
 

     

 

Persbericht	  	  

Playing	  for	  Success	  Tilburg	  

Willem	  II	  en	  onderwijs	  werken	  samen	  
 
Tilburg,	  28	  september	  2012	  –	  Auke	  Blaauwbroek,	  wethouder	  Sport,	  	  heeft	  vandaag	  het	  Playing	  for	  Success	  
leercentrum	  in	  het	  Koning	  Willem	  II	  stadion	  officieel	  geopend.	  Het	  leercentrum,	  opgericht	  door	  T-‐Primair	  
in	  samenwerking	  met	  Willem	  II,	  kan	  plaats	  gaan	  bieden	  aan	  420	  onderpresterende	  kinderen	  van	  9	  tot	  14	  
jaar,	  die	  in	  het	  stadion	  werken	  aan	  hun	  	  zelfvertrouwen	  en	  hun	  schoolresultaten.	  
	  
Doelstelling	  van	  Playing	  for	  Success	  is	  om	  leerprestaties	  te	  verbeteren	  met	  een	  naschools	  programma	  in	  een	  
motiverende	  en	  uitdagende	  omgeving.	  Playing	  for	  Success	  noemt	  dat	  ‘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	  
centrummanager	  Adrienne	  Verschuren.	  “De	  inhaalslag	  die	  ze	  maken,	  heeft	  grote	  effecten	  op	  hun	  zelfbeeld	  
en	  zelfvertrouwen.	  Het	  lesprogramma	  bestaat	  uit	  activiteiten	  die	  aan	  het	  stadion	  en	  Willem	  II	  zijn	  gerelateerd	  
en	  bijdragen	  aan	  de	  taal-‐	  en	  rekenontwikkeling	  en	  de	  computervaardigheden	  van	  leerlingen.	  Denk	  aan	  het	  
voorbereiden	  en	  afnemen	  van	  een	  interview,	  of	  het	  berekenen	  van	  toeschouwersaantallen.	  Sport	  en	  
gezondheid	  zijn	  thema’s	  waarmee	  de	  deelnemers	  ook	  intensief	  aan	  de	  slag	  gaan.”	  
	  
Marius	  Liebregts,	  voorzitter	  College	  van	  Bestuur	  stichting	  Opmaat	  en	  initiatiefnemer:	  "De	  gezamenlijke	  
schoolbesturen	  voor	  het	  primair	  onderwijs	  in	  Tilburg	  hebben	  de	  krachten	  gebundeld	  om	  dit	  leercentrum	  
mogelijk	  te	  maken.	  Zij	  zijn	  overtuigd	  van	  de	  meerwaarde	  van	  leren	  in	  een	  uitdagende	  sportomgeving.	  Het	  
Willem	  II	  stadion,	  spelers,	  fanshop	  etc.	  bieden	  dan	  ook	  volop	  uitdagingen	  aan	  de	  kinderen	  van	  onze	  basis-‐	  en	  
speciale	  basisscholen."	  
	  
Auke	  Blaauwbroek,	  Wethouder	  Sport	  gemeente	  Tilburg:	  “Playing	  for	  Success	  is	  een	  mooi	  project	  dat	  heel	  
goed	  past	  in	  het	  maatschappelijk	  convenant	  dat	  we	  met	  sportorganisaties	  in	  Tilburg	  hebben	  gesloten.	  Hierin	  
zie	  je	  terug	  dat	  sport	  een	  enorm	  positieve	  impact	  heeft	  op	  jongeren.	  Niet	  alleen	  op	  het	  gebied	  van	  sportieve	  
prestaties,	  gezondheid	  en	  teamgeest.	  Maar	  ook	  op	  leerprestaties,	  zelfvertrouwen	  en	  motivatie.	  Ik	  hoop	  van	  
harte	  dat	  ook	  de	  kinderen	  die	  nu	  met	  Playing	  for	  succes	  starten	  deze	  positieve	  effecten	  gaan	  ervaren."	  
	  
Marco	  Faber,	  algemeen	  directeur	  Willem	  II:	  “Met	  Playing	  for	  Success	  kunnen	  we	  iets	  terugdoen	  voor	  onze	  
Tilburgse	  fans.	  Playing	  for	  Success	  past	  perfect	  bij	  de	  maatschappelijke	  betrokkenheid	  van	  Willem	  II.	  Het	  
stadion,	  het	  topsportklimaat	  en	  het	  contact	  met	  de	  voetballers	  dragen	  bij	  aan	  een	  omgeving	  die	  kinderen	  
uitdaagt,	  stimuleert	  en	  prikkelt	  tot	  beter	  leerprestaties.”	  	  
	  
Het	  leercentrum	  in	  Tilburg	  is	  al	  enige	  tijd	  operationeel,	  maar	  het	  13e	  leercentrum	  in	  Nederland	  dat	  officieel	  
geopend	  wordt.	  De	  ambitie	  van	  is	  om	  bij	  alle	  betaald	  voetbalclubs	  in	  Nederland	  een	  leercentrum	  te	  openen.	  
	  
Playing	  for	  Success	  Tilburg	  is	  een	  initiatief	  van	  Willem	  II,	  de	  gemeente	  Tilburg,	  Brede	  School	  Tilburg,	  T-‐Primair	  
(samenwerkende	  schoolbesturen	  primair	  onderwijs),	  MBC	  Economie	  en	  Groen,	  ROC	  Tilburg,	  Fontys	  Pabo	  
Tilburg,	  Fontys	  Lerarenopleiding	  Tilburg	  en	  De	  Twern.	  
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