
  
 
 
 
 

 

Persbericht  

NAC start Playing for Success in het Rat Verlegh Stadion 

Breda, 25 januari 2011 – Met de ondertekening van een contract door de eerste groep 
deelnemers is vandaag het nieuwe  project Playing for Success officieel geopend. Het project, 
opgericht door Teamplay@NAC en een aantal Bredase onderwijspartijen, zal jaarlijks plaats 
bieden aan 1200 onderpresterende kinderen en jongeren van 9 tot 23 jaar die in het stadion 
werken aan hun leerprestaties en zelfvertrouwen.  
 
Doelstelling van Playing for Success is om leerprestaties te verbeteren met een naschools programma in 
een motiverende en uitdagende omgeving. De deelnemers volgen tien weken lang 2,5 uur per week 
onder intensieve begeleiding een naschools leer- en spelprogramma. Voor dit project is een nieuw 
leercentrum gerealiseerd in het Rat Verlegh Stadion, de NACADEMY. Alle lokalen en ruimten zijn 
volledig in NAC stijl ingericht. De leslokalen zijn ingericht als kleedkamer, bestuurskamer en als het Rat 
Verlegh Stadion. 
 
“Playing for Success is leren met een wow-factor. We laten kinderen ervaren dat ze wel degelijk kunnen 
leren en dat leren zinvol is én leuk kan zijn”, zegt projectleider Danny Evertse. “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 hierbij aan het schrijven van een 
wedstrijdverslag, of het berekenen van toeschouwersaantallen. De inhaalslag die de deelnemers 
hiermee maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.”  
 
Playing for Success Breda is de eerste vestiging van Playing for Success in Nederland die zich richt op 
leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs én het middelbaar beroepsonderwijs. Het 
initiatief is uniek door het gelijktijdige aanbod van drie leerlijnen en de samenwerking tussen 
onderwijspartijen, gemeente Breda en NAC Breda.  
 
Hubert Rovers, directeur van de Stichting Teamplay@NAC: “Het stadion, het topsportklimaat en het 
contact met de voetballers dragen bij aan een omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt 
tot betere leerprestaties. Playing for Success Breda sluit naadloos aan bij het streven van NAC om de 
populariteit van de club in te zetten voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het initiatief is een 
vervolg op de jarenlange samenwerking tussen NAC Breda en het ROC West-Brabant binnen stichting 
Teamplay@NAC.” 
 
Naast NAC en de stichting Teamplay@NAC participeren drie Bredase schoolbesturen in Playing for 
Success Breda: Avans Hogeschool, INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda en ROC West-Brabant. De 
gemeente Breda ondersteunt het initiatief.  

 “NAC is één van de eerste clubs die Playing for Success omarmt”, zegt Pieter Jansen van de stichting 
Playing for Success Nederland. Ons streven is om de komende jaren leercentra in te richten in alle 
stadions van het betaalde voetbal in Nederland.“ FC Zwolle, PSV, ADO Den Haag, Vitesse en FC 
Groningen gingen NAC Breda voor. 

 


