 Deze advertorialtekst is door de organisatie zelf geschreven en
valt derhalve onder haar verantwoordelijkheid.

 De inhoud van de tekst sluit aan op het maandthema van Profiel:
Voortijdig schoolverlaten.

Succesvol Brits leerconcept nu ook in Nederland

KPC Groep introduceert Playing for Success
Playing for Success, een Brits leerconcept
dat uiterst succesvol is in het wegwerken
van leerachterstanden, krijgt vaste voet
in Nederland. Het naschoolse programma
wordt door onderwijsadviesbureau KPC
Groep geïntroduceerd bij betaald voetbalclubs die onderdak willen bieden aan een
Playing for Success leercentrum.
In samenwerking met lokale onderwijsorganisaties en gemeenten, wil Playing for
Success Nederland jaarlijks 18.000 jongeren van 9 tot 23 jaar helpen bij het versterken van hun leerprestaties en vroegtijdig
schoolverlaten voorkomen.
Playing for Success maakt gebruik van de

Deelnemers aan Playing for Success in het stadion van West Ham United in Londen.

aantrekkingskracht van het betaald voetbal.
Het stadion, het topsportklimaat en het suc-

kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van

arbeidsmarktperspectief. Ook voor deze doel-

ces van de voetballers dragen allemaal bij aan

regionale initiatieven.

groep geldt dat het stimuleren van bewegen

een omgeving die jongeren uitdaagt, stimuleert

een prominente plaats krijgt in het curriculum.

en prikkelt tot betere leerprestaties. Playing

Twee beleidslijnen

for Success noemt dat: Leren met een WOW-

KPC Groep speelt een faciliterende rol bij bij

Voor de ontwikkeling van het programma zoekt

factor.

de landelijke uitrol en bij het opzetten van leer-

Playing for Success aansluiting bij bestaande

centra. Daarbij horen ook de bewaking van de

initiatieven, zoals de samenwerking tussen FC

Onderzoek

kwaliteit en de doorontwikkeling en verbreding

Zwolle en ROC Landstede.

Playing for Success heeft zich in Engeland ruim-

van het concept.

schoots bewezen. Het leerconcept wordt daar

Bij de implementatie van Playing for Success

Zwolle

sinds 1997 in praktijk gebracht. Brits onder-

in Nederland worden twee doelgroepen onder-

In het stadion van FC Zwolle is in januari de eer-

zoek wijst uit dat leerlingen één tot anderhalf

scheiden:

ste groep Playing for Success leerlingen uit het

jaar leerachterstand kunnen inlopen. ‘Unieke

1. Leerlingen van bovenbouw primair onder-

basisonderwijs gestart. Bert Boetes, beleidsad-

resultaten’, vindt projectmanager Irene de Kort.

wijs (po) en onderbouw voortgezet onder-

viseur ROC Landstede: ‘Dit najaar willen we star-

‘De bereidheid van onderwijspartijen, gemeen-

wijs (vo). Het programma is gericht op het

ten met de doelgroep 16 tot 23 jaar. Het is van

telijke instellingen en betaald voetbalorganisa-

vergroten van het zelfvertrouwen, zelfbeeld

belang om ook voor deze doelgroep de randvoor-

ties om aan het initiatief in Nederland mee te

en motivatie en het verkleinen van (leer)

waarden te ontwikkelen die als raamwerk kunnen

doen, is dan ook groot.’

achterstanden op het gebied van taal en

dienen bij de start van soortgelijke initiatieven bij

rekenen. Het stimuleren van bewegen is een

andere betaald voetbalorganisaties.’

Succesfactoren

afgeleide, maar voor de Nederlandse situ-

Een belangrijke succesfactor is de formele

atie zeker geen onbelangrijke toevoeging

Voor meer informatie over Playing for Success

samenwerking tussen lokale partijen, zodat

aan het Britse concept.

kunt u contact opnemen met

Playing for Success een regionale voorziening

2. Leerlingen van de bovenbouw vmbo en mbo.

wordt die duurzaam is. De betrokkenheid van

Het programma is hierbij gericht op het voor-

Projectmanagement

po-, vo-, mbo- en hbo-instellingen, betaald voet-

komen van voortijdig schoolverlaten, door het

+31 (0) 653540739

balorganisaties en gemeenten is een voorwaar-

verminderen van leerachterstanden, het ver-

irenedekort@playingforsuccess.nl

de. Maar ook (gemeentelijke) instellingen op

groten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en moti-

Kijk op www.playingforsuccess.nl voor achter-

het gebied van welzijn, sport en kinderopvang

vatie en het ontwikkelen van een loopbaan/

gronden en actuele informatie
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