
 

Projectplan 2019 Stichting Playing for Success Den Haag 

Stichting Playing for Success Den Haag stelt zich in 2019 tot doel, naast de inhoudelijke plannen voor 

2019, handhaving van de huidige uitvoering en omvang van het programma Playing for Success. 

Het programma Playing for Success: 

Playing for Success is een grensverleggend concept waarin onder-presterende leerlingen uit de 

bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6, 7 en 8), in een tijdsbestek van 12 weken,  grote stappen 

zetten in het verbeteren hun sociaal emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen, zelfbeeld, motivatie 

en samenwerken).  Hierdoor zullen resultaten op het gebied van  taal- , reken-, en ICT-vaardigheden 

groeien.  Een leeromgeving met een zogenaamde “WOW” factor speelt hierbij een sleutelrol.  

Stichting Playing for Success Den Haag heeft een leercentrum in het Kyocera Stadion van betaald 

voetbalorganisatie ADO Den Haag en heeft sinds april 2013 een tweede leercentrum in een culturele 

“WOW-omgeving”  het AFAS Circustheater geopend.  

In Nederland groeit het aantal leercentra waarin het concept wordt uitgedragen in snel tempo. 

Vanuit scholen (uit Den Haag) is er een toenemende vraag naar leerling plaatsen.  De scholen/ 

leerlingen die al mee hebben gedaan aan Playing for Success zijn overwegend positief over de 

behaalde resultaten. De behaalde landelijke maar ook regionale positieve resultaten zijn middels 

metingen van Oberon aantoonbaar. 

Playing for Success Den Haag is begonnen als een project. De drie grote Haagse schoolbesturen: 

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Lucas Onderwijs en Stichting De Haagse Scholen, betaald 

voetbal organisatie ADO Den Haag en de gemeente Den Haag waren hiervan de initiatiefnemers. 

Stichting Playing for Success Den Haag gaat een nadrukkelijk samenwerkingsverband aan met 

Stichting Playing for Success Nederland. Playing for Success is een gedeponeerd merk. 

Doelstelling: 

Stichting Playing for Success Den Haag levert een structurele bijdrage aan het opheffen van 

leerachterstanden bij onder-presterende kinderen: leerlingen in de bovenbouw van het primair 

onderwijs. Ze werken aan hun zelfvertrouwen, zelfbeeld, motivatie en leren samenwerken. Hierdoor 

verbeteren vaardigheden op gebied van taal, rekenen en ICT. De combinatie van onderwijs/bewegen 

en onderwijs/cultuur in een inspirerende omgeving  zijn hierbij de sleutel tot succes. 

Doelstelling van Stichting Playing for Success is het continueren van de doelen die in het project 

Playing for Success worden beschreven in een autonome organisatievorm.  Stichting Playing for 

Success Den Haag is op 24 januari 2013 opgericht. 



Plannen 2019 

In 2019 komen alle po scholen in Den Haag in aanmerking voor Playing for Success Den Haag. De 

selectie van scholen gaat in overleg met de schoolbesturen. In 2019 wil Playing for Success Den Haag 

12 groepen van 15 leerlingen (= 180 leerlingen) deel laten nemen aan het programma, verdeeld over 

de leslocaties in het Kyocera Stadion van ADO Den Haag (9 groepen) en het AFAS Circustheater (3 

groepen). 

 

Speerpunten voor 2019 zijn: 

 

1. Voortzetten van de uitvoering van het verbeterplan voor het leercentrum in het AFAS   

Circustheater; jaar drie 

2. Verbeteren financiële situatie 

3. Werving studenten verbeteren 

1. Bij het verbeterplan voor het AFAS Circustheater wordt gedacht aan: 

a. Uitvoeren van het verbeterplan jaar drie 

b. Aanschrijven sponsoren 

c. Curriculum verbeteren 

2. Bij het verbeteren van de financiële situatie wordt gedacht aan: 
a. Mogelijkheden van plaatselijke sponsoren onderzoeken 
b. Mogelijkheden van fondsen onderzoeken 
c. Tip kinderpostzegels van PfS Groningen onderzoeken  
 
Bij de werving van studenten wordt gedacht aan: 
a. Samenwerking met ROC Mondriaan verder uitbouwen 
b. Uitwisseling van studenten onder PfS verbeteren; leidersrol innemen 
c. Contact leggen met HBO opleidingen buiten Den Haag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


