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1. Voorwoord
Het bestuur van de Stichting Playing for Success Arnhem presenteert hierbij het periodeverslag
2010 -2013 en legt daarmee verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.
De Stichting Playing for Success Arnhem werd op 1 maart 2010 opgericht als uitvloeisel van het
initiatief van de Stichting Vitesse Betrokken en meerdere instellingen voor voortgezet
onderwijs in de regio Arnhem, om het leerconcept van Playing for Success te realiseren en in stand
te houden voor kinderen van 9 tot tot 14 jaar. Voor dat doel is door de samenwerkende partijen een
leercentrum ingericht in GelreDome bij de Betaald Voetbal Organisatie Vitesse. Het doel van de
stichting is: het verbeteren van de motivatie en {leer-) vaardigheden bij kinderen en jongeren in de
regio Arnhem in een stimulerende en buiten¬schoolse omgeving. Dat is in dit geval de stimulans en
uitstraling van de professionele sportorganisatie van Vitesse.
De stichting heeft haar activiteiten gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst met de
Stichting Vitesse Betrokken, een aantal onderwijsorganisaties en de B.V.O. Vitesse. De
finan¬ciering is gebaseerd op subsidies van Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, bijdragen
(ook van materiële aard) van de deelnemende onderwijsinstellingen en enkele fondsen.
Daarnaast is er ook nog sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de KPC
Groep in Den Bosch die licentiehouder is van het oorspronkelijke Engelse Play¬ing for Success
concept. Die overeenkomst is vooral gericht op de juiste uitwerking van het concept, op evaluatie
van de leerresultaten en uitwisseling van informatie tussen de diverse leercentra die inmiddels
operationeel zijn bij de diverse voetbalorganisaties in Nederland. De KPC Groep ondersteunt de
lokale initiatieven en verbindt ze met elkaar.
De Stichting Playing for Success Arnhem heeft op basis van de projectondersteunende sub¬sidies
en afspraken voldoende middelen gehad om het leercentrum gedurende een periode van 3 jaar te
laten draaien. Het bestuur zag het als haar opdracht om in die periode het leercen¬trum tot volle
wasdom te brengen, het bestaansrecht van dit initiatief te bewijzen en om, bij gebleken succes,
middelen te vergaren voor een structurele voortzetting van Playing for Success Arnhem na afloop
van de projectperiode van 3 jaar. In de afgelopen schooljaren (2010-2011 t/m 2012-2013) hebben
inmiddels ruim 350 leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs van het 10-weekse
programma gevolgd. De leerlingen zijn afkomstig van scholen van de inmiddels vier aangesloten
schoolbesturen; Arentheem, Quadraam, Scholengroep Over en Midden Betuwe en
De Onderwijsspecialisten.
Nog steeds sluiten nieuwe scholen uit Arnhem en omgeving zich aan om ook hun leerlingen deze
unieke kans te bieden. Voor ons als bestuur het levende bewijs dat het voorziet in een behoefte,
we zien de kinderen ‘groeien’, ze krijgen meer zelfvertrouwen wat ook weer effect kan hebben op de
leerprestaties. (Zie ook de bijlage met het onderzoek naar sociaal emotionele ontwikkeling,
uitgevoerd door Oberon).
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We zijn er trots op dat we als eerste leercentrum in Nederland in 2010 aan de slag gingen met
leerlingen uit het voortgezet onderwijs (VMBO), een initiatief dat inmiddels op veel plaatsen in het
land navolging heeft gekregen. Vanaf 2011 komen ook leerlingen van het Praktijkonderwijs én het
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) naar ons leercentrum. Ook hiermee waren we trendsetter en
bovendien succesvol. Juist voor kinderen die al vaak geconfronteerd worden met wat ze allemaal
niet kunnen, biedt Playing for Success een uitdagend en inspirerend programma dat kinderen laat
zien dat ze er mogen zijn en ook een talent hebben.
Het bestuur is dank verschuldigd aan al die organisaties en instellingen die Playing for Success in
Arnhem mogelijk hebben gemaakt: Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Arentheem
College, Quadraam, ROC A12, Rijn IJssel, Passend Onderwijs Arnhem, Vitesse, GelreDome,
Rabobank Stimuleringsfonds, Het Burger en Nieuwe Weeshuis en
Playing for Success Nederland (KPC Groep).
Bijzondere dank is op zijn plaats voor de medewerkers die het leercentrum bemannen:
Marcel Bulten – centrummanager/coach en Caroline Seesink – docent/coach met hun
stagiaires: Het zijn deze professionals die er voor zorgen dat het leercentrum bij Vitesse in
GelreDome draait en de vele kinderen die in het centrum komen aanvullende ondersteuning
geven in hun per¬soonlijke ontwikkeling. Want daar is het ons allemaal om begonnen.
De stagiaires zijn afkomstig van: PABO HAN, Pedagogiek (HAN),
Onderwijsassistent(e) (Rijn IJssel), Pedagogisch Medewerker (ROC A12) en Sociaal Cultureel Werk
(Rijn IJssel). Playing for Success Arnhem is als leercentrum erkend door Calibris.
Rob Jansen - voorzitter Stichting Playing for Success Arnhem
Wouter Groothedde - penningmeester
Adriaan de Graaff - secretaris
Kees Bakker - bestuurslid
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2. Periodeverslag 2010-2013
Na anderhalf jaar van voorbereiding is het
leercentrum van Playing for Success Arnhem in
stadion GelreDome op 28 oktober 2010 officieel
geopend door wethouder mevr. Bleijenberg
en Vitesse speler Davy Pröpper. Een voorlopig
hoogtepunt voor de stichting Playing for Success Arnhem die werd opgericht in januari
2010.
Playing for Success Arnhem verbindt leren
met de uitdagende wereld van het topvoetbal.
Wij noemen dat ook wel: leren met een wow
factor! Ons doel? Leerprestaties van kinderen
vergroten. We gaan ervan uit dat kinderen

Korte Geschiedenis
Al in 2007 werden Vitesse en
diverse onderwijsinstellingen in
Arnhem benaderd door Irene de
Kort en Pieter Jansen van KPC
Groep of er belangstelling was
voor het concept ‘Playing for
Success’.
Enthousiast geworden van de
diverse goede voorbeelden uit
Engeland werd door Irene en Pieter met hulp van het Ministerie
van OC en W geprobeerd ook in
Nederland dergelijke leercentra van de grond te krijgen. Na
diverse verkennende gesprekken
werd in januari 2009 een stuurgroep geformeerd waarin diverse
bestuurders uit het voortgezet
en middelbaar onderwijs zitting namen. Daarnaast nam ook
Paul van der Kraan, algemeen
directeur van Vitesse, zitting in
deze stuurgroep en vanuit stichting Vitesse Betrokken was Rob

van nature gemotiveerd zijn om te leren. Door
negatieve leerervaringen is hun motivatie echter
vaak verminderd en het zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. Ze gaan er zelf in geloven
dat ze niet goed kunnen leren. Het leercentrum
biedt een uitdagende omgeving waar leerprestaties op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden worden verbeterd. ICT en
multimedia spelen daarbij een belangrijke rol.
Daarnaast besteden we aandacht aan beweging
en gezonde leefstijl.

Jansen de vertegenwoordiger.
Een paar maanden later werd
Marcel Bulten aangetrokken als
projectleider. In maart 2009 is
een delegatie vanuit Arnhem
met vertegenwoordigers uit
het onderwijs, van Vitesse en
stichting Vitesse Betrokken naar
Londen gereisd om met eigen
ogen te zien waar Playing for
Success vandaan komt en hoe
het daar draait. Tijdens deze trip
is besloten om ook in Arnhem
een leercentrum te realiseren.
Dat bleek nog makkelijker gezegd
dan gerealiseerd. Er moest een goed
plan geschreven worden, financiering gezocht en bovenal een geschikte
ruimte in stadion GelreDome of op
trainingscentrum Papendal.
De financiering was eind 2009
helemaal rond; scholen zetten hun
personeel in, Gemeente Arnhem en
Provincie Gelderland waren
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overtuigd van het nut en schonken
een flinke financiële bijdrage en ook
via een aantal fondsen (Burger en
Nieuwe Weeshuis Fonds, Rabobank
Stimuleringsfonds) werden gelden
binnen gehaald. GelreDome deed
de toezegging dat we geen huur
verschuldigd zouden zijn voor de
ruimte en van Vitesse konden we de
spelersinzet, medewerking van personeel, kaartjes voor de thuiswedstrijden voor alle deelnemers en
diverse (les-)materialen verwachten.
Onderwijsinstellingen zoals Rijn
IJssel, HAN en ROCA12 participeerden ook elk met een financiële
bijdrage.

Aanvankelijk was het leercentrum gepland in de Persruimte
van Vitesse/GelreDome. Helaas
bleek deze ruimte uiteindelijk te
vaak bezet te zijn vanwege het
gebruik tijdens evenementen
in het stadion. In allerijl werd
toen gezocht naar een nieuw
onderkomen waar we de gehele
week terecht zouden kunnen.
Een deel van de stewardruimte
aan de Noordzijde van het
stadion werd nauwelijks
gebruikt en diende vooral
als ‘rommelhok’. Hier kon
een prachtige eigen ruimte
gecreëerd worden door het
plaatsen van twee nieuwe
wanden. De hele verbouwing,
inclusief het schilderwerk en het
plaatsen van een keukenblok
heeft Vitesse op zich genomen.
Vanaf september 2010 kon er
worden ingericht en het eindresultaat mag er zijn! Met

recht kan gezegd worden dat
kinderen in het leercentrum
kunnen ‘leren met een wow
factor’. Er is door de inmiddels
aangestelde docent en diverse
stagiaires (onderwijsassistenten
en leraren in opleiding) hard
gewerkt aan het curriculum,
waardoor er vanaf de eerste
bijeenkomst prachtig en bruikbaar lesmateriaal klaar lag.
Op 21 oktober 2010 ontvingen we
de eerste groep van 15 deelnemers uit het voortgezet onderwijs.
Hiermee was Arnhem het eerste
leercentrum in Nederland dat
zich richt op deelnemers afkomstig uit het voortgezet onderwijs.
Inmiddels hebben 80 kinderen
(waarvan 20 meisjes en 60 jongens
in de leeftijd van 12-14 jaar) deelgenomen aan het programma van
10 weken en zijn de reacties én de
eerste resultaten veelbelovend voor

de toekomst. Ouders geven aan dat
hun kinderen een positiever zelfbeeld hebben gekregen en vanuit
mentoren komt regelmatig de
opmerking dat ze merken dat de
leerlingen beter gemotiveerd zijn
en ook beter “hun mannetje”
kunnen staan. Tot nu toe zijn de
deelnemers afkomstig van de volgende scholen: Maarten van Rossem, Leerpark Presikhaaf, PRODUS en OBC Huissen.
Vanaf januari 2011 kwamen er twee
groepen per week, op dinsdag een
groep met deelnemers uit het
Praktijkonderwijs en op donderdag
een groep vanuit het VMBO.

Bewust is gekozen voor een geleidelijke uitbreiding naar meer groepen per week om eerst en vooral de
kwaliteit van de bijeenkomsten goed neer te zetten. Vanaf schooljaar 2011/2012 is gewerkt met vier groepen
per week. Op maandag en donderdagmiddag komen leerlingen uit het regulier VMBO (basis, kader en
theoretische leerweg) naar het leercentrum. Op dinsdag komen leerlingen uit het Praktijkonderwijs en op
woensdag vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We zijn erg blij met de uitstekende samenwerking met De Onderwijsspecialisten waardoor we ook voor deze leerlingen een passend aanbod kunnen
bieden. Tot nu toe komen leerlingen van VSO Mariëndael en Het Prisma op de woensdagmiddag naar Playing for Success.
Hiermee toont Playing for Success Arnhem zich opnieuw een pionier en voortrekker. Na de mooie successen
met leerlingen uit het Praktijkonderwijs zijn inmiddels ook bij andere clubs in Nederland dergelijke initiatieven gestart (o.a. in Breda en Rotterdam). Vooralsnog is Playing for Success Arnhem het enige leercentrum
waar leerlingen uit het speciaal onderwijs ook terecht kunnen, maar dit zal spoedig navolging krijgen. Vanaf
schooljaar 2013/2014 willen we proberen om ook leerlingen uit de groepen 7/8 van het basisonderwijs een
programma aan te bieden.
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Toekomst
Na de overname van Vitesse door eigenaar Merab Jordania is het bestuur van stichting Playing for Success Arnhem spoedig in gesprek gegaan met de nieuwe directie. Al snel bleek men onder de indruk van het leercentrum, de
activiteiten die er plaatsvinden en de behaalde resultaten. Vitesse is en blijft de belangrijke partner voor Playing for
Success Arnhem, ook de komende 3 jaren. Met deze toezegging en gemaakte afspraken over de samenwerking is
het bestuur medio 2012 naar de vier samenwerkende schoolbesturen gegaan. Alle vier schoolbesturen willen graag
verder gaan met Playing for Success in Arnhem en hebben een bijdrage toegezegd voor 3 jaar vanaf schooljaar
2013/2014.
De vier samenwerkende schoolbesturen zijn: Quadraam, Over- en Midden Betuwe College, Arentheem College
en De Onderwijsspecialisten. Tot op heden hebben de volgende scholen leerlingen geselecteerd voor deelname;
Leerpark Presikhaaf, Maarten van Rossem, OBC Huissen, ’t Venster, Produs, Praktijkschool Presikhaaf, PROBC
Huissen/Bemmel, Titus Brandsma, Hendrik Pierson College Zetten, Het Prisma en VSO Mariëndael. In september
2012 mochten we onze 250e deelnemer verwelkomen en inmiddels staat de teller ruim boven de 300.
Op het moment van schrijven werken er voor Playing for Success Arnhem 1 centrummanager/docent (1fte),
1 docent/coach (0,3fte) 2 onderwijsassistenten (stagiaire Rijn IJssel), 1 Pabo student (HAN) 1 student van een
Lerarenopleiding (Hogeschool Utrecht), 1 studente Pedagogiek (HAN), 2 leerlingen Pedagogisch Medewerker
(ROC A12), 1 leerling Sociaal Cultureel Werk (Rijn IJssel) en 1 leerling Multimedia van Het Prisma. Bij elke groep
zijn er minimaal 2 stagiaires aanwezig. Daarnaast worden regelmatig stagiaires van de opleiding DTP
(grafische vormgeving) ingezet. Deze stagiaires hebben ons enorm geholpen bij het vervaardigen van brochures,
lesmateriaal, website, diverse social media, etc.
Als bijlage vindt u een rapportage van Oberon. Dit instituut heeft onderzoek gedaan naar de sociaal emotionele
ontwikkeling bij deelnemers van Playing for Success. Het onderzoek is landelijk bij de toen draaiende leercentra
verricht. Inmiddels zijn er in Nederland 13 leercentra operationeel. Na Vitesse zijn ook NEC en AGOVV gestart
met Playing for Success. Helaas moesten in Apeldoorn de werkzaamheden gestaakt worden na het faillissement
van AGOVV. Recentelijk is een leercentrum geopend bij De Graafschap in Doetinchem. Tussen de leercentra
onderling in Gelderland is een uitstekende samenwerking en uitwisseling.
Playing for Success is na bijna drie jaar voor veel leerlingen in en rondom Arnhem een uitstekend concept
gebleken. Kinderen met weinig zelfvertrouwen, faalangst of verminderde motivatie hebben een duwtje in de goede
richting gekregen door succeservaringen en een positieve begeleiding. Wij bedanken onze partners en financiers
voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen nog lang door te mogen gaan met onze werkzaamheden.
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Financiële verantwoording
Toelichting Financiën
Door de uitgestelde start in 2010, een geleidelijke opbouw van het aantal groepen
en lager uitgevallen kosten hebben we minder uitgegeven dan voorzien. Dit
geld willen we aanwenden om nog eens een periode van 3 schooljaren door te
gaan met onze succesvolle activiteiten. De aangesloten schoolbesturen hebben
inmiddels aangegeven graag door te willen gaan en hiervoor ook financiële middelen ter beschikking te willen stellen. Daarnaast heeft ook de BVO Vitesse haar
samenwerking voor deze jaren toegezegd. Het bestuur stelt zichzelf ten doel om
daarnaast jaarlijks voor €60.000,- aan middelen te genereren uit fondsenwerving en sponsoring.
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