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Overstaptraining voor leerlingen uit groep 8 van het PO. 

Sinds 2016 organiseert SWV PassendWijs in samenwerking met Playing for Success 

Arnhem een overstaptraining voor leerlingen uit groep 8 die de overstap naar het VO 

om welke reden dan ook erg spannend vinden. Ook voor dit schooljaar staat er weer 

een overstaptraining gepland  (mei-juli). 

Thema’s die in de training aanbod komen zijn o.a: Hoe maak ik vrienden/vriendinnen 

op mijn nieuwe school? Hoe weet ik wat ik mee moet nemen? Hoe vind ik het juiste 

lokaal? Hoe gebruik ik mijn agenda? Wat betekenen de afkortingen op mijn 

lesrooster etc. 

In de inspirerende omgeving van stadion de Gelredome gaan de leerlingen, in 10 

bijeenkomsten aan het werk met uitdagende- en haalbare opdrachten die ervoor 

zorgen dat het zelfvertrouwen voor de overstap wordt vergroot. 

Aanmelden kan tot 07-04-2021 

De gedachte van Playing for Success Arnhem. 

Haal kinderen uit de school, breng ze naar een inspirerende omgeving. Zet ze daar 

met elkaar aan het werk met opdrachten die niet voelen als leren. Begeleid ze 

persoonlijk en met aandacht. Zorg dat ze er herboren uitkomen. 

Dit is in het kort de basis van het concept dat Playing for Success Nederland in 2009 

vanuit Engeland overbrengt naar Nederland. 

Arnhem is een van de fast followers. In maart 2010 openen de deuren van het 

leercentrum onder de Noord tribune van stadion de Gelredome. 

In nauwe samenwerking met Vitesse, de Gelredome komen leerlingen uit Arnhem en 

omgeving naar het voetbalstadion waar ze in de omgeving van de professionele 

voetbalwereld met en van elkaar leren. 

In tien speelrondes leren de deelnemers voor zichzelf opkomen, vergroten zij hun 

zelfvertrouwen, verminderen zij faalangst en verbeteren zij spelenderwijs specifieke 

vaardigheden, zoals taal-, reken- en ICT vaardigheden. 

Het gaat om kinderen die in sociaal emotioneel opziacht een positief duwtje in de rug 

kunnen gebruiken en de broodnodige “softskills” leren ontwikkelen die de basis zijn 

van het leren. 

Hierin worden ze begeleid door professionele docenten en studenten van 

verschillende MBO en HBO opleidingen. 

Het is de samenwerking tussen Vitesse, de Gelredome en PfS die zorgt voor de 

kracht van het programma. Vitesse biedt de deelnemers onder andere de 

mogelijkheid om gratis een thuiswedstrijd te bezoeken en in gesprek te gaan met 

spelers over hun eigen leervragen. “Bent u zenuwachtig voor een wedstrijd?” “Hoe 

kunt u zich 90 minuten concentreren?” 
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Zo ervaren de deelnemers dat ook hun rolmodellen soms last hebben van zenuwen 

en hoe zij hebben geleerd om te gaan met succes en teleurstellingen.De Gelredome 

biedt de mogelijkheid voor een eigen leercentrum en om in diverse andere ruimtes 

van het stadion leeractiviteiten voor de deelnemers te organiseren. Wij noemen dit 

“de Wow-factor” want wat is er mooier dan een activiteit te doen op een lege tribune 

of opdrachten uit te voeren in de persruimte van het stadion. Kinderen vergeten dat 

ze aan het leren zijn en juist dat maakt het leren zo effectief. 

Kinderen hoeven geen voetbalfan te zijn om geinspireerd te raken van de omgeving 

en de activiteiten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

A.J van der Woude (docent/centrummanager) 

Playing for Success Arnhem 

0653945106 

a.vanderwoude@playingforsuccess.nl  
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