Stage bij Playing for Success Arnhem.
Leren met de WoW-factor.
Playing for Success Arnhem brengt leerlingen naar een uitdagende en inspirerende plek buiten de
school waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen.
Sinds 2009 doen wij dat, in samenwerking met Vitesse en de Gelredome, in de prachtige omgeving
van het stadion en de professionele voetbalwereld. Wij noemen dat: “Leren met de WoW-factor”.
In verschillende ruimtes van het stadion werken de leerlingen aan een programma dat gericht is op
taal, rekenen en ICT met als doel het verminderen van leerachterstanden en het versterken van
motivatie, zelfvertrouwen en zelfwaardering.
Door de unieke omgeving vergeten de leerlingen vaak dat ze aan het leren zijn.
Sinds januari hebben wij in Musis & Stadstheater een tweede WoW-locatie waar wij met deelnemers
binnen hetzelfde concept werken in de context van kunst en cultuur.
Binnen het concept van Playing for Success werken wij veel met stagiaires van verschillende MBO- en
HBO opleidingen. Zij bieden ons de mogelijkheid om te werken met kleine groepen deelnemers
waardoor de begeleiding nog intensiever wordt.
De taken van de stagiaires bestaan o.a uit de volgende werkzaamheden:
Ontwikkelen en aanpassen van didactisch materiaal.
Voorbereiden van bijeenkomsten (speelrondes).
Geven van instructie aan groepen deelnemers.
Geven van positieve feedback.
Ondersteunen van deelnemers in het formuleren van hun eigen leerdoelen.
Ondersteunen van deelnemers in hun leerproces.
Ondersteunen van reflectie van deelnemers op het leerproces.
Gezamenlijk reflecteren binnen het team m.b.t het proces en product.
De stage wordt begeleid door bevoegde docenten met ruime ervaring op het gebied van begeleiding
van studenten. Binnen de stage zijn er ruime mogelijkheden om te werken aan opdrachten vanuit de
opleiding en bieden wij stagiaires van verschillende opleiding de mogelijkheid om, in een Wowomgeving, met en van elkaar te leren.
Interesse?
Neem contact op met:
A.J (Ab) van der Woude MCC
docent/coach/centrummanager Playing for Success Arnhem
a.vanderwoude@playingforsuccess.nl
0653945106
Kijk ook op: www.playingforsuccessarnhem.nl

Leren met een WOW – factor!

KvK: 0921849

