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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2018  van stichting Playing for Success 

Arnhem. 

Organisatorisch opnieuw een bewogen jaar. 

Sander van Huit, docent bij Playing for Success neemt in augustus afscheid. In zijn plaats wordt in 

oktober Carlijn Wijnand benoemd. Gezien verplichtingen bij haar werkgever kan zij haar 

werkzaamheden als docent bij Playing for Success pas starten in januari 2019. 

Om de continuïteit te borgen wordt de aanstelling van de centrummanager gezet op 1,0 fte. 

Er is in 2018een uitbreiding van de doelgroep en er worden gesprekken gevoerd om het concept 

van Playing for Success uit te breiden naar kunst en cultuur. 

In 2018 wordt gestart met het serveren van appels bij aanvang van iedere speelronde. Een 

doorslaand succes. De appels worden door de deelnemers graag gegeten. 

 
 

Het schrijven van een jaarverslag is een mooie gelegenheid om te reflecteren. 

Vanuit deze reflectie worden aandachtspunten voor het komende jaar geformuleerd. Een 

toelichting op de aandachtspunten leest u in het verslag. 

Namens het bestuur van Playing for Success Arnhem, 

Albert Jan van der Woude (MCC) 

centrummanager Playing for Success Arnhem 

 

Aandachtspunten vanuit het jaarverslag voor 2019. 

 Ook in 2019 wordt gekeken naar uitbreiding van de doelgroep. 

 In 2019 start de pilot Playing for Success Musis&Stadstheater. 

 De overstaptraining moet uit de pilotfase. In het najaar van 2019 volgt overleg met         

Passend Wijs over continuering en passende financiering. 

 In 2019 wordt onderzocht op welke wijze het werken volgens het PfS concept 

toegankelijk gemaakt kan worden voor Leraren in opleiding (Lio) en startende 

docenten. 

 In 2019 wordt gezocht naar nieuwe partners om de uitbreiding van Playing for 

Success financieel mogelijk te maken. 
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Algemene gegevens. 

RSIN:    822098842 

Naam:    Stichting Playing for Success Arnhem 

Statutaire zetel:  Arnhem 

Datum akte van oprichting: 1 maart 2010 

KvK nummer:   09218492 

Bezoek en postadres:  Batavierenweg 25    6841 HN Arnhem 

Telefoonnummer:  0653945106 

Bestuursleden. 

Dhr G Breeman  voorzitter 

Dhr W.G Groothedde  penningmeester 

Mw E Diender van Dijk secretaris  

Dhr K Bakker   lid vanuit Vitesse 

Docenten. 

Dhr S van Huit  docent (0,22 fte) 

Dhr A van der Woude docent/centrummanager (0,78 fte) 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten vanuit het jaarverslag voor 2018: 

 In 2018 wordt onderzocht of uitbreiding van de doelgroep haalbaar is. 

 In 2018 wordt onderzocht of stagiaires van de lerarenopleiding en stagiaires met een 

fysieke beperking betrokken kunnen worden bij het concept van PfS. 

 In 2018 wordt extra aandacht besteed aan sociale – en fysieke veiligheid. Er wordt 

onderzocht wat de wettelijke kaders zijn voor EHBO & BHV. De mogelijkheid van een  

invalpool wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen over VOG* voor stagiaires. 

 De mogelijkheden van het leercentrum worden geconsolideerd en er wordt onderzocht of 

uitbreiding van het PfS concept in de richting van kunst en cultuur mogelijk is. 

 

*VOG Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen. 
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Resultaten aan het eind van 2018 

 In 2018 wordt onderzocht of uitbreiding van de doelgroep haalbaar is. 

In 2018  wordt een overstaptraining gegeven aan deelnemers van scholen voor speciaal onderwijs 

(zeer moeilijk lerende kinderen - cluster 3 en zeer moeilijk opvoedbare kinderen - cluster 4) die de 

overstap maken naar het V(S)O. Uit evaluatie komt naar voren dat het concept van PfS in de vorm 

van een overstaptraining zeer waardevol is voor deze doelgroep. Er wordt door de scholen een 

optie genomen om vlak voor de zomervakantie van 2019 opnieuw een overstaptraining te 

organiseren. 

In 2018 draait een pilot met leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) 

In deze pilot wordt de wow-omgeving ingezet als middel om extra taal te verwerven. De spellen in 

de speelrondes zijn hierop aangepast. De pilot krijgt een vervolg in 2019 met oudere ISK 

leerlingen. 

 

Aandachtspunt: Ook in 2019 wordt gekeken naar uitbreiding van de doelgroep. 

 

 In 2018 wordt onderzocht of stagiaires van de lerarenopleiding en stagiaires met een 

fysieke beperking betrokken kunnen worden bij het concept van PfS. 

Tijdens de wereldkampioenschappen zitvolleybal in Arnhem wordt er contact gelegd tussen PfS 

Arnhem en het zitvolleybalteam dat het toernooi mede organiseert. Er zijn een aantal overleggen 

waarin een mogelijke samenwerking in de vorm van stagiaires met een fysieke beperking wordt 

besproken. Dit leidt in 2018 nog niet tot concrete resultaten. 

Er is ook overleg met de lerarenopleiding (Instutuut Leraar en School) ILS/HAN. Medewerkers 

van het instituut bekijken intern wat de mogelijkheden zijn voor stage binnen PfS Arnhem. 

 

 In 2018 wordt extra aandacht besteed aan sociale – en fysieke veiligheid. Er wordt 

onderzocht wat de wettelijke kaders zijn voor EHBO & BHV. De mogelijkheid van een  

invalpool wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen over VOG* voor stagiaires. 

In 2018 is een VOG aanwezig in het leercentrum. De kosten die stagiaires hiervoor maken worden 

vergoed door PfS. Voor het leercentrum is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

gemaakt.(bijlage 1 ) 

De uitkomsten zijn besproken. Het leercentrum kan als fysiek veilig gezien worden. PfS Arnhem 

is te klein om EHBO & BHV zelf te regelen en legt de vraag neer bij PfS NL. PfS NL bekijkt hoe 

dit vorm gegeven moet worden. 
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 De mogelijkheden van het leercentrum worden geconsolideerd en er wordt onderzocht of 

uitbreiding van het PfS concept in de richting van kunst en cultuur mogelijk is. 

Er draaien in 2018 meer groepen in het leercentrum (zie aantallen) dan in 2017. Op verzoek van 

Vitesse maken voetballers van de Vitesse Academie o13, o14 en o15 kennis met de werkwijze en 

het concept van PfS Arnhem. Via het kwaliteitenspel ervaren zij dat alle kwaliteiten in een team 

aanwezig moeten zijn en in een spel op de promenade komen deze kwaliteiten opnieuw aan bod. 

Er wordt afgesproken dat er na de winterstop in 2019 een vervolg wordt gegeven aan deze 

training. 

Er worden verkennende gesprekken gevoerd met Musis & Stadstheater en Het Gelders Orkest om 

de mogelijkheden van uitbreiding van het PfS concept richting kunst en cultuur. 

Hier wordt positief op gereageerd en er wordt akkoord gegeven om op operationeel niveau een 

pilot vorm te geven. 

 

Aandachtspunt: In 2019 start de pilot Playing for Success Musis&Stadstheater. 

 

 

 

Overstaptraining 

In 2016 start er een pilot  met Passend Wijs om kwetsbare leerlingen die de overstap van het PO 

naar het VO moeten maken voor te bereiden. Ook in 2018 wordt er een training gegeven. 

In totaal hebben, in 2018,  18 leerlingen uit het PO mee gedaan aan deze training. 

Na uitgebreide evaluatie met medewerkers van Passend Wijs staan voor komend jaar weer  een 

overstaptraining op het programma.(april – mei) 

 

Aandachtspunt: De overstaptraining moet uit de pilotfase. In het najaar van 2019 volgt overleg 

met Passend Wijs over continuering en passende financiering. 
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Beloningsbeleid 

Bestuursleden van Playing for Success Arnhem doen hun werk op vrijwillige basis. Dit betekent 

in het beloningsbeleid dat er sprake is van een onbezoldigd bestuur. 

In 2018 is geconstateerd dat er termijnen van zittend bestuursleden zijn verlopen. Er is hierop een 

aanpassing van de statuten in gang gezet die in 2019 wordt gerealiseerd. 

Nieuw rooster van aftreden: 

01-01-2019 Kees Bakker 

01-01-2020 Wouter Groothedde 

01-01-2021 Gerrit Breeman 

Docent en centrummanager zijn vanuit hun school gedetacheerd bij Playing for Succes. Dit 

betekent dat zij beiden vallen onder de CAO VO en hun salaris ontvangen via de 

onderwijsorganisatie. 

Sander van Huit is docent LO binnen de scholengroep Quadraam en Ab van der Woude is docent 

Nederlands/ docent praktijkonderwijs binnen het Arentheem College. 

De scholen declareren de salaris- en andere kosten bij Playing for Succes Arnhem. 

 

PfS Arnhem als opleidingsinstituut 

Het concept van Playing for Success draait voor een groot deel op de extra handen van stagiaires. 

Stagiaires maken het mogelijk om deelnemers te begeleiden in kleine groepen. 

Dit gegeven legt een grote druk op de docenten van Playing for Success. Zij moeten er voor 

zorgen dat de studenten van de opleidingen hun leerdoelen, zoals gesteld in de verschillende 

opleidingen, kunnen behalen. 

Doelgerichte feedback op het aandeel in Playing for Success, alsmede de voortgang in de studie 

blijven voortdurend aandacht vragen. 

Er moet sprake blijven van een win- win situatie. 

De docenten zijn, gezien hun achtergrond en ervaring, uitstekend toegerust om de  rol van 

stagebegeleider te vervullen en de stagiaires, op dezelfde positieve manier als de deelnemers van 

PfS, van feedback te voorzien. 

Playing for Success Arnhem heeft een accreditatie van Calibris als leerbedrijf. 

In 2018 heeft PfS Arnhem stagiaires van de HAN in Nijmegen, ROC Rijn IJssel in Arnhem, het 

Astrum College en het Vitalis College in Breda. 

In het kader van scholing en teambuilding volgen alle stagiaires en de docent, bij aanvang van het 

nieuwe cursusjaar, een cursus Prowise Presenter om zo de mogelijkheden van het digibord in het 

leercentrum optimaal te kunnen gebruiken en activiteiten voor de deelnemers te kunnen 

visualiseren. Iedereen sluit de cursus af met een certificaat op het een na hoogste niveau: Prowise 
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zilver.

 

Het PfS Arnhem team bij aanvang van cursus 2018/2019. 

In totaal zijn er in 2018  7 stagiaires afkomstig van het MBO en 6 stagiaires van het HBO. 

4 HAN Pedagogiek 

2 HAN Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

1 Vitalis College Breda Sociaal cultureel werk 

5 RIJN IJSSEL onderwijsassistent 

1 Astrum College sport en bewegen 
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Binnen de stage-uren hebben de studenten de mogelijkheid om met elkaar te werken aan 

opdrachten vanuit hun opleiding waarbij de stagebegeleider hun direct kan ondersteunen. Zo leren 

deelnemers, stagiaires en hun begeleider met en van elkaar waardoor een systeem van triple loop 

learning ontstaat. 

 

 

 

Fig: 1 Triple loop leren vernieuwt de organisatie. 

 

Een van de studenten schrijft hierover het volgende in haar persoonlijk ontwikkel plan: 

“Op de vrijdag waren er ook vier andere stagiairs werkzaam. Drie stagiairs deden mbo en 

één stagiair zit in hetzelfde leerjaar van pedagogiek. Bijna elke student is met verschillende 

opdrachten bezig en zit in andere fases van zijn of haar opleiding. Dit zorgt voor een grote 

diversiteit binnen het team. Het delen van kennis en de verschillende visies van stagiairs en 

de docenten levert veel nieuwe kennis op en zorgt voor een open sfeer binnen het team. Dit 

draagt bij aan mijn professionele houding ten opzichte van een organisatie. Het is erg 

interessant om verschillende verhalen en meningen te horen. Daarnaast helpen wij elkaar 

met schoolopdrachten waar we allemaal veel van leren. We geven elkaar feedback en 

evalueren aan het eind van de dag. Hier bespreken we wat we er goed ging en welke dingen 

verbeterd kunnen worden. Deze momenten vind ik erg belangrijk. Het laat zien dat Playing 

for Success Arnhem een professionele organisatie is die zich blijft ontwikkelen. Binnen 

Playing for Success Arnhem is er ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Dit leidt tot meer 

initiatieven van stagiairs waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen tot een professional. 

Dit heeft mijn zelfontplooiing meer bevorderd dan het jaar daarvoor. Ik neem meer initiatief 

en ik sta steviger in mijn schoenen. Ik heb dit jaar dus grote sprongen gemaakt op de 

kernkwaliteit stevige persoonlijkheid. De andere kernkwaliteiten, authentieke 

nieuwsgierigheid, lef, passie en integriteit, zijn ook aan bod gekomen.” 

Uit een POP verslag van een stagiaire  in 2018. 

Aandachtspunt: In 2019 wordt onderzocht op welke wijze het werken volgens het PfS concept 

toegankelijk gemaakt kan worden voor Leraren in opleiding (Lio) en startende docenten. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRrKqrmsvgAhUR3KQKHbVaCKEQjRx6BAgBEAU&url=https://prezi.com/inlajatbsp7k/3-slag-leren/&psig=AOvVaw3ZQXFhM8OJjL_d6D2D4Vz-&ust=1550782661534459
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Partners  

Naast de schoolbesturen (Quadraam, Arentheemcollege, De Onderwijsspecialisten, Het Over en 

Midden Betuwe College), die vaste partners zijn maken wij gebruik van het Gelredome wat ons de 

mogelijkheid geeft om in alle ruimtes van het stadion de wow factor uit te kunnen dragen. Naast 

voetbalstadion is het Gelredome ook het grootste theater van Nederland en dit betekent dat 

deelnemers ook zien dat er zaken worden opgebouwd bij grote evenementen (Hard Bass etc). Op 

dit soort momenten kunnen we niet beschikken over ruimtes in het stadion maar iedereen is altijd 

bereid om mee te denken over oplossingen. Van receptie tot beveiliging en de mensen in de 

fanshop iedereen helpt mee om PfS voor de deelnemers tot een succes te maken. 

Tijdens de rondleiding krijgen de deelnemers de mogelijkheid om op plaatsen te komen waar 

normaal niemand komt (kleedkamers, persruimte, skyboxen etc) 

Vitesse is een belangrijke partner. De spelers die per speelronde op bezoek komen zijn voor de 

deelnemers van onschatbare waarde. De interviewvragen die de deelnemers stellen zijn, mede 

dankzij de coaches, gericht op hun leerdoelen en vormen daarmee een van de  hoogtepunten  in 

het programma. 

“ Hoe gaat u om met teleurstellingen op het veld?”  “ Hoe voelt het voor u als u op de bank moet 

zitten?” Vragen waar spelers ook even over na moeten denken en waardoor een mooie dialoog 

ontstaat die de deelnemers zichtbaar verder brengt. 

Het bezoek aan een wedstrijd is, ongeacht het resultaat, een hoogtepunt voor de deelnemers. 

Sommigen beschikken zelf over een seizoenkaart anderen zijn nog nooit in het stadion geweest 

maar voor allen is het  een fantastische ervaring. 

In 2018 geeft het bestuur van De Onderwijsspecialisten aan, voor haar scholen, een andere manier 

van financiering te willen. Dit leidt tot discussie binnen het bestuur en meerdere overlegsituaties 

tussen De Onderwijsspecialisten en PfS Arnhem.  Er is (nog) geen overeenstemming bereikt. Het 

gevolg van het uitblijven van overeenstemming is dat er in 2019, vooralsnog geen scholen van De 

Onderwijsspecialisten meedoen aan Playing for Success. 

Aandachtspunt: In 2019 wordt gezocht naar nieuwe partners om de uitbreiding van Playing for 

Success financieel mogelijk te maken. 

 

 

Aantallen deelnemers in 2018 

school aantal bestuur 

HPC 11 SGOMB 

Westeraam 24 Quadraam 

Lyceum Elst 1 Quadraam 

Lorenz College 1 Quadraam 

OBC Huissen 6 SGOMB 

ISK 9 Quadraam 

Produs 20 Quadraam 

Titus Brandsma 4 Arentheem 

Praktijkschool Arentheem 2 Arentheem 

Mariendael 10 De Onderwijsspecialisten 



 

 
11 

 

Ommezwaai 4 De Onderwijsspecialisten 

Prisma 11 De Onderwijsspecialisten 

Lichtenbeek 7 De Onderwijsspecialisten 

Passend Wijs 18 Passend Wijs 

totaal 128  

 

Naast de reguliere deelnemers aan Playing for Success Arnhem zijn er een tweetal  bijzondere 

projecten. 

De Vitesse Academie vraagt om hun pupillen (o13,o14 en o15) kennis te laten maken met het 

concept van Playing for Success als onderdeel van hun maatschappelijke oriëntatie. 

De thema’s die centraal staan zijn (kern) kwaliteiten en samenwerken. 

Tijdens het kwaliteitenspel ontdekken de pupillen dat niet een enkele kwaliteit belangrijk is 

maar dat alle kwaliteiten samen aanwezig moeten zijn in een team op weg naar succes. 

Tijdens het spel “Levend Stratego”  op de promenade leren de pupillen overleggen, luisteren 

naar elkaar en samenwerken in het kiezen van een spelstrategie. Na evaluatie blijkt het project 

geslaagd en worden er afspraken gemaakt voor een vervolg na de winterstop. 

In totaal hebben 54 pupillen van de Vitesse Academie meegedaan. 
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Leerpark Presikhaaf (onderdeel van het Arentheem College) organiseert voor haar leerlingen 

een keuzeprogramma. Een onderdeel van dit programma is: “spellen in de Gelredome” De 

leerlingen van het Leerpark komen vijf weken achter elkaar naar het leercentrum in de 

Gelredome, maken kennis met het Playing for Success concept en volgen een deel van het 

programma. 

In totaal nemen 34 leerlingen van het Leerpark deel aan het project. 

 

 

 

 

Kennisdeling 

Via de landelijke bijeenkomsten van PfS Nederland is er contact tussen de verschillende 

afdelingen. Dit maakt het vinden van elkaar eenvoudig. Met regelmaat is er, via de mail, contact 

tussen centrummanagers en docenten over zaken die spelen binnen hun afdeling en die in andere 

afdelingen al geregeld zijn. Op deze manier hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te 

worden. 

Binnen PfS Arnhem is voor en na  ieder bijeenkomst overleg tussen docenten en stagiaires over 

het aanpassen en actualiseren van het programma, het pedagogisch handelen en andere zaken die 

spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag  
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  Jaarreking  Begroting   Jaarrekening   Jaarrekening    

  2018 2018  2017   2016   

Baten          
Bijdrage Arentheem 20000 20000                              20.000                         20.000   

Bijdrage Quadraam 20.000 20.000                              20.000                         20.000   

Bijdrage SGOMB 20.000 20.000                              20.000                         20.000   

Nog te ontvangen bijdrage Onderwijsspecialisten 20.000 20.000                              20.000                         20.000   

Flact Events 1.200                              1.275   

Nog te ontvangen bijdrage St. Passend Wijs 10.000                              5.000   

St. Burger Nieuwe Weeshuis                                6.443   

St. Aktiviteitenkwartier                                    5.000     

Overige sponsoren   10.000      

Rentebaten 145                                     524     

Onttrekking aan de reserves   24.800      

Totaal Baten 91.345 114.800                     85.524                 92.718  nog 30000 te ontvangen 

Lasten          

Kosten centrummanager 13.187 11.700                                5.957                         15.151   

Programma kosten personeel 65.770 59.300                              46.465                         56.464   

Totaal personeel 78.957 71.000                              52.422                         71.615   

Programma kosten materieel 2.184 7.500                                3.552                           5.662   

Afschrijving 4.617 12.750                                9.774                         11.157   

Kosten telecommunicatie 916 1.000                                   933                              827   

Kosten ICT  incl onderhoud 3.244 7.500                                3.159                           6.773   

Administratiekosten 674                                     904                              888   

Nog te betalen vervoerskosten 2.753 10.000                                2.826                           4.257   

PR en communicatie 491 2.000                                   291                           2.008   

Representatie   250                                 17   

Vrijwilligers/stagiaires 562 1.000                                   273                              929   

Overige uitgaven 7.981 1.800                                   951                              805  

is incl teruggave subsidie 
2017 

Totaal lasten 102.379 114.800                     75.085               104.938   

Resultaat                      -11.034                           -                      10.439                -12.220   

      
 


