
   
   
 

 

 
 
 
PERSBERICHT  
  
sc Heerenveen gaat in onderwijs 
  
Heerenveen, 15 maart 2015 – Met de ondertekening van een convenant is vandaag 
het startschot gegeven voor het Playing for Success leercentrum in het Abe Lenstra 
Stadion van sc Heerenveen. Het leercentrum opent komend schooljaar haar deuren 
voor de eerste groep leerlingen uit het primair onderwijs. 
  
Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. die 
– om welke reden dan ook – wel een ‘boost’ kunnen gebruiken; omdat het op school 
niet lekker loopt, ze niet lekker in hun vel zitten, weinig weerbaar zijn, pestgedrag 
vertonen of zelf gepest worden. Playing for Success draagt bij aan een betere 
motivatie en meer zelfvertrouwen met een naschools programma in een motiverende 
en uitdagende omgeving. 
  
“Playing for Success is leren met een WOW-factor”, zegt Geert Heerschop, voorzitter 
van de stuurgroep die medeverantwoordelijk is voor de komst van het leercentrum. 
We laten kinderen ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol is én 
leuk kan zijn. De inhaalslag die ze maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en 
zelfvertrouwen.”  
  
“Het programma bestaat uit speelse activiteiten die aan het stadion en het voetbal zijn 
gerelateerd. Denk aan het maken van een wedstrijdverslag of het berekenen van het 
aantal zitplaatsen in het stadion. De opdrachten dragen bij aan de taal- en 
rekenontwikkeling en de computervaardigheden van de deelnemers.” 
  
Projectleider Marieke Pol, van sc Heerenveen: “Als voetbalclub heb je ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Playing for Success is bij uitstek een project 
dat bij Heerenveen past gezien het educatieve en sociale karakter en de nadruk op 
participatie.” 
  
Het convenant is ondertekend door sc Heerenveen, de gemeente Heerenveen,  
basisschoolbesturen CBO Meilan, De Tjongerwerven, De Basis, Palludara en Bornego 
College, OSG Sevenwolden, Linde College, Friesland College en Playing for Success 
Nederland. 
  
Playing for Success beschikt over 25 leercentra in het hele land. De meeste zijn 
gevestigd in het stadion van een betaald voetbalorganisatie. Het is de ambitie van 
Playing for Success om leercentra te openen bij alle betaald voetbalclubs in 
Nederland. 
  
Info: Marieke Pol, M 06 -51531353 E: Marieke.pol@sc-heerenveen.nl 
 


