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Playing for Success van start in stadion Helmond Sport
Helmond, 27 maart 2012– Met het oplaten van ballonnen in de clubkleuren van Helmond Sport
uit een metershoge voetbal is vandaag het nieuwe Playing for Success leercentrum in het
Lavans-stadion officieel geopend. Het leercentrum, opgericht door Helmond Sport en een
aantal Helmondse onderwijspartijen, zal op termijn jaarlijks plaats bieden aan 200
onderpresterende 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 WOWfactor’. “We laten kinderen ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol is én leuk kan
zijn”, zegt Irene de Kort van Onderwijsadviesbureau KPC Groep dat Playing for Success naar Nederland
haalde. “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.”
Arjan Verhoeven, algemeen directeur Helmond Sport: “Playing for Success is een project dat perfect
past bij de maatschappelijke betrokkenheid van Helmond Sport. 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 het stadion van Helmond Sport is het 13e leercentrum in Nederland en het 2e
centrum dat in de Jupiler League wordt geopend. Alle clubs binnen de Jupiler League steunen het
initiatief en hebben Playing for Success dan ook collectief omarmd. De ambitie is om bij alle betaald
voetbalclubs in Nederland een leercentrum te openen.
Playing for Success Helmond is een initiatief van Helmond Sport, QliQ Primair Onderwijs, Stichting Openbare
Basisscholen Helmond, Stichting Leven en Verbinden (LEV Groep), De Toermalijn speciaal basisonderwijs,
Hogeschool De Kempel, OMO Scholengroep Helmond en ROC Ter Aa. Het programma wordt mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Helmond.
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