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Leren met een
wow-factor
Playing for Success is een naschools programma voor kinderen
van 9 tot 14 jaar die –om welke reden dan ook– een ‘boost’
kunnen gebruiken. Omdat het op school niet lekker loopt,
het kind niet lekker in zijn of haar vel zit, weinig weerbaar is,
gepest wordt of niet (meer) gemotiveerd is. Het kan er a llemaal
toe leiden dat er op school niet uit komt wat erin zit.
Playing for Success neemt deze kinderen mee naar een
uitdagende en inspirerende plek buiten school. Vaak is dat een
voetbalstadion. Soms ook een theater, een sportcentrum, een
stadsboerderij of een andere bijzondere plek. Tien tot twaalf
weken lang doen ze daar zoveel mogelijk positieve leerervaringen
op. Daarbij maken we optimaal g ebruik van rolmodellen en de
WoW-locatie.
Een ervaren leerkracht zorgt voor de aansturing, begeleiding en
de inhoud van de lesactiviteiten. Stagiaires uit het mbo en het
hbo worden als mentor ingezet om de deelnemers te coachen
en te stimuleren. Voor elke vier tot vijf leerlingen is een coach
beschikbaar.
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Beter presteren
Playing for Success zorgt voor betere prestaties op school
door te werken aan soft skills zoals zelfcontrole, cognitief
zelfvertrouwen (vertrouwen in de eigen schoolcarrière) en
samenwerkingsvaardigheden. Van deze vaardigheden is bekend
dat ze een positieve invloed hebben op schoolprestaties.

Werkwijze en beoogde resultaten
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Toelichting op de vier kernonderdelen:
1. Het gevoel geven ertoe te doen. Denk aan:
• individuele begeleiding;
• toegang tot plekken op WoW locaties
waar kinderen niet zomaar mogen komen;
• contact met rolmodellen.
2. Contextrijk leren. Denk aan:
• schatten van het aantal stoelen in het stadion;
• geven van presentaties, bv. over de gezonde
leefstijl van sporters.
3. Motivatiegericht klimaat waarbij
• de nadruk ligt op individuele leerdoelen;
• niet de uitkomst maar de uitvoering centraal staat;
• opdrachten een spelelement bevatten.
4. Uitdagende, haalbare en betekenisvolle opdrachten waarbij:
• opdrachten zijn aangepast aan het niveau van de groep;
• leerlingen een rol krijgen die past bij hun kwaliteiten.

Werken aan
soft skills
Het Verwey-Joker instituut deed onderzoek naar een aantal soft skills
die belangrijk zijn voor onderwijsprestaties. Deelnemers aan Playing for
Success scoren significant beter dan de controlegroep als het gaat om
inzet voor schoolwerk en cognitief zelfvertrouwen.
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Voor aanvang vertonen deelnemers minder inzet dan de controlegroep.
Na afloop is dit precies omgekeerd.

Cognitief zelfvertrouwen
Deelnemers PFS

Niet-deelnemers PFS
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2,85
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Voor deelname hebben deel
nemers en de controlegroep
ongeveer evenveel vertrouwen
dat schoolopdrachten zullen
lukken. Na afloop is dit
cognitieve zelfvertrouwen
bij deelnemers gestegen,
terwijl dit bij de controlegroep
licht is gedaald.

Sociaal-emotionele
groei

Onderwijsonderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek gedaan naar de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers aan Playing for
Success. Bij 95 procent is een significante groei te zien met betrekking
tot hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo’n 65 procent maakt een
grote tot zeer grote groei door op alle vier de onderzochte onderdelen:
zelfvertrouwen, motivatie, zelfwaardering en samenwerken.
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Samen met andere kinderen aan een opdracht werken
Meepraten in een discussie
Doorzetten, ook als ik iets moeilijk vind
Me concentreren op waar ik mee bezig ben
Hulp vragen als ik iets niet begrijp
Moeite doen om iets te bereiken
Een vraag stellen als ik iets wil weten
Mijn best doen om iets te snappen
Het leuk vinden om iets nieuws te leren
Voor mezelf opkomen
Zelfstandig werken
Zelf bedenken hoe ik een opdracht moet aanpakken
Mijn eigen mening zeggen
Andere kinderen helpen
Nieuwe vrienden maken
Opdrachten helemaal afmaken
Mijn ideeën vertellen aan andere kinderen
Vertellen waar ik goed in ben
Luisteren naar de ideeën van andere kinderen
Opletten als er iets wordt uitgelegd

Maatschappelijke
opbrengst
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar het maatschappelijk
rendement van Playing for Success waarbij de kosten zijn afgezet tegen
de (mogelijke) financiële opbrengsten.
Maatschappelijke opbrengsten van Playing for Success zitten met name
in het voorkomen van zitten blijven en het verminderen van de hulpvraag
van leerlingen. Dat Playing for Success daaraan bijdraagt staat vast,
maar er zijn meer factoren die hierop van invloed kunnen zijn.
Vast staat dat Playing for Success, in relatie tot vergelijkbare inter
venties, een zeer efficiënte voorziening is. Ook de minder goed te
kwantificeren effecten vindt u terug in onderstaande figuur.
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