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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2019  van stichting Playing for 

Success Arnhem. Ik wil dit verslag beginnen met een bijzondere opmerking die een 

grootvader schrijft in het gastenboek, na de presentatie van zijn kleindochter tijdens de 

certificaatuitreiking bij een van de speelrondes. 

“Het is altijd een verrassing als je ziet hoe een kind zich ontwikkelt en met de hulp van 

een enthousiaste docent en stagiaires tot een mooie diamant wordt gevormd. Heel veel 

dank.” 

Deze opmerking geeft in essentie de waarde van Playing for Success weer voor de 

doelgroep die wij bedienen.  

 

Er gebeurt heel veel in 2019. 129 leerlingen sluiten hun deelname aan Playing for 

Success succesvol af en ontvangen een PfS-certificaat. Nog eens 118 leerlingen maken 

op een andere wijze gebruik van het leercentrum. Verder zijn er 20 stagiairs actief.  

Playing for Success gaat van start in Musis/Stadstheater en legt vele nieuwe contacten 

die moeten leiden tot een nog grotere deelname aan Playing for Success. Helaas is er 

ook een grote teleurstelling. Het lukt niet om met het bestuur van de 

Onderwijsspecialisten overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor 

continuering van hun deelname aan Playing for Success. Dit leidde tot het inkrimpen van 

de personele bezetting.  

De vele gebeurtenissen in 2019 leiden tot belangrijke aandachtspunten voor 2020. Dat 

zijn: 

 Nieuwe groepen vanuit de wijkcoaches 

 Er wordt een cursus ontwikkeld voor LIO en startende docenten 

 Samenwerking met het MBO 

 Programma voor thuiszitters PO/VO 

 

Namens het bestuur van Playing for Success Arnhem, 

Albert Jan van der Woude MCC 

centrummanager Playing for Success Arnhem 
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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 H Parren    lid vanuit Vitesse 

Docenten. 

Mw C Wijnand   docent  

Dhr A van der Woude  docent/centrummanager  

 

Statutaire doelstelling. 

De stichting heeft ten doel het verbeteren van de motivatie en (leer-) vaardigheden bij 

kinderen en jongeren in de regio Arnhem in een buitenschoolse leeromgeving. De 

stichting beoogt niet het maken van winst
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Bestuur, Personeel en Beloningsbeleid 

Het bestuur heeft in 2019 4 keer vergaderd. De continuïteit van de organisatie inclusief 

de bemensing vroeg veel aandacht. De ambitie om te groeien is helaas niet uitgekomen. 

De start van een pilot in Musis en Stadstheater als tweede Leercentrum verloopt 

succesvol maar het vertrek van de Onderwijsspecialisten zorgt voor krimp. Dit leidt tot 

een intensivering van de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers. 

Het bestuur heeft de statuten van Playing for Success per 1 februari 2019 vernieuwd om 

de continuïteit in het bestuur beter te waarborgen. 

In januari 2019 treedt Kees Bakker statutair af als bestuurslid. Hij wordt vervangen door 

Henk Parren (RvC Vitesse) 

Nieuw rooster van aftreden: 

01-01-2020 Wouter Groothedde (niet herbenoembaar) 

01-01-2021 Gerrit Breeman (niet herbenoembaar) 

01-01-2022  Erika Diender (herbenoembaar) 

01-01-2023  Henk Parren (herbenoembaar) 

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 januari 2019 start Carlijn Wijnand voor 0,2 fte als docent in het leercentrum. Carlijn is 

gedetacheerd vanuit Quadraam. De aanstelling van de centrummanager ligt op 1,0 fte. 

Dit betekent dus een uitbreiding van de totale formatie 0,2 fte ten opzichte van 2018. 

Omdat de Onderwijsspecialisten hun deelname aan Playing for Success beëindigen zijn 

we genoodzaakt om in augustus de formatie terug te brengen naar 0,8 fte met gevolgen 

voor zowel de docent als de centrummanager. 

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. 

Carlijn Wijnand is docent drama/ckv 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. 
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Aantallen deelnemers in 2019 

school aantal Bestuur 

HPC 5 SGOMB 

Westeraam 7 Quadraam 

Lyceum Elst 6 Quadraam 

Lorenz College 2 Quadraam 

OBC Huissen 12 SGOMB 

ISK 7 Quadraam 

Olympus 13 Quadraam 

Produs 14 Quadraam 

Titus Brandsma 3 Arentheem 

Leerpark 13 Arentheem 

Praktijkschool Arentheem 20 Arentheem 

Passend Wijs 27 Passend Wijs 

totaal 129  

 

Naast de reguliere deelnemers aan Playing for Success Arnhem zijn er ook 

bijzondere projecten. 

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 98 leerlingen van het Leerpark deel aan het project. 

De HAVO op het Thomas a Kempiscollege heeft een speciale businessclass. 

Samen met hun docent zijn 20 leerlingen uit deze klas bij PfS Arnhem geweest om 

kennis te maken met ons verdienmodel en te leren over “social profit”. 

In totaal maken 247 kinderen in 2019 gebruik van het leercentrum. 

 

PfS Arnhem als opleidingsinstituut 

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

stagiairs. 

Stagiairs 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. 



 

 
7 

 

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 SBB als leerbedrijf. 

In 2019 heeft PfS Arnhem stagiairs van de HAN in Nijmegen, ROC Rijn IJssel in Arnhem 

en het Vitalis College in Breda. Daarnaast zijn er twee studenten die een thuisstudie 

(gespecialiseerd pedagogisch medewerker) volgen. Er is ook een stagiaire van het 

praktijkonderwijs die ondersteuning biedt. 

In totaal zijn er in 2019  6 stagiaires afkomstig van het MBO en 13 stagiaires van het 

HBO en 1 stagiaire uit het praktijkonderwijs. 

3 HAN Pedagogiek 

2 HAN Maatschappelijk werk en dienstverlening 

8 HAN Social Work 

1 NHA thuisstudies 

3 RIJN IJSSEL onderwijsassistent 

1 Vitalis College Breda sociaal werker 

1 Capabel Onderwijsgroep 

1 Praktijkschool Arentheem 

 

In juni presenteren leraren in opleiding (LIO) hun afstudeer onderzoek in het leercentrum. 

Zij doen dit samen met stagiairs van PfS Arnhem. In een schitterende bijeenkomst met 

docenten, studenten, afdelingsleiders,lerarenopleiders van de scholen, de HAN en de 

Radboud Universiteit wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen in de 

onderzoeken en de resultaten. 

Binnen de stage-uren hebben de studenten de mogelijkheid om met elkaar te werken 

aan opdrachten vanuit hun opleiding waarbij de stagebegeleider hen 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. 

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


 

 
8 

 

 

Vaste partners  

Naast de schoolbesturen (Quadraam, Arentheemcollege,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 vaste partner. De spelers die een 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. 

Vitesse tv heeft een reportage gemaakt van het bezoek van Tim Matavz en Navarone 

Foor u ziet het door op de link te klikken. https://youtu.be/YocfeTCiItw 

 

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. 

 

Nieuwe initiatieven, nieuwe partners 

In 2019 zijn veel nieuwe initiatieven genomen om meer leerlingen te laten deelnemen 

aan Playing for Success. We willen groeien. Daarnaast constateerden we bij de 

schoolbesturen  een grotere behoefte aan flexibiliteit. Dat betekende dat onze 

continuïteit onder druk kwam te staan. De initiatieven die al in 2018 in gang gezet 

waren om te groeien zijn daarom versneld opgepakt. Dit leidt tot nieuwe partners. 

Hieronder volgt een overzicht van alle nieuwe contacten. 

 

 

 

https://youtu.be/YocfeTCiItw
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Musis en Stadstheater                                                                         

In januari start een pilot Playing for Success in Musis en Stadstheater. Mooi om te zien 

dat ook hier de samenwerking snel op gang komt. Via een vaste contactpersoon worden 

deuren al snel geopend. Het concept is hetzelfde als in de Gelredome maar de 

activiteiten zijn aangepast aan de context van kunst en cultuur.De omgeving van Musis 

en Stadstheater heeft dezelfde Wow-factor op de deelnemers als de Gelredome. 

Er draaien twee groepen. Een VMBO en een praktijkschool groep. De laatste groep loopt 

na de zomervakantie in een nieuwe formatie door. 

Vanwege de terugloop in de formatie wordt de pilot op een laag pitje gezet, In 2020 

worden zaken opnieuw opgepakt. 

Overstaptraining met Passend Wijs 

Sinds 2016 was 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 2019 wordt er een 

training gegeven. 

In totaal hebben, in 2019,  27 leerlingen uit het PO mee gedaan aan deze training. 

Overleg met Passend Wijs levert op dat de nieuwe leiding van mening is dat de training 

financieel niet thuis hoort bij Passend Wijs maar bij de afzonderlijke schoolbesturen. 

Voor 2020 wordt vanuit Passend Wijs nog een keer budget vrijgemaakt om een training 

te geven en ons de tijd te geven om met de verschillende PO besturen in overleg te 

gaan. Voor komend jaar staat  een overstaptraining op het programma.(april – mei).  

Kinderen interesseren voor techniek met Royal Haskoning DHV 

In 2019 wordt PfS Arnhem, samen met PfS Doetinchem benaderd door de RHDHV, een 

groot ingenieursbureau. De bedoeling is om meer kinderen te interesseren voor 

techniek.Gekozen wordt voor verduurzaming van het stadion. Deelnemers denken 

samen na over de mogelijkheden die het stadion biedt.Te denken valt aan het 

aanplanten van bomen op de parkeerplaats, het opvangen van hemelwater om toiletten 

door te spoelen, het plaatsen van zonnepanelen etc. 

Alle ideeën worden uitgezet op een plattegrond van 4x A0 waarop een maquette van de 

Gelredome is geplaatst. 

In samenwerking met twee medewerkers zijn er twee lessen ontwikkeld. De lessen 

kunnen blijvend in het reguliere curriculum worden gegeven. 

De uren die in de ontwikkeling zitten worden gedeclareerd bij RHDHV.
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Stichting ACT 

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek “The footbalstadium as a 

classroom” is er contact met stichting Act. We bespreken de mogelijkheden om een 

samenwerking aan te gaan en MBO studenten die baat kunnen hebben bij het PfS 

concept te laten deelnemen. 

Het vervolg is een gesprek met Leenderd van der Deijl over bekostiging. In januari 2020 

is er een vervolggesprek met de directie van Leerpark Presikhaaf. 

 

Playing for Success voor Nieuwkomers 

Er wordt een pilot gedraaid met 7 oudere ISK kinderen van de Bruningweg. Na een korte 

periode blijkt het toch teveel gevraagd voor de leerlingen om zelfstandig en op tijd in het 

stadion aanwezig te zijn.De groepsgrootte maakt de pilot kwetsbaar. Na zes speelrondes 

besluiten wij, in overleg met de school de pilot te stoppen. 

 

PfS voor jonge schoolverlaters in opdracht van Gemeente Arnhem 

In juni is er een gesprek met de wethouder van de gemeente Arnhem die jeugdzorg in 

zijn portefeuille heeft. De uitkomst van dit gesprek is dat we een pilot kunnen starten en 

deelnemers via de wijkcoaches aangemeld kunnen worden. De financiering van deze 

groep loopt via de gemeente. 

Het blijkt moeilijk om de grote groep wijkcoaches te bereiken en te informeren. Naar alle 

waarschijnlijkheid start deze groep in 2020. 

In 2020 voeren we gesprekken met de wethouders van Lingewaard en Rheden over 

dezelfde doelgroep. 

Playing for Success in het  Primair Onderwijs 

Er zijn gesprekken met het PO om te kijken naar een samenwerking.Het zijn boeiende 

gesprekken over rechtstreekse deelname en samenwerking in de zomerschool etc. De 

gesprekken  leveren in 2019 nog geen concreet resultaat op maar er is een vervolg in 

2020. 

 

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  iedere bijeenkomst overleg tussen docenten en 

stagiairs over het aanpassen en actualiseren van het programma, het pedagogisch 

handelen en andere zaken die spelen.  
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Landelijke bijeenkomst PfS in de Gelredome 

In april is er een landelijke bijeenkomst van PfS in de Gelredome. 

In een boeiend programma vertelt Marieke Fix over haar promotie onderzoek “The 

footballstadium as a classroom” naar het concept van PfS voor MBO studenten. Uit dit 

onderzoek blijkt dat het concept ook heel goed werkt in de leeftijd 15-23. 

Ook starten we met de voorbereiding van het 10 jarig bestaan van PfS NL in oktober. 

Symbolisch krijgen wij een PfS bal die getekend moet worden door een clubcoryfee en 

op reis gaat langs alle leercentra. 

De reis begint in de Gelredome. Op Papendal tekent Theo Janssen als eerste en trapt hij 

hem symbolisch naar stadion de Vijverberg in Doetinchem. 

 

Voor de stagiairs is de organisatie van de landelijke dag een bijzonder leermoment. Alle 

elementen van de dag, van presentatie tot lunch worden nauwkeurig en gedetaileerd 

vastgelegd in een draaiboek en op een PfS manier uitgewerkt. Van HDMI kabel tot 

servetjes aan alles is gedacht. 

 

Internationale kennisdeling: Duitse studenten 

Het Astrum College heeft een uitwisseling met studenten uit Düsseldorf van een 

opleiding vergelijkbaar met onze opleiding onderwijsassistent.15 studenten bezoeken het 

leercentrum en doen mee met een speelronde van PfS. 

Na uitleg over onze stichting en werkwijze hebben ze samen met een reguliere groep 

Kolonisten van Vitesse gespeeld. 

Wat opvalt is dat de taal geen enkele barrière vormt. 

Het is even wennen maar de communicatie verloopt al snel soepel. Een prachtige 

middag met veel enthousiaste mensen. 
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Financiën 

Playing for Success heeft in 2019 afgesloten met een negatief jaarresultaat € 12.567. 

Dit is het gevolg van de extra inspanningen om te groeien en het vertrek van de 

Onderwijsspecialisten. Halverwege het jaar is de formatie aangepast om de kosten 

en baten beter op elkaar af te stemmen. Het negatieve jaarresultaat is ten laste van 

de algemene reserve geboekt. 

Ondanks het negatieve jaarresultaat in 2019 is Playing for Success financieel 

gezond. De jaarlijkse personele lasten worden gedekt door de bijdragen van de 

opdrachtgevers en de extra kosten om de WOW factor te realiseren worden gedekt 

door sponsoren. Vitesse stelt het Leercentrum in Gelredome gratis ter beschikking. 

Het startkapitaal dat Playing for Success van de provincie Gelderland heeft 

ontvangen, neemt weliswaar af, maar garandeert nog steeds het voortbestaan.   
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