


Basisonderwijs

Wat is PfS?
Playing for Success Breda ontwikkelt en 
verzorgt trajecten die bijdragen aan de 
sociale en cognitieve ontwikkeling van 
kinderen en jongeren uit de gemeente 
Breda, die moeite hebben om via het 
reguliere onderwijs hun weg te vinden. 
Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van 
de WoW-factor van NAC Breda.

WoW-factor

Playing for Success Breda biedt de 
mogelijkheid om in de unieke omgeving  
van het professioneel voetbal te werken aan 
ontwikkelingskansen van kinderen.  
Hierbij spelen de sociale en fysieke omgeving 
van NAC Breda een zeer grote rol. Naast 
het speciaal ingerichte leercentrum in het 
Rat Verlegh Stadion, de NACADEMY, wordt 
gebruik gemaakt van het gehele stadion bij 
het maken van opdrachten e.d. Daarnaast 
worden NAC-spelers ingezet als rolmodel. 
Beroepskrachten, gedetacheerd uit het 
onderwijs, ontwikkelen en verzorgen de 
curricula. Zij worden hierbij ondersteund 
door studenten van verschillende opleidingen 
zoals de opleidingen ‘leraar basisonderwijs’, 
‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ en 
‘Cultureel Maatschappelijke Vorming’. 

Kenmerken

• Biedt leerlingen een programma 
	 volgens	specifiek	leerconcept
• Het leerconcept is een eclectisch model,  
 dat aspecten bevat van verschillende  
 pedagogische- en leertheorieën
• Leerlingen veranderen in de positieve  
 omgeving van de NACADEMY
• Zet het professioneel voetbal in 
 als middel
• Maakt gebruik van het stadion als   
 WoW-leeromgeving
• Maakt gebruik van rolmodellen en 
 helden, zoals profvoetballers en trainers

Doelgroep 

Playing for Success is een programma 
voor leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 van 
het (speciaal) basisonderwijs. Om sociaal-
emotionele redenen loopt het op school, 
soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. 
Er komt niet uit wat erin zit. Playing for 
Success draagt bij aan een betere motivatie 
en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de 
schoolprestaties beter.



Doelstellingen

• Het vergroten van zelfvertrouwen,  
 zelfwaardering en motivatie van    
 leerlingen.
• Het versterken van de leerprestaties 
 op school. Met name taal, rekenen en ICT
• Op de lange termijn het vergroten van de 
 kans op een succesvolle schoolloopbaan  
 met minder kans op uitval

Binnen het project wordt ruime aandacht 
besteed aan de thema’s sport, bewegen 

en gezondheid. Daarnaast wordt ruime 
aandacht besteed aan het vergroten 
van de betrokkenheid van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind.

Contact

Indien u interesse heeft of graag meer 
wil weten over het project kunt u contact 
opnemen met Teamplay@NAC via 
Mart van Poppel door te mailen naar 
m.vanpoppel@playingforsuccess.nl.

 De omgeving, evenals de 
 inzet van NAC-speler, 
 zorgt ervoor dat leren 
 weer een feest wordt. 
 De positieve ervaringen 
 die ze opdoen, nemen ze 
 uiteindelijk weer mee 
 naar de schoolbanken.

–  Boudi Rommens,
 leerkracht Ons sbo.



E-mail: m.vanpoppel@playingforsuccess.nl
Telefoon:  +31 (0) 76 521 45 00
 +31 (0) 6 27 02 00 68

WILT U MEER WETEN 
OVER PLAYING FOR SUCCESS?
NEEM DAN VRIJBLIJVEND 
CONTACT OP!
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