PLAYING for success
Leren met een WOW-factor

KENMERKEN

In het curriculum worden de unieke mogelijkheden van
de bijzondere leeromgeving zoveel mogelijk benut;

Playing for Success:

• biedt voor 15 tot 23 jarigen een programma van 10

• is gericht op kinderen en jongeren tussen 9 en 23 jaar;

weken dat (deels) vervangend is voor school, met het

• legt de nadruk bij kinderen van 9 tot 14 jaar op de

doel hen te laten doorstromen naar opleiding of werk;

ontwikkeling van soft skills (cognitief zelfvertrouwen

• maakt veel gebruik van ICT en multimedia;

en samenwerkingsvaardigheden) en op positieve leer

• brengt de ontwikkeling in beeld op het gebied van

ervaringen op het gebied van taal, rekenen en ICT;

studievaardigheden, zelfvertrouwen en motivatie.

• legt de nadruk bij jongeren van 15 tot 23 jaar op
persoonlijke ontwikkeling, keuze- en loopbaanbe
geleiding, sport- en bewegingsactiviteiten en werk
nemersvaardigheden, met als doel het voorkomen van

Leren met een wow-factor

voortijdige schooluitval of het vinden van passend werk;
• is gebaseerd op vrijwillige deelname van kinderen en
jongeren en betrokkenheid van ouders;

Het onderwijs in Nederland kampt met een aantal grote

tussen leren en de wereld van het professionele voetbal,

In Playing for Success slaan onderwijs en betaald voetbal, top-

uitdagingen: kinderen die er op school niet uithalen wat

topsport, natuur en cultuur. De bijzondere locatie, het

sport, cultuur of natuurorganisaties samen met lokale overheden

erin zit, teveel jongeren zonder passend beroepsprofiel

innovatieve programma en de intensieve begeleiding;

en sponsoren de handen ineen om concrete en meetbare doelen te

en ondanks forse investeringen jaarlijks zo’n 25.000

ze dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert

realiseren.

voortijdig schoolverlaters. Onvoldoende motivatie of een

om beter te presteren.

minder positief zelfbeeld zijn vaak de oorzaak.
Bij leren draait alles om kunnen en willen. Playing

Beter presteren

Samenwerkende partijen

• is aanvullend en werkt nauw samen met het reguliere

Cruciaal in het concept van Playing for Success is
de samenwerking tussen de participerende onderwijs
organisaties, het professionele voetbal, topsport, natuur
en cultuurorganisaties, lokale overheden en sponsoren.

onderwijs. De selectie vindt plaats via school;
• wordt gevolgd in een aantrekkelijke en uitdagende

• Voor onderwijsorganisaties is Playing for Success

leeromgeving: het stadion van een betaald voetbal

een complementaire voorziening om extra aandacht

organisatie of een andere topsportlocatie, een theater

te geven aan kwetsbare leerlingen en om voortijdig

of de natuur. Het is leren met een hoge wow-factor;

schoolverlaten te voorkomen.

• wordt uitgevoerd in een eigen leercentrum dat geleid

• Voor gemeenten en maatschappelijke instanties is

for Success laat kinderen en jongeren ervaren dat ze

wordt door een gekwalificeerde docent met onder

Playing for Success een effectief programma om start

wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol én leuk is.

steunend personeel;

kwalificaties van jongeren te verbeteren en om voortijdig

• biedt voor 9 tot 14 jarigen een curriculum dat aansluit

schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid te voorkomen.
• Voor betaald voetbalorganisaties en bedrijven is het een

Playing for Success is een effectief programma om

Succeservaringen hebben grote effecten op hun zelf

bij individuele leerbehoeften en -mogelijkheden en

onderwijskansen voor kinderen en jongeren te ver

beeld en zelfvertrouwen en hierdoor op hun verdere

wordt aangeboden in een naschools programma van

uitgelezen mogelijkheid om hun mvo-beleid

beteren. Dat doen we door de verbinding te leggen

schoolcarrière of loopbaan.

10 tot 12 weken, 1 middag per week, 2 à 3 uur lang.

vorm te geven.

Meer weten

Nederland

Heeft u vragen over de doelstellingen en resultaten
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Playing for Success

van Playing for Success of over onderwijskundige en
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organisatorische aspecten?

i.dekort@playingforsuccess.nl
Machiel van de Laar

Bezoekadres:

Kijk op www.playingforsuccess.nl of neem contact op

06 10 43 65 01

Kooikersweg 2, 5223 KA ’s-Hertogenbosch

met een van de projectmanagers:

m.vandelaar@playingforsuccess.nl

