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FC GRONINGEN SLUIT ZICH AAN BIJ LANDELIJK MAATSCHAPPELIJK PROJECT

Playing for Success in Euroborg
FC Groningen gaat in Euroborg van start met het maatschappelijke project Playing for Success. De bestuurskamer van de
club zal op niet-wedstrijddagen worden omgebouwd tot een leslokaal. FC Groningen biedt hiermee onder presterende
kinderen een aantrekkelijke leeromgeving om op die manier de schoolprestaties te stimuleren en te verbeteren.
gingsgebied en de binding met het
achterland is groot.”
“FC Groningen is een volksclub bij
uitstek en dit impliceert dat je dicht
bij de mensen staat”, gaat Nijland
verder. “Via onze maatschappelijke
inbreng, willen we dit ook tonen.
Playing for Success is een project
dat perfect past bij de sociaal-maatschappelijke rol die FC Groningen
in Stad en Ommeland speelt. Euroborg, het topsportklimaat en het
contact met de voetballers dragen
bij aan een omgeving die kinderen
uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot
beter leerprestaties.”

Playing for Success is een initiatief
dat in 1997 in Engeland is gestart en
inmiddels 168 centra kent. Het concept wordt nu ook in Nederland uitgerold en FC Groningen is één van
de eerste Nederlandse clubs, die
zich aan Playing for Success binden. De onder presterende kinderen zijn afkomstig uit het basis- en
voortgezet onderwijs. Leerlingen
die voor het project in aanmerking
komen, worden aangewezen door
de scholen. De groepsgrootte bedraagt maximaal vijftien kinderen.
Er wordt momenteel tevens nagedacht over een vervolgprogramma
voor leerlingen in de leeftijd van 15
tot 23 jaar.

Onderzoek

H

et nieuwe leercentrum in Euroborg opent medio oktober
voor het eerst haar deuren. Een
groep van maximaal vijftien VMBOleerlingen zal in een skybox op de
bovenste verdieping van het stadion, dus met uitzicht op het veld
en de tribunes van de Groene Kathedraal, een programma van tien
weken gaan volgen. In totaal zullen
in het eerste jaar naar verwachting
een honderdtal kinderen gebruik
kunnen gaan maken van deze nieuwe faciliteit bij FC Groningen.

Doelstelling
De doelstelling van Playing for Success is om leerprestaties van kinderen tussen 9 en 14 jaar te verbeteren
door ze op vrijwillige basis een naschools programma aan te bieden
in een motiverende en uitdagende
omgeving. Playing for Success

noemt dat 'Leren met een WOWfactor'. Het nieuwe leercentrum in
de bestuurskamer van Euroborg zal
op termijn jaarlijks plaats bieden
aan ongeveer vijfhonderd kinderen,
die een programma van tien weken
volgen.

Uit een onderzoek dat in Engeland
is uitgevoerd, blijkt dat leerlingen
die tien weken lang één middag per
week het programma volgen één tot
anderhalf jaar leerachterstand kunnen inlopen. “Unieke resultaten”,

Rolmodel
De gebruikers van het stadion, in
Groningen dus het Euroborg-complex, dienen als rolmodel voor het
concept. Er wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van de laatste
Doel is dus om de leerlingen te motiveren in hun leren, het zelfbeeld
bij hen te verbeteren en het zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien
wil Playing for Succes de leerlingen
vaardiger maken in het ICT-gebruik.
Playing for Success Groningen is
het vierde leercentrum van Nederland. Er zijn al leercentra in Eindhoven, Den Haag en Zwolle. De overkoepelende organisatie Playing for
Success Nederland hoopt de komende drie jaar leercentra in te
richten in alle stadions van het betaalde voetbal in Nederland.

“Playing for Success laat kinderen
ervaren dat ze wel degelijk kunnen
leren en dat leren zinvol is én leuk
kan zijn”, zegt projectleider Rolf Veneboer van Playing for Success Groningen. “Het lesprogramma bestaat
uit activiteiten, die aan het stadion
en het voetbal zijn gerelateerd en
bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen. Denk aan het
schrijven van een wedstrijdverslag,
of het berekenen van toeschouwersaantallen. De inhaalslag die ze
daarmee maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.”

Uniek project

Omarmen
Algemeen directeur Hans Nijland
van FC Groningen is blij dat de club
opnieuw een maatschappelijk project kan omarmen. “Het betaalde
voetbal in het algemeen en FC Groningen in het bijzonder kan niet om
haar maatschappelijke verantwoordelijkheden heen. Dat willen we
ook niet en dat doen we ook
niet. FC Groningen heeft
haar wortels stevig verankerd in haar verzor-
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vindt Veneboer. “Maar die bieden
geen garantie voor de toekomst. De
resultaten worden dan ook zorgvuldig gemonitord.”

ontwikkelingen op ICT-gebied en
de deelnemende kinderen worden
zoveel mogelijk op maat bediend.
Ze werken met taal- en rekenopdrachten en die worden gekoppeld
aan sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder.
De groepen worden begeleid door
docenten en stagiaires uit diverse
opleidingen.

Playing for Success is een uniek
project waarin vele partijen samenkomen: het betaald voetbal, de gemeente, provincie, onderwijsinstellingen en bedrijven, die maatschappelijk verantwoord ondernemen willen accentueren. Projectleider in Euroborg is Rolf Veneboer,
teamleider op het Zernike College.
Hij is, samen met Dion Folkersma,
tevens docent in het project Playing
for Succes. In Groningen zijn de
Onderwijsgroep Noord, ROC Noorderpoort, Alfa College, Hanze Hogeschool, O2G2, de gemeente Groningen en FC Groningen participanten
in Playing for Success.
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