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Leren met een WOW-factor

Playing for Success (PfS) is een naschools programma dat zorgt voor meer 
motivatie, zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid. Doordat het vertrouwen 
en het plezier in het leren terug wordt gebracht nemen de leerprestaties toe.

Het programma is bedoeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs en de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs, voor 
het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Het is voor leerlingen die 
minder presteren dan ze zouden kunnen, omdat ze het sociaal-emotioneel 
moeilijk hebben, verminderd (cognitief) zelfvertrouwen hebben of 
motivatieproblemen hebben. 

Playing for Success neemt ze mee naar een uitdagende en inspirerende plek 
buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: 
het Playing for Success leercentrum.

Het PfS leercentrum bevindt zich op een wow-locatie, zoals het stadion van 
een Betaald Voetbalorganisatie of theater. Daar werken leerlingen samen 
aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en ICT-vaardigheden. Denk 
aan interviews met spelers, het budgetteren van een voetbalteam of het 
berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld.

Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld 
of het theater; ze dragen allemaal bij aan een omgeving waarin ze hun 
zelfvertrouwen en het plezier in het leren terug kunnen vinden zodat ze de 
draad weer snel kunnen oppakken.

In 2021 is Playing for Success erkend door de Erkenningscommissie 
Jeugdinterventies en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies 

van het NJI!



3

Het jaar 2020 heeft veel gevraagd van de Playing for Success leercentra. 
Lockdowns, online lessen of het werken met halve groepen vroeg veel 
flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Wij zijn trots dat alle 
leercentra die moeilijke fase goed hebben doorstaan en in 2021 de draad 
weer goed hebben opgepakt. 

De studenten komen van diverse 
opleidingen, zoals Pedagogiek, 
Pabo, SPH, SPW, Sport en Bewegen, 
Onderwijsassistent en SCW. De PfS 
leercentra zijn voor deze opleidingen 
door SBB erkende mbo leerbedrijven. 

2012

2.075
STAGIARS HBO

127

2014

3.388
STAGIARS MBO

77

2021

3.963
TOTAAL STAGIARS 2021

204

Deelname 2021 po dln so/sbo dln vso dln vo dln dln po in de school mbo dln pro dln anders Totaal mbo hbo Totaal stagiairs

1969 203 234 710 607 78 109 23 3963 77 127 204

Deelnemers Stagiars
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 Locaties
 

01 Alkmaar   AZ 
02 Almere    Almere City FC
 Almere   Almere Stadshart
 Almere   Almere Kunstlinie
 Almere     Almere Stad&Natuur /  

De Kemphaan
03 Arnhem   Vitesse / Gelredome
 Arnhem     Musis Sacrum /    

Stadsschouwburg
04 Breda   NAC 
 Breda 15-23  NAC
05 Den Haag  ADO Den Haag
 Den Haag  AFAS Circustheater
06 Dordrecht  FC Dordrecht

07 Eindhoven  PSV
 Eindhoven  Parktheater
08 Groningen  FC Groningen
 Groningen 15-23 FC Groningen
09 Leeuwarden  sc Cambuur
10 Maastricht  MVV
11 Oost-Gelderland De Graafschap
12 Rotterdam  Excelsior
 Rotterdam  Topsportcentrum
13 Tilburg   Willem II
14 IJmond   Telstar
15 Zuid Friesland  sc Heerenveen
16 Zwolle   PEC Zwolle
 Zwolle 15-23  Landstede Sportcentrum
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Werkwijze en beoogde resultaten

PfS werkt aan het realiseren van aantoonbare groei in de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. We doen dit door het versterken van emotionele en sociale vaardigheden, die bijdragen 
aan een succesvolle schoolcarrière, alsmede door het vergroten van de emotionele stabiliteit en het 
omzetten van de negatieve kerncognities die leerlingen ontwikkeld hebben naar een positief beeld van 
zichzelf. Om hieraan te kunnen werken is het nodig dat de leerlingen een andere, meer open mindset 
ontwikkelen en meer gericht zijn op het leren in plaats van op prestatie. 

Concreet werken we aan zes elementaire softskills die gezamenlijk bijdragen aan het versterken van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Het gaat om het vergroten van de softskills cognitief 
zelfvertrouwen, inzet/motivatie, samenwerkingsvaardigheden, gevoel van eigenwaarde, zelfcontrole en 
sense of coherence.
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DoeBoek

Vanaf schooljaar 2020-2021 krijgt iedere leerling het ‘DoeBoek’ 
waarmee ze thuis en op school gericht kunnen doorwerken aan de 
leerdoelen. Het DoeBoek vormt een belangrijke schakel tussen dat 
wat bij Playing for Success geleerd is en de toepassing daarvan in het 
dagelijks leven thuis en op school. 

Ouders kunnen het DoeBoek gebruiken om hun kind te ondersteunen 
bij zijn/haar leerdoelen. De leercentra stimuleren ouders daarbij. In 
het DoeBoek wordt daarnaast op verschillende plekken een koppeling 
gemaakt tussen specifieke vaardigheden en de schoolsituatie. 

De uitgave van het DoeBoek is mogelijk gemaakt  
door een bijdrage van Kinderpostzegels.
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Onderzoek

Van de deelnemers geeft 98,5 % aan dat ze op minimaal één domein 
-samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie of zelfstandig leren- zijn gegroeid.
Ruim tweederde van de deelnemers ziet een vooruitgang op meerdere 
onderdelen. Leerlingen die hoog scoren op het ene onderdeel, scoren ook 
hoog op de andere onderdelen. 
 
De top vijf van hoogste scores: ‘Samenwerken aan een opdracht’, ‘voor 
mezelf opkomen’, ‘mijn eigen mening durven zeggen’, ‘vragen durven 
stellen’ en ‘doorzetten, ook als iets moeilijk is’.
 
In vergelijking met het voortgezet onderwijs is de groei bij leerlingen uit het 
primair onderwijs net iets groter.

PfS 15 tot 23 jaar

Playing for Success biedt een programma voor leerlingen van 15 tot 23 
jaar uit het vo en mbo die voortijdig het onderwijs dreigen te verlaten, of al 
uitgevallen zijn. De interventie is erop gericht deelnemers te inspireren en 
te motiveren om ze in het onderwijs te houden of te laten doorstromen naar 
opleiding of werk. 

In het progamma is aandacht voor:

•  Persoonlijke ontwikkeling 
(sociale vaardigheden, reflectievaardigheden, succeservaring opdoen)

•  Keuze- en loopbaanbegeleiding 
(wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe kom ik daar)

•  Sport- en bewegingsactiviteiten 
(gezonde leefstijl, samenwerking, grenzen verleggen)

• Werknemersvaardigheden
• Individuele leerdoelen
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Professionalisering 

Alle medewerkers van PfS hebben in 2021 deelgenomen aan een meerdaagse training 
‘Werken met Teams’. Alle interne communicatie loopt vanaf 2021 via Teams. 

Een deel van de PfS medewerkers heeft in 2021 deelgenomen aan de meerdaagse training 
‘Effectief werken met LinkedIn’. 

PfS NL met o.a. centrummanagers, stagiaires en bestuursleden, 
ontmoeten elkaar tijdens de laatste landelijke PfS dag bij Excelsior.
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Samenwerking

In 2021 is Playing for Success een samenwerking aangegaan met Ratho Eindhoven. 
Ratho ondersteunt PfS kosteloos in het beheren van de accounts van de MS Office 365 omgeving. 
Samen met Ratho hebben we onze Teams omgeving volledig nieuw ingericht. 

Playing for Success Nederland heeft in 2021 samengewerkt met Royal Haskoning DHV. In Arnhem en 
Oost-Gelderland zijn lessen ontwikkeld die kinderen leren over duurzaamheid en energie. 

Ook is in 2021 de samenwerking met Kinderpostzegels verder uitgebreid. Er zijn gesprekken gevoerd 
over een duurzaam partnerschap. Daarnaast heeft Kinderpostzegels de uitgave van het DoeBoek 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage. 
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Nederland 

STICHTING PLAYING FOR SUCCESS NL

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Banksaldo €	  17.430,49 €	  29.885,52 Eigen vermogen €  27.110,49 €	  30.432,52 

Vooruitbetaalde premie AON €	  547,00 

Totaal €	  17.430,49 €	  30.432,52 Totaal €  27.110,49 €	  30.432,52 

Toelichting Balans

Eigen vermogen 1/1 €	  30.432,52 

Resultaat 2021 €	 -3.322,03 

Eigen vermogen 31/12 €	  27.110,49


