewoon niet veel rennen dus misschien iets minder actieve spellen voor mensen die dat niet 
kunnen. 

 Niet op je telefoon als je een opdracht doet  

 Misschien meer leren om vragen te stellen 

 Iets meer met de doelen hier doen 

 Nee want playing for succes is gewoon de beste dus geen tips 

 Iets beter uitleggen 

 Ik vond het allemaal goed 

 Meer voetbalen 

 Alles was goed 

 Ik vind de coaches heel vriendelijk 

 Nee eigenlijk niet want ik vond het al super leuk! 

 Probeer wat afwisseling in het fruit te hebben zoals een keer peer en soms mandarijnen en 

dan weer banaan en dan appel en dan kiwi. 
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 Eigen lijk niets 

 Meer buiten spellen  

 In de kleedkamers verzamelen  

 Verstoppertje in het donker 

 Geen want alles was super top! 

 Niet bang zijn 

 Nee want jullie doen het helemaal top, een goed idee is doe spelletjes met tekenen  

 Meer activiteiten 

 Naar jumpxl \ jumpcity  

 Ik vind alles wel goed 

 Voetballen 

 Ik heb geen tip 

 Naar jump city of naar een pretpark of een film maken en naar een ander voetbal stadion. 

 Naar het restaurant gaan 

 Iets meer kinderen 

 Sommige dingen in de fitnessruimte doen 

 Nee het gaat al heel goed 

 Misschien kunnen jullie het in de lente doen want dan kunnen we iets meer buiten 

 

Eventuele andere opmerkingen die je nog kwijt zou willen: 

 Ga zo door! 

 Alles is erin verwerkt. Ik mis niks, denk ik.  

 Ga zo door  

 Ik ga M heel erg missen. 

 Het is hier super leuk en ook gezellig 

 Nee het was gewoon superleuk en leerzaam  

 Het was heel leuk en jammer dat het voorbij is 

 Ik vond het super leuk!!!!!!!! 

 Jullie zijn fantastisch 

 Ik vind het jammer dat het is afgelopen 

 Dat ik veel meer heb geleerd 

 Super!! Ik zou het iedereen aanraden. 

 Dat ik het heel leuk vond!!!!! 

 Je leert met een WOW factor 

 Dat jullie goed helpen 

 Niet echt kan even zo niks verzinnen 

 Het was gezellig 

 Ik vond het leuk dat het in het AZ stadion was 

 Het was leuk, nee heel leuk 

 Ik hoop dat ik er nog veel gebruik van ga maken  

 Ik vond het super!!!!!! 

 Dat jullie het heel erg goed gedaan hebben. 

 Zo doorgaan 

 Het was heel leuk dank je wel voor de leuke weken 

 Ik vond de coaches leuk 

 Playing for success is leuk! 

 Ik vond het heel fijn dat jullie me hielpen 

 Ik vind dit een van mijn leukste dingen die ik ooit gedaan heb. 

 Jullie doen het heel goed! 

 Het was heel leuk en je hebt er echt heel veel aan! 

 Dat het heeeeel leuk is 

 Ik vond het heel leuk  

 Jullie hebben goed je best gedaan 

 Ik vind het heeel leuk!!!!!!!!! 

 Het heel leerzaam en heel leuk 
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 Het was super leuk om deze weken met jullie door te brengen. Het was wel jammer dat L ziek 

was tijdens de prijsuitreiking. Maar voor de rest, TOP!  

 Moet wat korter zijn 

 Het is heel erg leuk leren (soort van leren) en ik ben ook heel erg blij dat ik hier naar toe 

mocht en ik zou het heel veel mensen aanraden om hier naar toe te gaan  
 Nee het is gewoon leuk en je leert heel veel. 

 Ik vond het wel heel leuk want ik heb veel vrienden gemaakt 

 Ik vind het heel leuk dat het in het AZ stadion wordt gehouden en dat er een rondleiding 

werd gegeven 

 Het was heel leuk en gezellig!!! 

 Ook dat wij onze groepjes kunnen maken. 

 Ik heb niks wat ik kwijt wil 

 Contact in de klas is wel wat moeilijker. 

 Ik vond het heel leuk  

 Blijf door gaan want dit is super leuk 

 Het is hier super leerzaam en super leuk 

 Bedankt 

 Dat het heel leuk en gezellig was en dat ik het naar me zin heb gehad 

 Ik heb veel geleerd 

 Dat jullie spellen doen, die helpen voor het probleem  

 Ik vind het jammer dat het bijna is afgelopen  

 Ja ik ben blij dat ik nu beter voor de klas durf te staan 

 Het was leuk 

 Nee jullie zijn de beste!!!  

 Ja jullie doen het goed en blijf zou door gaan. 

 En meer opletten op valsspelers  

 Het is geweldig, leuk, perfect en wow 

 Ik heb goed voor me zelf leren opkomen  

 Peren kopen  

 Meer appels 

 Ik vond jullie allemaal super aardig en ik vond het leuk om hier te zijn  

 Ja, het is super leuk en ik vind het jammer dat playing for success is afgelopen 

 Aardige coaches 

 Het was heel erg leuk en ga zo door 

 Dat ze heel aardig en lief zijn voor ons 

 Ik vond het leuk. Het heeft me geholpen 

 Ik vind het super leuk dat playing for succes is georganiseerd en er zijn ook super leuke 

coaches en leuke kinderen. PS: jullie zijn de beste.  
 Dat jullie het heel goed doen 

 Dat jullie het goed doen 

 Was heel gezellig 

 Het was leuk en leerzaam 

 Heel leuk gedaan niet verwacht! 

 Ja... Het was super leuk  

 Dat jullie aardig zijn en jullie zijn er voor ons! 

 Het was heel erg leuk veel gelachen 

 Het was super leuk 

 Leuke spelletjes en heeeeeeeeeeeel leuk gedaan 

 Ik vond het heel erg leuk om mee te doen met pfs 

 Ik vond het heel erg gezellig 

 Ik vind het super leuk en erg leerzaam 

 Ik vond het heel leerzaam 

 Het was een leuke periode en de coaches waren aardig 

 Julie zijn super tof, vet, cool, gaaf en nooit saai 

 Jullie doen het heel goed 

 Ik vond het echt super leuk dat jullie helpen 
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 Dank je wel voor de leuke tijd hier. 

 Ga zo door 

 Dat het heel gezellig was en leuk met het groepje en leuke spelletjes. 

 Ik vond het wel leuk 

 Ik vond het een hele leuke tijd met elkaar. 

 Het is leuk bij playing for success 

 Ik vond het heel leuk 

 Dat ik heel veel doelen heb behaald en dat ik daar blij mee ben dat ik meer geleerd heb 

 Nee hoor het was gewoon heel goed/leuk 

 Nee want nogmaals jullie doen als perfect!  

 Dat het erg leuk was/is. 

 Het is leuk en leerzaam 

 Aardige begeleiders 

 Ik vond het leuke activiteiten en heb veel geleerd  

 Het was hier erg fijn de coaches waren aardig de sfeer hier is fijn dus dank je wel voor mij 

hier te hebben 

 Het was leuk 

 Ik vond dat jullie mij goed geholpen hebben want het gaat nu veel beter op school 

 Ik vindt het jammer dat het afgelopen is T 

 Nou dat ik alles bij hun kwijt kon 

 Leuke coaches 

 Top gemaakt en uitgevoerd 

 Dat het gezellig is en een mooie locatie en dat de coach aardig is  

 Dankjewel voor de dingen bij AZ 

 Ik vond het (playing voor success) de hele tijd superleuk 

 Dat jullie wat meer buiten doen 

 Het was super leuk  

 Ik vond dat de coaches heel  

 Ik vond het leuk en leerzaam 

 Ik vond het leuk 

 Ga lekker door met playing for succes  

 Ik vond het leuk 
 Het was leuk 

 Het was leuk met alle andere kinderen 

 Misschien  is het leuk om naar een restaurant te gaan 

 Ik heb hier heel veel van geleerd, dank u wel 

 Blijf zo doorgaan 

 Nou ik vond het wel goed dat jullie iedereen evenveel aandacht gaven  
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Ouder PfS vo (70) - Evaluaties 
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Vond het leuk bij PfS 84 11 1 4 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 59 33 1 7 

Heeft een positiever zelfbeeld 60 33 3 4 

Durft vaker een mening te geven 63 27 1 9 

Kan beter of makkelijker contact maken 49 41 3 7 

Kan beter samenwerken 53 37 4 6 

Kan zich beter op het werk richten 53 30 4 13 

Is beter gaan presteren 40 36 4 9 

Stelt sneller een vraag 51 36 4 9 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 47 41 3 9 

 

Ouder PfS vo – Tips en tops 

Tops van Playing for Success Alkmaar: 

 Zelfvertrouwen, samenwerken 

 Mooie manier om ongedwongen aan doelen te werken die zij zichzelf stellen. Als ze het dan 

ook nog behalen, is het helemaal mooi! 

 Dat jullie het op een speelse wijze leren en de kinderen hebben er plezier in 

 Oog voor het individuele kind 

 Persoonlijke benadering 

 Fijne leeromgeving 

 Plezier 

 Leerzaam 

 Vind het een mooi initiatief om kinderen naar een hoger niveau te krijgen 

 Persoonlijk 

 Leuk georganiseerd, kleine groepen en spelenderwijs beter worden in een geweldige 

omgeving 
 Ga zo door 

 Leuke spelletjes 

 Het plezier wat de kinderen hebben om hier te komen. 

 Heel positief naar de kinderen! Groot compliment! 

 Aandacht voor de kinderen, leren veel 

 Prettige communicatie naar ouders, warme ontvangst en begeleiding voor de kinderen, fijne 

sfeer en speels aantrekkelijk programma voor kinderen (en jongens!) 

 Heel positief 

 De positieve benadering naar de kinderen toe. Het kind mag er zijn en zijn wie hij/zij is. 

 Alles 

 Alles was perfect 

 Op een rustige en speelse manier leren is een fijne basis voor later 

 Super omgeving 

 Vertrouwde omgeving scheppen voor de kinderen waarin ze zich op hun gemak vinden. 

 Ga vooral door met dit aanbieden aan kinderen 
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 De cursus is goed opgezet. De kinderen gaan er enthousiast heen en komen er ook weer 

enthousiast van terug. 

 Leuke activiteiten en concept 

 Ze konden goed uitleggen 

 Meer durven en het aangaan in een positieve setting 

 Ze zijn heel aardig 

 Hartstikke gezellig 

 Van A tot Z top geregeld! 

 Meer samenwerken en beter concentreren en meer vragen durven stellen. 

 Persoonlijke aandacht, leuke sfeer 

 In een leuke voetbal omgeving kinderen zelfvertrouwen geven en met elkaar leren 

samenwerken 
 De begeleiding was top! 

 D.m.v. spelletjes een doel bereiken 

 Leuke manier om kids wat meer zelfvertrouwen te geven, leuke setting ook! 

 J kwam iedere dinsdag heel gezellig thuis. Vertelde niet veel maar zijn houding en gedrag 

zeiden ons genoeg. Leuke groep met kinderen. We merkten echt dat er veel onderling contact 

was en ze elkaar veel hielpen. 
 Alles 

 Leuke themaspellen. Op een speelse manier alles bijbrengen. 

 Het leren samenwerken 

 Door de inspirerende en uitdagende omgeving waarin gebruik gemaakt wordt van uitdagende 

en motiverende spellen draagt dit bij om even uit de dagelijkse situatie te stappen en aan 

positiviteit te werken. Vooral ook het contact in een kleine groep met de coach is zeer 

waardevol. 
 Presenteren, zelfvertrouwen 

 De laagdrempelige manier van coachen. 

 De manier hoe jullie met de kinderen omgaan, positief en liefde voor wat jullie overbrengen, 

dat stralen jullie uit 

 Dat een kind zich speciaal voelt 

 Leren op een speelse manier 

 Weet echt niet, jullie zijn geweldig 

 De aandacht voor de kinderen en de ambitie die er vanaf straalt 

 R vond het super leuk en heeft meer zelfvertrouwen. Hij vond het contact met de anderen 

heel leerzaam. 
 Informatie/ werken in groepsverband/ laagdrempelig 

 Het helpt mijn kind goed 

 

Tips voor Playing for Success Alkmaar: 
 Het doel was faalangst voor toetsen en dat is helaas nog niet verbeterd 

 Het is TOP zoals het is! 

 Geen tips. Ga zo door. Geweldig 

 Motivatie voor het toepassen van de leerdoelen 

 Misschien iets langer 

 Aanmelding. Wij hadden het formulier voor aanmelden bij school ingeleverd, maandenlang 

niets gehoord en ineens mocht hij meedoen. Graag iets van een ontvangstbevestiging? 

 Ga zo door!! 

 Halverwege misschien kort gesprekje met de ouders. 

 Perfect! 

 Weet ik eigenlijk niet 

 Vooral zo doorgaan. Erg positief. 

 Zelfvertrouwen 

 Tijdens de presentatie was niet iedereen goed te verstaan 

 Doe zo verder 

 Geen tips, ga zo door! 

 Tussentijdse feedback 
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 Er zijn 2 lessen uitgevallen die niet worden ingehaald, dat was jammer 

 Ga vooral zo door! 

 Wat dieper ingaan op individuele behoeftes 

 

Eventuele andere opmerkingen die u nog kwijt zou willen: 
 Later blijkt faalangst training op school nog extra nodig, maar het was een super tijd voor ons 

kind 

 Blijf ermee doorgaan, want onze zoon heeft er zoveel aan gehad. 

 Ga vooral zo door 

 Het was mooi om te zien met hoeveel plezier onze zoon heeft meegedaan aan PFS 

 Ja wat een leuke cursus is dit en hoop op een vervolg 

 Zie hierboven thanks 

 Toppers 

 Leuk dat G L er was. Hij deed het erg leuk en dat is voor de kinderen een moment om niet te 

vergeten. 
 Alles is goed geregeld en duidelijk 

 Gewoon top! 

 N is blij dat ze dit heeft mogen ervaren 

 Ga vooral zo door!! 

 Ik vind het heel bijzonder dat kinderen ('rijk' en 'arm') de gelegenheid krijgen om hier aan 

deel te kunnen nemen. Het geeft ze een positieve boost in zelfvertrouwen 

 Het slotwoordje van de coach ook in het spelersboekje of certificaat opschrijven. 

 Hartstikke bedankt voor alles 

 Ga zo door! 

 Keep up the good work 

 Bedankt 

 Bedankt voor de voorbijgaande weken, met name coach F 

 Ga zo door! 

 E vond het heel erg leuk om hieraan mee te doen. Heel erg bedankt voor de leuke en 

leerzame ervaring! 
 Nope, fijn dat mijn kind hieraan mocht meedoen 

 Onze wens is dat het voor nog veel meer kinderen beschikbaar is. 

 Hij wil zich alweer aanmelden voor een 2e sessie 

 Ga zo door, jullie doen goed werk! 

 R wil graag nog een keer voor de gezelligheid! 

 Bedankt voor de goede hulp 

 Fantastisch wat jullie voor elkaar gekregen hebben in zo’n korte tijd. Iedere week kwam K 

enthousiast thuis. Hij is al niet zo spraakzaam, maar iedere week kregen wij een uitgebreid 

verslag van alles wat jullie gedaan hebben. Dat is heel, heel veelzeggend! Dank, dank, dank! 

Hij heeft hier echt op een heel ontspannen manier veel geleerd! 
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Deelnemer PfS vo (66) - Evaluaties 

 

Deelnemers PfS vo %
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Vond het leuk bij PfS 80 17 1 2 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 47 37 4 12 

Heeft een positiever zelfbeeld 32 42 9 17 

Durft vaker een mening te geven 40 29 10 21 

Kan beter of makkelijker contact maken 39 38 3 20 

Kan beter samenwerken 33 35 6 26 

Kan zich beter op het werk richten 29 41 24 6 

Is beter gaan presteren 27 38 11 24 

Stelt sneller een vraag 49 27 9 15 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 46 40 5 9 

 

 

Deelnemer PfS vo – Tips en tops 
 

Tops van Playing for Success Alkmaar (wat vond je goed / leuk?): 
 De escape room 

 Je bent lekker bezig en ondertussen naar je doel aan het kijken. 

 Ik vond de spelletjes leuk 

 Escape room 

 De spellen 

 Sommige opdrachten 

 Dat jullie veel kennis hebben van kinderen 

 Dat ze leuke dingen doen. 

 Ik vond de spellen leuk 

 Het was heel gezellig en zo 

 Ik vind dat jullie leukere dingen doen dan vorig jaar 

 Het samenwerken met andere mensen. Meer zelfvertrouwen krijgen over jezelf en dat je 

sneller je mening kan geven in een positieve manier in plaats van negatief 

 Dat de coaches zelf studenten zijn en daar kan je makkelijker mee praten 

 De spellen 

 De spellen die we hebben gedaan 

 De opdrachten. 

 Het samenwerken en nieuwe vrienden ontmoeten. Ook de spelletjes waren leuk en cool 

bedacht 

 De unieke opdrachten en het spelend leren concept 

 Goede spellen 
 De gezelligheid 

 De mensen waren heel aardig 

 Je leert echt veel om samen te werken en te presenteren. 

 Je leert samenwerken en vertrouwen in jezelf en in een ander krijgen op een leuke manier. 

 Voetbalveld 
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 Ik vond de escepe room het leukst 

 De vlog maken was het leukst 

 Dat we veel gelachen hebben 

 Heel leuk en leerzaam 

 Ik vond alles leuk 

 Escape room 

 Heel leuk en samen werken 

 Het was leuk en geweldig 

 Het samenwerken, de leuke spellen, succeservaringen opdoen 

 Ik vond het heel leuk dat je spelenderwijs aan je doel kon werken 

 Dat we in veel ruimtes van het AZ station konden komen 

 Dat ze aandacht geven aan je 

 De spelletjes, want ze zijn actief 

 Ik vind de spelletjes heel leuk 

 Ik vond alle spellen leuk bij playing ofre succes 

 De spellen zijn erg leuk 

 Het was heel erg leerzaam 

 Het hielp me om samen te werken en we deden veel leuke oefeningen 

 Ik vond het goed dat je een doel kreeg en dat je die moest halen. 

 Iedereen is gezellig 

 Ik vond de spellen erg leuk omdat je ook andere leert kennen. 

 De opdrachten want het was leuk en je leerde er ook wat van 

 Ik vind het goed dat jullie mensen gratis coaching aanbieden. 

 Ik vind het leuk om die spelletjes met ze alle te spelen 

 Dat het goed ging. 

 Ik heb er veel van geleerd. 

 Ik vond het meeste wel leuk, maar wat ik niet leuk vond komt omdat ik er niet goed in ben of 

ik vond het spel gewoon niet leuk 

 De spelletjes zijn leuk om te doen 

 Er worden veel leuke dingen gedaan en er word veel samengewerkt met iedereen 

 Alle spellen en activiteiten en om andere mensen te ontmoeten 

 Je wordt goed geholpen en het was super leuk 
 Ik vond het leuk om andere leren te kennen 

 

Tips voor Playing for Success Alkmaar (heb je goede ideeën voor ons?): 

 Meer spelletjes doen op het gebied van de leerdoelen. 

 Meer buiten doen ook als het regent 

 Meer actie en zo 

 Ook dingen doen met hoe je iets bij iemand moet overbrengen 

 Langere bijeenkomsten en meer leuke en handige spelletjes doen 

 Meer gebruik maken van alle ruimtes die jullie tot jullie beschikking hebben 

 Het is al goed 

 Leeftijd verschil 

 Meer praktijk opdrachten 

 Ik heb geen tips voor playing for success want alles was hier top 

 Meer voetbal onderdelen 

 Ik heb geen ideeën want ik vond het al erg leuk. 

 Uitleggen waar de spelletjes voor zijn 

 Meer dingen doen waar de kinderen voor zijn gekomen 

 Hockey 

 Ook iets anders dan bannen bijvoorbeeld appel 

 Hobby's van kinderen en daar een spel mee verzinnen 

 
Eventuele andere opmerkingen die je nog kwijt zou willen: 

 Ik vond het een fijne ervaring en ik zou het zeker aanraden aan andere kinderen. 

 Ik vond het dit jaar leuker dan vorig jaar 
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 Ik vind het heel leuk. 

 Ik heb me heel erg vermaakt, maar ik heb niet iets geleerd dat ik zou kunnen gebruiken in 

het dagelijks leven 

 Nee eigenlijk niet ik vond het heel leuk 

 Jullie hebben me erg geholpen om me zelfvertrouwen en me zelf te vinden 

 Het was leuk 

 Bedankt voor de leuke tijd met jullie en vooral coach J voor al de tips 

 Ik heb geen opmerking voor jullie alleen ga zo door met de kinderen te helpen bij hun 

problemen 
 Dat het heel leerzaam en leuk was 

 Het was heel gezellig en bedankt voor de leuke tijd! 

 Ik vond het erg leuk. 

 Ja jullie waren heel leuk en gezellig 

 Dank jullie wel 

 Ik vond het heel leuk 

 Ik vond het heel leuk en ik heb er van geleerd dat ik zelf ook meer dingen kan dat ik dacht 

 Bedankt! 

 Het was superleuk, alleen niet alleen een banaan maar ook appel of mandarijn als 

tussendoortje 
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Leerkracht/intern begeleider PfS po (19) - Evaluaties 

Lkr / ib PfS po %
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Vond het leuk bij PfS 84 11 1 4 

Heeft meer zelfvertrouwen gekregen 59 33 1 7 

Heeft een positiever zelfbeeld 60 33 3 4 

Durft vaker een mening te geven 63 27 1 9 

Kan beter of makkelijker contact maken 49 41 3 7 

Kan beter samenwerken 53 37 4 6 

Kan zich beter op het werk richten 53 30 4 13 

Is beter gaan presteren 40 36 8 16 

Stelt sneller een vraag 51 36 4 9 

Maakt gebruik van het geleerde bij PfS 47 41 3 9 

 

Leerkracht/intern begeleider PfS po – Tips en tops 

Tops van Playing for Success Alkmaar: 

 Communicatie, aanpak 

 De afsluiting, het uitreiken van het certificaat. 

 Ze hebben met veel enthousiasme verteld over wat ze gedaan en geleerd hebben. 

 De aandacht voor de kinderen. Het gevoel uniek te zijn. 

 Goede organisatie en communicatie. Ook aantrekkelijk en motiverend voor de leerlingen! 

 Bewustwording bij de leerling hoe hij/zij in elkaar steekt en wat hij/zij nog kan ontwikkelen, 

rekening mee moet houden in het leven. 
 Goede terugkoppeling naar scholen. Kinderen zijn erg enthousiast. Goed dat de kinderen de 

doelen zelf kunnen stellen. 

 Mooie spellen, mooie afsluiting, prima terugkoppelingen, goede materialen 

 Blij kind, durfde zich open te stellen, is beter in balans 

 Alles 

 Leuke locatie! Goed contact met school door de wekelijkse update. 

 De actieve opdrachten en het kijken naar het kind 

 Leuk om een verslag te krijgen over hoe het met mijn leerling gegaan is deze training. 

 Enthousiast 

 Extra aandacht voor de ontwikkeling van het kind. 

 
Tips voor Playing for Success Alkmaar: 

 Vind ik moeilijk te zeggen 

 De doelen waar de kinderen persoonlijk aan werken, delen met de scholen. Zodat ze op 

school en thuis hier nog meer mee kunnen oefenen. 

 Keep up the good work! 

 Feedback op de individuele leerling naar de leerkracht terug. 

 Lk nog meer op de hoogte houden, bv foto-impressie van de bijeenkomsten als basis voor 
gesprekjes 

 Misschien een opdracht die de leerling op school kan uitvoeren en dan mee terug nemen. 
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Eventuele andere opmerkingen die u nog kwijt zou willen: 
 Bedankt voor jullie inzet. Ik zie duidelijk verbeteringen bij mijn leerling. Heel goed van haar. 

Het heeft haar duidelijk geholpen. 

 Bedankt voor de goede begeleiding van 'mijn' leerling! 

 Ga zo door! 

 Helaas zien we bij onze leerling een terugval. Meer huilen en wegloopgedrag dan voor PfS. 

Waarom is me helaas niet duidelijk. 
 Blij dat jullie er zijn! 

 Mijn leerling heeft hier heel veel aan gehad. Dit hebben wij het afgelopen half jaar kunnen 

terugzien nadat hij de training had afgerond. 

 Fantastisch initiatief. 
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