
Wat is Playing for Success? 

Playing for Success is een organisatie die een 

naschools programma biedt voor kinderen die 

niet de prestaties leveren op school die ze zou-

den moeten of kunnen leveren. Vaak wordt dit 

veroorzaakt doordat het kind niet lekker in zijn 

of haar vel zit. Hierbij valt te denken aan kin-

deren die gepest worden of kan het te maken 

hebben met een van de volgende punten: 

• Motivatie 

• Samenwerken 

• Zelfvertrouwen 

• Zelfstandig werken 

 

Het team bestaat uit; Nicole, leerkracht en de 

centrummanager, Willie, leerkracht en stagebe-

geleider, Francesca, leerkracht en stagebege-

leider en tot slot alle stagiaires.  

Wat is de rol van jou als stagiaire?         

Als stagiair maak je deel uit van het team bij 

PfS Den Haag. Je wordt als een waardig colle-

ga beschouwt en krijgt dus ook verantwoorde-

lijkheden. Maar je bent er natuurlijk om te leren, 

hier wordt ook zeker rekening mee gehouden. 

De werkzaamheden: 

• Je draait de speelrondes samen met het 
hele team. 

• Observeren van de leerlingen. 

• Individuele gesprekken over leerdoelen 
voeren.  

• Bijhouden van evaluatieformulieren. 

• Activiteiten voorbereiden en uitvoeren.  

• Begeleiden van leerlingen in groepen.  

• Deelnemen aan overleg binnen het team.  

• En andere bijkomende administratieve  

     taken.  

Algemene informatie: 

Op maandag draait PfS een dag in het AFAS 

Circustheater in Scheveningen. Op de dins-

dag tot en met donderdag is PfS in het Cars 

Jeans stadion in Den Haag te vinden.  

 

Op de maandag, dinsdag en donderdag zijn 

de tijden van de stage van 10:30 tot onge-

veer 18:30. Op de woensdag is de dag van 

10:00 tot ongeveer 17:00 uur. 

 

Het naschoolse programma duurt 12 weken. 

Er zijn dus drie periodes in het jaar met ver-

schillende kinderen. Tussendoor heb je de 

normale schoolvakanties en feestdagen die 

voor Den Haag gelden.  

 

Interesse in de stage? Stuur je CV en een 

motivatiebrief naar 

w.spierenburg@playingforsuccess.nl  


