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PERSBERICHT  
 
 
Playing for Success van start in stadion De Vijverberg 
 
Doetinchem, 4 april 2013– Met de onthulling van een ‘Wall of Fame’ door oud De 
Graafschap-speler Luuk de Jong is vandaag het Playing for Success leercentrum in De 
Vijverberg officieel geopend. Het leercentrum, opgericht door scholen, de gemeente 
Doetinchem en De Graafschap, zal op termijn jaarlijks plaats bieden aan 200 kinderen van 9 
tot 14 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. Playing for Success noemt dat ‘Leren 
met een WOW-factor’. “We laten kinderen, die op school beter kunnen presteren dan de resultaten 
laten zien, ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol is én leuk kan zijn”, zegt 
centrummanager Reymond Verboom. “De inhaalslag die ze maken, heeft grote effecten op hun 
zelfbeeld en zelfvertrouwen. 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. Sport en gezondheid zijn thema’s waarmee de deelnemers 
ook intensief aan de slag gaan.” 
 
Henk Bloemers, algemeen directeur De Graafschap: ‘De Graafschap is meer dan voetbal. De club is 
in de hele regio een bindmiddel voor de samenleving en draagt maatschappelijke projecten een 
warm hart toe. Met Playing for Success combineren we de aantrekkingskracht van De Graafschap 
met de educatieve ontwikkeling van het kind. Geweldig om daar een steentje aan bij te dragen. 
Uiteindelijk zijn zij onze toekomst.’ 
 
Het leercentrum in Doetinchem is het 16e leercentrum in Nederland en het 4e centrum dat in de 
Jupiler League wordt geopend. Alle clubs in de Jupiler League steunen het initiatief en hebben 
Playing for Success collectief omarmd. De ambitie is om bij alle betaald voetbalclubs in Nederland 
een leercentrum te openen. 
 
Playing for Success Achterhoek is een initiatief van Betaald Voetbalorganisatie De Graafschap, 
Gemeente Doetinchem, Graafschap College, Stichting Pro8, Stichting IJsselgraaf, Stichting SAM, 
Metzo College, SKOB (stichting Katholiek Onderwijs Bergh), AOC Oost-Nederland, Het Timpaan, 
Hogeschool Iselinge, Stichting Achterhoek VO, Stichting SOTOG, Stichting Primair Onderwijs De 
Liemers. 
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Over Playing for Success 

Playing for Success is een programma voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. ‘Gewone’ 
leerlingen die op school minder presteren dan ze kunnen, bijvoorbeeld doordat ze niet 
gemotiveerd zijn of een negatief zelfbeeld hebben. Playing for Success Achterhoek brengt de 
leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school: stadion De Vijverberg. Daar doen 
ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen op en werken ze samen met andere leerlingen aan 
opdrachten op het gebied van taal, rekenen en ICT. Denk aan interviews met spelers, het 
berekenen van het aantal zitplaatsen in het stadion en het maken van een PowerPointpresentatie 
over de geschiedenis van de club of de thuislanden van de spelers. 

Het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld; ze dragen allemaal bij 
aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren. Als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen 
leren en dat leren leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen. 
Playing for Success is leren met een WOW-factor! 
 
In Nederland worden onder regie en begeleiding van onderwijsadviesbureau KPC Groep leercentra 
opgezet op basis van het Playing for Success concept. De ambitie van Playing for Success 
Nederland is om leercentra te openen bij alle betaald voetbalorganisaties in Nederland. De clubs in 
de Jupiler League hebben Playing for Success collectief omarmd. 
 
 
Nadere informatie voor de pers: 
Playing for Succes Nederland,  
Frank van den Nieuwenhof 
M 06-21555510 
E frank@vandennieuwenhof.nl 
W: www.playingforsuccess.nl 
 
 


