
 

 

 

 
 
 

Met een rugzak vol vertrouwen naar het VO! 
 

Training bij Playing for Success Breda helpt groep 8 leerlingen bij de 
overgang naar het voortgezet onderwijs. 

 
In het verlengde van de reeds bestaande (groeps) trajecten voor het 
basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo, waarbij er 
onder andere gewerkt wordt aan de motivatie, het zelfvertrouwen, talenten 
en kwaliteiten, wordt er in de laatste periode van het schooljaar ook een 
traject aangeboden speciaal voor groep 8 leerlingen die de overstap naar 
het voortgezet onderwijs spannend vinden of er tegenop kijken.  
Playing for Success Breda neemt de leerlingen mee naar een uitdagende en 
inspirerende plek buiten de school, de NACademy,  gelegen in het Rat 
Verlegh Stadion, waar ze zoveel mogelijk positieve (leer) ervaringen 
opdoen, en tools ontwikkelen om een succesvolle overstap te maken naar 
de brugklas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat bieden wij/leren de leerlingen tijdens het PO-VO 
traject 
 

- Je eigen kwaliteiten en talenten herkennen 

- Werken aan je zelfvertrouwen 

- Sterk in je schoenen staan 

- (Jezelf) presenteren 

- Nieuwe contacten aangaan 

- Werken met een rooster 

- Conflicten voorkomen en oplossen 

- Samenwerken 

- Gesprekken met leerlingen en docenten uit 

het VO 

 



 

 

Aanmelden 
Het aanmelden van leerlingen gaat altijd via 
school en is bedoeld voor groep 8 leerlingen die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de 
stap naar het voortgezet onderwijs, door het 
vergroten van hun zelfvertrouwen en motivatie 
en het creëren van een positiever zelfbeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 

De leerlingen van verschillende basisscholen werken samen in een groep 
aan inspirerende en uitdagende opdrachten welke gericht zijn op de stap 
naar het voortgezet onderwijs.  
Hiervoor maken wij gebruik van het ons leercentrum in het Rat Verlegh 
Stadion: de NACademy. Daarnaast maken wij veelvuldig gebruik van de 
mogelijkheden en faciliteiten die het Rat Verlegh Stadion te bieden heeft.  
De opdrachten, gecombineerd met het stadion, de topsportcultuur en de 
ambiance van de professionele voetbalwereld, dragen bij aan een omgeving 
die stimuleert om te geloven in jezelf, om door te zetten wanneer het lastig 
wordt, om je kwaliteiten en talenten te gebruiken en zodoende 
zelfverzekerd de stap naar het voortgezet onderwijs te maken. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische informatie 
 

• Het programma bestaat uit 10 speelrondes, 
eenmaal per week, buiten schooltijd. 

• Periode 3 start in de eerste week van april. Er 
zijn geen bijeenkomsten tijdens de vakanties. 

• De bijeenkomsten duren 2 ½ uur. 
• Ouders zorgen zelf voor vervoer van hun kind 

naar de NACademy. 
• De groepen bestaan uit maximaal 15 

leerlingen en worden begeleid door een 
docent, ondersteund door minimaal 3 
studenten, die samen zorgen voor een 
intensieve begeleiding van de deelnemers. 

Meer informatie: 
 
Mart van Poppel, centrummanager 
 
  mvanpoppel@nac.nl 
 076 5214500 
 06 27020068 
 
Bezoekadres: 
 
NACademy 
Stadionstraat 11B3 
4815 NC Breda 
 
De NACademy is gelegen aan 
parkeerplaats P5 bij het  
Rat Verlegh Stadion 
 
www.playingforsuccess.nl 
 
www.nac.nl/playing-for-success-breda 
 
 
 
 
 
 
 


