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Playing	  for	  Success	  van	  start	  in	  stadion	  Galgenwaard	  
Met	  het	  oplaten	  van	  een	  reuze	  ballon	  vanaf	  de	  middenstip	  is	  vandaag	  het	  nieuwe	  Playing	  for	  Success	  
leercentrum	  in	  stadion	  Galgenwaard	  officieel	  geopend.	  Het	  leercentrum,	  opgericht	  door	  FC	  Utrecht	  en	  een	  
aantal	  Utrechtse	  onderwijspartijen,	  biedt	  jaarlijks	  plaats	  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.	  In	  het	  nieuwe	  leercentrum,	  gevestigd	  in	  een	  skybox	  op	  de	  vierde	  etage	  
van	  Stadion	  Galgenwaard,	  volgen	  deelnemers	  tien	  weken	  lang	  2,5	  uur	  per	  week	  onder	  intensieve	  begeleiding	  
een	  naschools	  leer-‐	  en	  spelprogramma.	  De	  eerste	  groepen	  leerlingen	  zijn	  afkomstig	  van	  basisscholen	  uit	  
Kanaleneiland	  Noord	  en	  Tuindorp.	  In	  het	  schooljaar	  2011-‐2012	  kunnen	  ook	  andere	  scholen	  gaan	  deelnemen	  
aan	  Playing	  for	  Success.	  Het	  leercentrum	  biedt	  dan	  jaarlijks	  plaats	  aan	  90	  kinderen.	  In	  de	  toekomst	  kunnen	  alle	  
scholen	  meedoen	  en	  groeit	  het	  leercentrum	  mogelijk	  door	  naar	  200	  deelnemers	  per	  jaar.	  

“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	  centrummanager	  Marie	  Saenen.	  “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	  kinderen	  hiermee	  maken,	  heeft	  grote	  effecten	  op	  
hun	  zelfbeeld	  en	  zelfvertrouwen.”	  	  

Frans	  van	  Seumeren,	  eigenaar	  van	  FC	  Utrecht:	  “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	  Utrecht	  past	  bij	  de	  sociaal-‐maatschappelijke	  activiteiten	  die	  FC	  Utrecht	  heeft	  
ondergebracht	  in	  de	  Stichting	  FC4YOU.De	  Stichting	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  in	  ons	  streven	  om	  binnen	  vijf	  jaar	  
uit	  te	  groeien	  tot	  de	  beste	  betaald	  voetbalclubop	  het	  gebied	  van	  maatschappelijke	  activiteiten.”	  
	  
Naast	  FC	  Utrecht	  participeren	  zeven	  Utrechtse	  schoolbesturen	  in	  Playing	  for	  Success	  Utrecht:	  de	  
Willibrordstichting,	  stichting	  PCOU,	  SPO	  Utrecht,	  NUOVO,	  KSU,	  Hogeschool	  Utrecht	  en	  ROC	  Midden	  Nederland.	  
De	  Stichting	  Klein	  Galgenwaard	  van	  oud	  FC	  Utrecht-‐voetballer	  Jean-‐Paul	  de	  Jong	  tekent	  voor	  het	  vervoer	  van	  
de	  deelnemende	  kinderen.	  De	  gemeente	  Utrecht	  ondersteunt	  het	  initiatief.	  

Wethouder	  Onderwijs	  Jeroen	  Kreijkamp:	  "Ieder	  kind	  heeft	  talent	  en	  verdient	  een	  topdocent.	  	  Dit	  leercentrum	  
in	  een	  topsportomgeving	  laat	  kinderen	  zien	  dat	  ze	  bijzonder	  zijn	  en	  kunnen	  leren."	  

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