Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2021-2024 voor de stichting ter bevordering van Sudburyonderwijs in
Nederland.
In dit beleidsplan laat het bestuur zien welke activiteiten het wil gaan ondernemen, wat de doelen
hiervan zijn en hoe we de interne organisatie van de stichting vormgeven.
Gegevens van de stichting
Naam: Stichting ter Bevordering van Sudburyonderwijs in Nederland
RSIN: 822896412
Postadres: Lassuslaan 2, 8031 XE, Zwolle
Telefoonnummer:
06-12568817
E-mail: contact@stichtingsudbury.nl
KvK-nummer: 50739123
Bankrekening:NL18ABNA0252252616
Reden van oprichting, missie, visie en geschiedenis van de Stichting
De Stichting is opgericht in 2010 met de missie om Sudburyonderwijs mogelijk en toegankelijk te
maken voor alle lagen van de samenleving en ter bevordering van het opleiden van ondernemende,
zelfstandige en creatieve mensen.
De visie van de Stichting is dat ieder kind van nature leergierig, nieuwsgierig en creatief is. Binnen het
Sudburyconcept zijn belangrijke vaardigheden: het opdoen van zelfkennis, het aanleren zelfredzaam
te zijn, zelfvertrouwen te ontwikkelen en relevante kennis te kunnen vergaren. Het
Sudburyonderwijs bereidt jonge mensen optimaal voor op de toekomst. Zij ontwikkelen de
vaardigheid om hun eigen leven te sturen, verantwoordelijkheid te nemen over hun acties en
prioriteiten te stellen. Daarnaast leren ze ook om te gaan met ethische kwesties en samen te werken
in een levendige gemeenschap.
Het onderwijsconcept wordt internationaal al ruim 50 jaar met groot succes in VS, Israel, Japan en in
Europa toegepast. Sinds 2007 wordt het onderwijsconcept actief toegepast in Nederland. In recente
jaren is Sudburyonderwijs een steeds meer geaccepteerde vorm van onderwijs geworden in
Nederland, maar er zijn nog steeds grote stappen te zetten. De stichting is in 2018 nieuw leven
ingeblazen om de scholen en scholen in oprichting inhoudelijk te ondersteunen en meer bekendheid
over dit onderwijsmodel te genereren.

Beleid en Strategie
Doelstelling van de Stichting
Het bevorderen van de ontwikkeling, bekendheid en toegankelijkheid van Sudburyonderwijs in
Nederland in de breedste zin van het woord, en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Strategie
Het Sudburyonderwijs is nog niet alom bekend in Nederland. We streven ernaar dat het
Sudburyonderwijs net zo vanzelfsprekend wordt als andere onderwijs vormen in Nederland. Het is
hierbij van belang om mensen op te leiden, cursussen aan te bieden en startende scholen te
ondersteunen en te begeleiden. Daarnaast willen we bekendheid van het onderwijsmodel vergroten
door samen te werken met ouder-kind organisaties, scholen en professionals uit het onderwijsveld
en de wetenschap.
Huidige situatie
Sinds 2007 bestaat deze vorm van onderwijs in Nederland. De Sudburyscholen in Nederland hebben
altijd nauw samengewerkt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wist in
2007 nog niet goed hoe ze om moesten gaan met dit concept. Een aantal scholen hebben daardoor
noodgedwongen hun deuren moet sluiten. Sinds 2014 is de samenwerking tussen Sudburyscholen en
het ministerie van OCW veranderd en is er sprake van een constructieve samenwerking.
Activiteiten van de stichting
Tussen nu en 2024 wil de stichting ter bevordering van Sudburyonderwijs startende scholen
ondersteunen, begeleiden en coachen. Daarnaast wil de stichting het mogelijk maken dat docenten
en leerkrachten worden opgeleid in het kennen en toepassen van het Sudburyconcept. Verder wil de
stichting deelnemen aan beurzen en lezingen en workshops organiseren en wetenschappelijke
onderbouwing ondersteunen.
Doelgroep
De doelgroep van de stichting bestaat uit de bestaande Sudburyscholen in Nederland, Sudburyscholen in
oprichting en iedereen met wetenschappelijke, professionele of persoonlijke interesse in Sudburyscholen
en/of Sudburyonderwijs.
Inkomsten van de stichting:
De stichting wil gelden werven en inkomsten genereren door:
1.

2.
3.
4.
5.

Het zoeken van donateurs, zowel particulier als bijvoorbeeld andere stichtingen die de
doelstelling ondersteunen en bedrijven en organisaties die belang hebben bij de resultaten van
het Sudburyconcept.
Subsidies.
Boeken(laten) schrijven/vertalen en uitgeven/verkopen.
Het geven van lezingen/workshops.
Verrichten van advieswerk voor bedrijven en organisaties.

Uitgaven van de stichting:

Middelen van de stichting worden aangewend voor:

1. Donaties en/of leningen aan Sudburyscholen in Nederland.
2. Ondersteunen van personen /gezinnen met een lager inkomen teneinde Sudburyonderwijs
te kunnen volgen.
3. Ondersteuning van startende Sudburyscholen.
4. PR activiteiten om Sudburyonderwijs in Nederland bekender te maken door middel van
informatieve literatuur, evenementen en het onderhouden van contacten met de overheid
en professionals uit het onderwijsveld en uit de wetenschap.
5. Organiseren en faciliteren van opleidingen voor stafleden, docenten, leerkrachten en experts
op het gebied van Sudburyonderwijs
6. Het ondersteunen van voor Sudburyonderwijs relevante studies en wetenschappelijk
onderzoek.

Besluitvorming aanvragen
Besluitvorming over aanvragen geschiedt op basis van de beschikbare middelen. De aanvraag bevat
tenminste:
•
•
•
•
•

Doel van de aanvraag
Grootte van de aanvraag voor de benodigde ondersteuning
aanvraag is gift of lening
beschrijving van de wijze en termijn waarop verantwoording van de besteding van de
toegekende middelen wordt afgelegd
Verantwoording door scholen: De stichting verwacht van scholen verantwoording achteraf
dat de middelen zijn aangewend als per aanvraag bedoeld.

Aanvraag financiële ondersteuning scholen
Jaarlijkse aanvraag:
• De scholen kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen op basis van
een begroting die is voorgesteld aan de voorjaars- ALV van de betreffende school. De
stichting zal binnen 4 weken na het ontvangen van de aanvraag besluiten over de
aanvraag en binnen 5 dagen de school informeren over het besluit van de aanvraag.
Incidentele aanvraag
• De scholen kunnen op elk moment een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. De
stichting zal:
1. Andere scholen informeren over de aanvraag, het doel en de hoogte ervan
2. Andere scholen gedurende een periode van 2 weken na informeren de gelegenheid
geven een aanvraag te doen
3. Binnen 4 weken na het informeren van de andere scholen besluiten over de
aanvraag en binnen 5 dagen na besluiten de school informeren over het besluit van
de aanvraag.

Aanvraag financiële ondersteuning personen of gezinnen
Gedeeltelijke betaling van schoolgeld als gift en/ of lening
Voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage als gift of als lening wordt er gebruik gemaakt van
een stroomschema met de maximale bijdrage voor de verschillende categorieën.
Aan de hand van een vragenlijst die de personen/ ouders/ verzorgers moeten invullen, bepaald de
stichting binnen welke categorie het valt en welke bijdrage geven kan worden.
Het besluit om schoolgeld ondersteuning als gift dan wel als combinatie van beide te geven, wordt
nader bepaald in een procedure.

Begroting
Begroting stichting ter bevordering van Sudburyonderwijs in Nederland 2021

Uitgaven

Inkomsten

1-Donatie/leningen aan Sudburyscholen in Nederland

Donaties

Sudbury School Amersfoort

€ 0,00

Privépersonen

€ 60.000,00

Startups

€ 0,00

Bedrijven

€ 30.000,00

Crowdfunding
2-Bijdrage aan personen/gezinnen met lager inkomen
Sudbury School Amersfoort

Fondsen

€ 1.000,00
€ 10.000,00

€ 0,00
Verkoop Free to Learn

3-Ondersteuning startende Sudbury Scholen
Sudbury School Amersfoort

Verkoop
€ 100.000,00
Totaal

4-Uitgave Free to Learn (gepland voor 2022)

Surplus

Rechten

€ 0,00

Vertalen

€ 0,00

Kosten uitgeven

€ 0,00

5-Opleiding stafleden Sudburyscholen
Kosten uitwisseling

€ 500,00

6-Wetenschappelijk onderzoek
Funding

€ 0,00

Overige uitgaven
Bankkosten
Administratiekosten
Website
Reiskosten

Totaal

€ 0,00

€ 150,00
€ 30,00
€ 7,26
€ 150,00

€ 100.837,26

€ 101.000,00

€ 162,74

Bestuur
Het bestuur van Stichting ter bevordering van Sudburyonderwijs in Nederland bestaat uit de
volgende leden:
Edwin Barendse
Lassuslaan 2
8031 XE, Zwolle
Functie: Voorzitter
Pim Monquil
Spinet 4
3766 ZD, Soest
Functie: Secretaris
Sandra Weerman
Dr. Schreurerlaan 24
3853 KB Ermelo
Functie: Penningmeester
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet
bovenmatig vakantiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.
Handelingsbevoegdheden
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene
stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde
bestuurders.
Vacature
Indien er sprake is van onvoldoende bestuurders, te weten minder dan 3, zal de stichting een vacature uit
zetten om binnen de wettelijk gestelde termijn van 3 maanden deze te vervullen.
Opheffing van de vereniging
Bij opheffing van de vereniging zullen gelden van de stichting worden gedoneerd aan Sudburyscholen of
Sudburyscholen in oprichting of soortgelijke doelstelling in bezit zijnde van een ANBI status

