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Playing for Success is een naschools programma bij Excelsior Rotterdam voor
kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en negatief denken over zichzelf
en/of hun eigen kunnen. Ze hebben meer talenten dan ze laten zien.

De begeleiding is intensief en deskundig. Deze bestaat uit een team
van jonge coaches onder leiding van een professionele docent.
Zij zorgen er samen voor dat elk kind succes ervaart. Dit
gebeurt bijvoorbeeld door een spelersinterview, het
samenstellen van een team en interactieve
spelletjes in het stadion.
De kinderen worden bij hun
eigen school opgehaald
door een taxibus. De
ouders/verzorgers
moeten het kind
ophalen
bij het
DHL-Leercentrum.

Playing for Success vindt contact
met scholen en ouders/verzorgers belangrijk. De voortgang van
het kind is te allen tijde online
inzichtelijk.

Een programma van 13 bijeenkomsten verspreid over een
schooljaar. Elke
bijeenkomst
duurt 3 uur.

3

uurtjes

KINDEREN UIT GROEP 6, 7, 8 VAN DE BASISSCHOOL.
EEN GROEP BESTAAT UIT MAX. 15 KINDEREN.
DE SCHOOL MELDT HET KIND AAN.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft
de afgelopen jaren onderzoek
gedaan naar de resultaten. Er
is wetenschappelijk bewezen
dat het programma werkt voor
kinderen met een laag cognitief
zelfvertrouwen, een negatief
zelfbeeld en een lage
schoolmotivatie.

ELK KIND HEEFT
ZIJN/HAAR EIGEN
LEERDOEL EN
LEERPLAN.

LEREN IN EEN WOW-OMGEVING

“Ik had eerst niet zo veel
zelfvertrouwen. Nu durf ik te
presenteren en wil ik zelfs
op zangles.”

Leerling

“Een groot deel van onze
scholen hebben Playing
for Success opgenomen
in hun schoolplan.”

“Eindelijk durf ik mijn
kind met vertrouwen
naar de middelbare
school te laten gaan.”

Schoolbestuurder

Ouder

“Kerstvakantie? Kan ik niet
toch gewoon naar Playing
for Success komen?”

“Op school durft hij niet
te presenteren en bij jullie
al na twee lessen wel!”

Leerkracht

Leerkracht

HET VERSTERKEN VAN DE SOFT-SKILLS

Samenwerken

Zelfvertrouwen

Leerling

“Playing for Success
wérkt gewoon.“

KERNELEMENTEN VAN PLAYING FOR SUCCESS

Motivatie

Motivatiegericht
leerklimaat

Gevoel speciaal
te zijn

Contextrijk
leren
Uitdagende en
haalbare activiteiten
Zelfbeeld

Voor jezelf opkomen

Concentratie

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS
Playing for Success Excelsior
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam
010-3138699

Iris de Iongh

Docent Excelsior
i.deiongh@playingforsuccess.nl
06-51823761

Leercentrummanager
06-19062365

@Excelsior4all
Linkedin.com/company/
excelsior4all

