n
a
l
p
s
d
Belei
4
2
0
2
2020

Stichting Jeugdeducatiefonds
Schipholweg 97 - 2316 XA Leiden

Inhoudsopgave
1.
1.1
1.2
1.3

Het Jeugdeducatiefonds
Achtergrond
Missie, doelstelling en werkwijze
Producten en diensten

3
3
4
6

2.
2.1
2.2
2.3

Beleid voor de komende jaren
Huidige situatie
Activiteiten in de komende periode
Ambitie voor de toekomst

8
8
9
11

3.
3.1
3.2
3.3

Financiën
Fondsenwerving
Budget voor scholen
Meerjarenbegroting

12
12
12
13

4.
4.1
4.2
4.3

Organisatie
Algemene gegevens
Bestuur
Bezoldigingsbeleid

14
14
14
14

www.jeugdeducatiefonds.nl

2

1. Het jeugdeducatiefonds
1.1 Achtergrond
Ongeveer 400.000 kinderen groeien in ons land op in armoede. Driekwart van de kinderen in armoede is
jonger dan 12 jaar. Rond 60% van de totale groep arme kinderen is afkomstig uit een gezin waarvan een of
beide ouders werken (SCP, Hoff 2017).
In het in juni 2020 gepubliceerde rapport ‘Kansrijk armoedebeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB) en
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) benoemen beide organisaties dat armoede in Nederland een hardnekkig
probleem is. Daarnaast geven ze aan dat “per levensfase de armoede onder kinderen het grootst is.”
Armoede leidt vaak tot lagere opleiding
Leerlingen uit de armste gezinnen behalen minder goede resultaten op school dan leerlingen uit rijkere
gezinnen, constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in de publicatie
(2017) ‘Educational Opportunity for All’.
Ook onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2011 laat zien dat er een verband is tussen
de schoolprestaties leerlingen en het inkomen van het gezin: hoe hoger het huishoudinkomen, des te hoger de
CITO-score.
inkomen

Gemiddelende Cito-score

In de CPB Policy Brief Centraal Economisch Plan 2020 wordt het volgende over kansenongelijkheid geconcludeerd: “Vrijwel iedereen is voor gelijke kansen, maar dat ideaal wordt niet bereikt. Het maakt nog altijd uit in
welk gezin je geboren wordt. Een kind van wie de ouders een inkomen hebben dat tot de laagste 20% behoort,
heeft minder kans zelf een inkomen te verwerven dat tot de hoogste 20% behoort. …. Tien jaar eerder was de
kans groter …. Het is goed voor ogen te houden dat achter besproken cijfers en mechanismen kinderen schuilgaan die niet hun volledige potentieel bereiken doordat ze daar de kans niet toe krijgen. Ongelijke kansen zijn
gemiste kansen, voor het kind en de samenleving als geheel.”
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Ontwikkeling voor álle kinderen
Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar het voorbeeld van het Jeugdfonds Sport & Cultuur op initiatief van
Harrie Postma. Door zijn werk als hulpverlener bij Bureau Jeugdzorg in de jaren negentig ontdekte hij wat de
kracht was van sport als middel om kinderen die het thuis moeilijk hebben te ondersteunen en weer vooruit
te helpen. Voor een door de Bijlmerramp getraumatiseerde jongen zorgde hij voor een lidmaatschap bij een
sportclub en materialen, omdat diens ouders dat niet konden betalen, en hij was verbaasd hoe zeer sport deze
jongen hielp om beter te functioneren. Het Jeugdeducatiefonds is met hetzelfde doel opgericht, maar richt zich
op de ontwikkeling van kinderen in het onderwijs in directe samenwerking met de scholen.
Waar de eerste jaren sinds de oprichting (2015-2020) vooral gericht waren op het opzetten van een professionele
organisatie en de directe ondersteuning aan scholen, richten we ons nu en de komende jaren (2020-2024) ook
op het intensiveren van onze samenwerkingen met
gemeenten, wetenschappers en andere maatschappelijke organisaties. Hierdoor kunnen we de integrale
aanpak rond de bestrijding van kinderarmoede versterken en daarmee van nog grotere betekenis zijn voor de
kinderen uit de doelgroep.
1.2 Missie doelstelling en werkwijze
Klasgenoten
Het Jeugdeducatiefonds draagt bij aan een samenleving waarin alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen,
óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties.
Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen binnen het gezin zijn, dat er weinig aandacht is voor school,
er geen financiële middelen zijn om uitstapjes te maken en daarmee de wereld te verkennen en dat er geen
geld is voor bijvoorbeeld bijles als het kind achterloopt. “Op korte termijn voelen kinderen die in een armoedesituatie verkeren zich ongelukkig, maken zij zich zorgen over de thuissituatie en nemen ze minder deel aan
sociale activiteiten. Op de langere termijn blijven kinderen die in armoede opgroeien op een lager onderwijsniveau steken. De kinderen lopen meer risico om als volwassene opnieuw in armoede te verkeren. Zodoende is
er sprake van intergenerationele overdracht van armoede” (SCP, Hoff 2017).
Indien kinderen uit financieel niet-draagkrachtige gezinnen ook de mogelijkheid krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen, vergroot dit de kans op een actief, gelukkig en verantwoordelijk leven waarbij de kans
op armoede wordt verkleind. Elk kind moet de gelegenheid krijgen om zich tijdens zijn schoolcarrière intellectueel, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief optimaal te kunnen ontwikkelen. Het Jeugdeducatiefonds heeft
de ambitie om generatie op generatie doorgegeven armoede te doorbreken door de ontwikkelingskansen van
deze kinderen te vergroten. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor onze economie
van morgen.
Doelstelling
Alle kinderen kunnen zich maximaal ontwikkelen
Het volwaardig kunnen meedoen tijdens scholing of opleidingscarrière is essentieel voor de ontwikkeling naar
volwassenheid en het versterken van het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Elk kind moet de gelegenheid krijgen om zich tijdens zijn schoolcarrière intellectueel, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief optimaal te
ontwikkelen
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Het uitgangspunt van het Jeugdeducatiefonds is dat ieder kind zijn of haar talenten zo goed mogelijk kan
ontplooien, waarbij financiële belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. Het Jeugdeducatiefonds
heeft een vangnetfunctie en kan worden ingezet daar waar het fonds actief is en voorliggende voorzieningen
zijn uitgeput of niet voorhanden zijn.
Doelstelling
Het Jeugdeducatiefonds richt zich op directe ondersteuning aan kinderen op de basisschool. We richten ons op
het basisonderwijs, omdat je daar het verschil kunt maken voor kinderen. Hier werken wij vanuit vertrouwen met
de leerkrachten en schoolleiders samen. De juf en de meester kennen als geen ander de talenten en intellectuele mogelijkheden van een kind en kunnen signaleren waar de behoeften en noden liggen. Wij vertrouwen
op de expertise en professionaliteit van de leerkracht. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling
voor een kind, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. De bijdrage van het Jeugdeducatiefonds komt zo direct ten goede aan de ontwikkeling van het kind.
In de kern is ons werk het honoreren van aanvragen voor kinderen, het werven van fondsen en het ondersteunen
van zoveel mogelijk scholen in Nederland. De fondsenwerving is in eerste instantie gericht op fondsen, overheden en bedrijven onder de noemer ‘Klasgenoten’. Dit zijn de partners die onze organisatie de (financiële)
middelen bieden om te groeien in organisatie en het aantal scholen dat wij kunnen ondersteunen.
Daarnaast zoeken wij ook naar andere samenwerkingspartners die met hun initiatieven en producten inhoudelijk
kunnen bijdragen aan de kansengelijkheid voor kinderen en ons aanbod voor de scholen kunnen versterken.
Voor de leerkracht
Het Jeugdeducatiefonds gaat uit van de expertise en professionaliteit van de leerkracht. Via ons krijgen de
meester en juf meer handelingsruimte om hun leerlingen te kunnen helpen in hun brede ontwikkeling. Met
onze aanpak en methodiek kan ook de band en het vertrouwen tussen de leerlingen en leerkrachten worden
versterkt. Dat heeft een bewezen, duurzame positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Zo is gebleken
dat leerlingen die een goede relatie hebben met hun leraren, niet alleen gemotiveerder zijn maar ook beter
presteren (Van Tartwijk, 2016).
Voor de scholen
Het Jeugdeducatiefonds werkt met gecertificeerde scholen. Basisscholen kunnen voor certificering in aanmerking
komen als meer dan 50% van de leerlingpopulatie in armoede opgroeit. Hierbij hanteren we een inkomen lager
dan 150% van het minimum. Aangezien het merendeel van de leerlingen op onze scholen opgroeien in armoede,
vinden we het belangrijk dat scholen zowel individuele aanvragen als groepsaanvragen doen. Zo kan onze
ondersteuning voor meer kinderen van betekenis zijn.
Klasgenoten
Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om de benodigde financiële middelen te verkrijgen door een beroep te
doen op en samen te werken met vermogensfondsen, particulieren en bedrijven. Met samenwerkingspartners
voeren we gesprekken  en zoeken we naar praktische mogelijkheden om de school te ontzorgen en een extra
aanbod te kunnen leveren in het belang van de ontwikkelingskansen van kinderen. Zij worden de Klasgenoten
van de kinderen uit het basisonderwijs. De Klasgenoten vergroten door hun inzet, financiële bijdrage, producten
en diensten de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in een achterstandssituatie.
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1.3 Producten en diensten
Aanvraagprocedure
De kracht van het concept van het Jeugdeducatiefonds zit hem in de eenvoud en snelheid. De contactpersonen
van de gecertificeerde scholen dienen de aanvragen in via het online aanvraagsysteem. Na goedkeuring regelt
de school de aanschaf. De facturen worden vervolgens ingediend bij het Jeugdeducatiefonds, waarna de betaling
snel wordt geregeld.
Producten en diensten binnen verschillende ontwikkelingsgebieden
Voor het vergroten van de ontwikkelingskansen is het van belang om niet alleen de cognitieve ontwikkeling te
stimuleren, maar ook de brede vorming van kinderen mogelijk te maken. Het Jeugdeducatiefonds kiest er dan ook
voor om een divers aanbod van producten en diensten te financieren, waarbij het oordeel van de school centraal
staat. In de onderstaande lijst staan producten en diensten die daarbij aangevraagd kunnen worden. Scholen
mogen afwijken van het aanbod in dit overzicht, als er andere zaken zijn die ze in het belang van de ontwikkeling
van hun leerlingen willen aanvragen.
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Succesformule
Het Jeugdeducatiefonds sluit aan op bij de beproefde methodiek van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Verstrekking via het onderwijs garandeert bereik, begeleiding en kwaliteit. Het is laagdrempelig voor de doelgroep en
versterkt de relatie tussen de leerkracht en het kind.
Onze werkwijze sluit aan bij de aanbeveling van onder andere de Kinderombudsman: versterk de positie van de
school bij armoedeproblematiek.
Het CPB stelt in de publicatie ‘Kansrijk armoedebeleid’ van 18 juni 2020: “Interventies die als doel hebben onderwijsachterstanden bij kinderen in armoede te verkleinen, verzachten de gevolgen van armoede voor kinderen,
vergroten de kansen om later aan armoede te ontsnappen en onderbreken één kanaal waardoor armoede intergenerationeel overgedragen wordt”.
Impact meten en vergroten
We werken constant aan verbetering van de impact van ons werk. Dat doen we door het organiseren van intervisies met de scholen, het verspreiden van goede voorbeelden van aanvragen en het bespreken van de aanvragen
en de daaruit vloeiende (beleidsmatige) knelpunten met gemeenten.
Ook zijn we, met ingang van juni 2020, een samenwerking aangegaan met Education Lab NL. Zij onderzoeken
welke maatregelen op scholen daadwerkelijk tot gelijke kansen voor leerlingen leiden.
We zetten vijf elementen centraal op basis van bewezen succesvolle interventies uit binnen- en buitenland*:
1. Het aanbieden van extra uren onderwijs aan leerlingen
2. Bieden van extra (snelle en effectieve) zorg voor de kinderen**
3. Het verbreden van de horizon
4. Betrekken van ouders
5. De beste leerkracht voor de klas
Samen met het Education Lab willen wij verder onderzoeken hoe deze vijf kansrijke interventies op effectieve
wijze aangeboden kunnen worden aan de gecertificeerde scholen en bij kunnen dragen aan de kansengelijkheid.
Wij richten ons hierbij ook op samenwerkingen met andere initiatieven die met hun projecten of aanbod kunnen
bijdragen aan de implementatie van deze vijf interventies.  De opgedane kennis willen we actief delen met de
scholen die bij ons zijn aangesloten.

* https://www.jeugdeducatiefonds.nl/files/584/ieder+kind+een+kans%21+-+onderzoek+education+lab%2C+abn+amro+foundation%2C+jeugdeduatiefonds.pdf
** In het onderzoeksrapport wordt gesproken over ‘aansluiting van onderwijs met zorgpartners’. Wij hanteren echter een andere benadering
van deze interventie, gezien wij zorgvragen in de breedste vorm tegenkomen in de aanvragen van scholen. Dit gaat verder dan enkel de
zorg van formele jeugdzorgpartners. Daarnaast is ook het snel kunnen bieden van zorg hierbij van essentieel belang.
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2. Beleid voor de komende jaren
2.1 Huidige situatie
Het Jeugdeducatiefonds is op 1 april 2015 opgericht en heeft in de begintijd gewerkt met vrijwilligers. Begin
2018 had het fonds de beschikking over genoeg fondsen, met name van de ABN AMRO Foundation en Stichting
Kinderpostzegels Nederland die vanaf de start in onze werkwijze geloofden. Het aantal gecertificeerde scholen
bedroeg toen 34.
Sinds die tijd heeft het Jeugdeducatiefonds een aanzienlijke groei laten zien, zowel in organisatie als in bereik.
Een groei nog forser dan waar we in het beleidsplan 2018-2022 op hadden ingezet. Het voor 2022 beoogde
doel van 150 scholen was in maart 2020 bereikt.
We werken momenteel met 5 betaalde krachten. Hierdoor kan het Jeugdeducatiefonds verder professionaliseren
en is de groei van het fonds in een stroomversnelling gekomen.
De urgentie
De urgentie om te werken aan gelijke kansen voor kinderen die opgroeien in armoede is helder. In het rapport
‘Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen’ van april 2020 stelt de Inspectie der Rijksfinanciën:
“Verschillen ontstaan vroeg. Het gezin, de straat, de wijk en de omgeving waarin een kind opgroeit, maken uit
voor later succes. Dit geeft op de langere termijn grote schade aan de individuele kinderen, aan de samenleving
en aan de economie.”
De coronacrisis heeft daarnaast nog eens extra de schijnwerper gezet op de urgentie om te werken aan gelijke
kansen. Er is een grote inhaalslag nodig. Kinderen die juist veel baat hebben bij meer uren onderwijs hebben
tijdens de crisis juist minder uren gemaakt. Hun wereld ook kleiner geworden in plaats van groter.
Inzet vrijwilligers
We maken in toenemende mate gebruik van de inzet van vrijwilligers. Om te beginnen bestaat ons vijftallig
bestuur uit vrijwilligers. Daarnaast is er een vrijwilliger die ons helpt bij het organiseren van intervisiebijeenkomsten
en zijn er twee vrijwilligers actief in Noord-Nederland en Regio Rijnmond.  We werven nieuwe vrijwilligers om
groei te kunnen blijven combineren met én persoonlijk contact én bescheiden organisatiekosten.
Ook op facilitair gebied worden werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd, denk aan het onderhoud van het
online aanvraagsysteem waarmee scholen en het Jeugdeducatiefonds werken. Onze aansprekende website en
overige grafische vormgeving worden eveneens door een vrijwilliger, Klasgenoot Mediamens, verzorgd.
Lessen door corona
We hebben in zeer korte tijd 4.000 laptops en 4.000 educatieve spelletjes via de meesters en de juffen in handen
gegeven van de jongste kinderen. Geïnspireerd door deze in natura schenkingen en na een peiling bij de meesters
en juffen hebben we ook nog zomerpakketten samengesteld en bezorgd. We zullen in de komende jaren regelmatig
bij de scholen navraag doen over eventuele in nature schenkingen. Deze behoefte, zo hebben we gemerkt aan de
reacties van de kinderen, is er.
Het afgelopen schooljaar hebben we ruim 1500 aanvragen gehonoreerd, waarmee we ruim 63.000 kinderen
hebben bereikt.* Met iedere euro erbij kunnen we nog meer kinderen helpen zich maximaal te ontwikkelen.

* Het gaat hierbij om het aantal keer dat een kind bereikt is, aangezien we individuele kinderen vaak meerdere keren ondersteunen.
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Samenwerking
Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met andere partijen aan het verkleinen van achterstanden van kinderen uit
arme gezinnen.
Dit zijn organisaties die een vergelijkbare doelstelling hebben, zoals het samenwerkingsverband Samen voor alle
kinderen (Sam&) en de Alliantie Kinderarmoede.
We werken ook samen met aanbieders van producten, die een bewezen positieve werking hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast streven we naar een open en nauwe samenwerking met de gemeenten waar we
actief zijn. Dit biedt niet alleen meer financiële ondersteuning waardoor we meer scholen kunnen certificeren, maar
geeft ook een inhoudelijke verdiepingsslag: met de gemeenten bekijken de aanvragen van hun scholen en krijgen we
inzicht in de lokale knelpunten en verbeterpunten. Hier kunnen we met gemeenten weer lessen uit trekken.  
Tot slot werken we samen met bedrijven om met hen een extra natura-aanbod te maken voor de kinderen. De
activiteiten van de ABN AMRO Foundation, zoals het kosteloos bezoeken van de musical Anastasia of het aanbieden
van laptops voor tijdens de lockdowns, zijn hiervan een goed voorbeeld.
Verstevigen aanpak armoede
In opdracht en in samenwerking met ministeries van OCW en SZW voeren we het project ‘Verstevigen aanpak
kinderarmoede’ uit. Op 15 scholen in 5 gemeenten proberen we de in februari 2020 verschenen handreiking
‘Omgaan met armoede op scholen’ uit, met als doel meer kinderen beter te bereiken. Dit traject levert uiteindelijke
landelijke en lokale aanbevelingen op om het systeem rondom de aanpak van kinderarmoede te verbeteren.
2.2 Activiteiten in de komende periode
Werving en selectie nieuwe scholen
We werven de scholen door mond op mond reclame van de meesters en de juffen, via groeiende naamsbekendheid, samenwerking met andere maatschappelijke organisaties die op scholen actief zijn, gemeenten en
door samenwerking met de ABN AMRO Foundation en Stichting Kinderpostzegels. Via deze verschillende kanalen
melden zich veel scholen aan voor certificering. De selectie maken we op basis van subsidievoorwaarden en
kansen, spreiding over het land en het beleid van de school. Een randvoorwaarde is dat minimaal 50% van de
kinderen op een school uit de doelgroep komt. Sinds eind 2019 is ook een randvoorwaarde dat de gemeente
als samenwerkingspartner en co-financier meedoet.
Voorafgaand aan de selectie sturen we de scholen informatie over onze doelstelling, werkwijze en producten en
diensten. We bezoeken de school als onderdeel van het certificeringsproces en vragen naar voorliggende voorzieningen en het schoolbeleid. Als laatste stap vragen we om verschillende gegevens waaronder grootte van de
school en percentage kinderen uit de doelgroep.
Contact met de gecertificeerde scholen
Vanuit het Jeugdeducatiefonds is er nauw persoonlijk contact met de contactpersonen van de scholen rondom
het indienen van aanvragen en alles wat daarbij speelt. Daarnaast is het onze ambitie om elk jaar iedere gecertificeerde school te bezoeken.
Ook houden we op regionale schaal intervisiebijeenkomsten. Hiervoor kunnen ook beleidsmedewerkers van de
betreffende gemeente of Klasgenoten worden uitgenodigd.
Er is een besloten Facebookgroep voor contactpersonen van onze scholen.
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Met de Klasgenoten
We organiseren jaarlijks een Klasgenotenbijeenkomst. We nemen de ervaringen door die we tijdens de schoolbezoeken hebben opgedaan. We bespreken dit samen met een aantal schooldirecteuren. We schetsen ook de
opgave die wij zien voor de komende tijd.
Het Jeugdeducatiefonds werkt sinds het begin nauw samen met de ABN AMRO. In samenwerking met de ABN
AMRO organiseren we jaarlijks een seminar / webinar over de ontwikkelingskansen van kinderen. De intervisiebijeenkomsten met leerkrachten op de gecertificeerde scholen dragen bij aan de input voor deze congressen.
Daarnaast heeft de  ABN AMRO de bereidheid uitgesproken nogmaals een charity dinner te organiseren waarbij
wij als goed doel centraal staan.
Ambassadeursnetwerk Jeugdeducatiefonds
Om onze ambitie beter te realiseren vormen we een Ambassadeursnetwerk, bestaande uit mensen die onze doelstelling een warm hart toedragen en daaraan op een geloofwaardige manier een bijdrage kunnen leveren. Harrie
Postma, oprichter van het Jeugdeducatiefonds en eerste ambassadeur zegt hierover:

“Waarom een Jeugdeducatiefonds? Omdat de invloed van een nadelige
sociaaleconomische situatie de schoolkansen en de talentontwikkeling van
kinderen vermindert. Ons motto is ‘ontwikkeling voor álle kinderen’.
Dat moet toch meer mensen aanspreken!”
Met overheden
Het Jeugdeducatiefonds zal op basis van opgedane ervaringen ook richting de overheid een bijdrage leveren in
het debat om gelijke kansen te bieden aan álle kinderen.
Ieder schooljaar bezoeken we de gemeenten waar we scholen hebben. We bespreken met hen de ingediende
aanvragen vanuit de scholen, onze doelstelling en werkwijze, het gemeentelijk beleid en de voorliggende voorzieningen en onze (gezamenlijke) ambitie.  
Met wetenschappers
Er vinden verdiepingsgesprekken plaats over de impact van ons fonds in relatie tot de achterliggende problematiek.
In opdracht van het Jeugdeducatiefonds onderzoekt Education Lab NL wat scholen het beste kunnen doen om
hun leerlingen kansen te bieden en welke maatregelen daadwerkelijk leiden tot gelijke kansen voor leerlingen.
Ook is er samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Cumulatie van de problematiek op de scholen waar
we werkzaam zijn heeft hier in eerste instantie de nadruk.
Voor de kinderen
Het uitgangspunt van het Jeugdeducatiefonds is dat we het kind centraal stellen. Onze activiteiten, samenwerkingen
en doelstellingen zijn altijd gericht op het maximaliseren van de ontwikkelingskansen van het kind.
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10

2.3 Ambitie voor de toekomst
Het Jeugdeducatiefonds heeft als ambitie om meer én beter kinderen te bereiken.
Wij zien dat er voor onze organisatie, zowel op kwantitatieve groei als kwalitatieve groei, nog veel te behalen
valt:
Kwantitatieve groei
Het is de ambitie van het Jeugdeducatiefonds om werkzaam te zijn op alle scholen waar veel achterstandsproblematiek is. Cijfers van het NRO en Sociaal Cultureel Planbureau laten zien dat het gaat om ten minste 600 scholen
die bij ons in aanmerking voor certificering komen.
De voor 2022 voorgenomen groei naar 150 scholen hebben we in het voorjaar van 2020 gerealiseerd, dankzij de
enorme steun van donateurs en samenwerkingspartners . Met een gemiddelde schoolgrootte van 215 kinderen
hebben we daarmee een potentieel bereik van 32.250 kinderen. Tijdens de coronacrisis hebben we echter nog
meer gedaan. Voor de scholen die we tijdelijk gecertificeerd hebben, werken we aan structurele financiering.
Ook de kinderen op deze scholen verdienen onze steun.
In de komende jaren willen we een aanzienlijke groei realiseren. Door de toename in steun van fondsen, bedrijven,
particulieren, gemeenten en de landelijke overheid zien we de potentie om deze ambitie waar te kunnen maken:
schooljaar 2020-2021: 215 scholen
schooljaar 2021-2022: 325 scholen
schooljaar 2022-2023: 450 scholen
schooljaar 2023-2024: 600 scholen
Onze ambitie richt zich op een samenwerking met 600 basisscholen in het land: allemaal basisscholen waar meer
dan de helft van de kinderen opgroeien in een thuissituatie met een gezinsinkomen lager dan 150% van het minimum. Het ondersteunen van deze zeshonderd scholen vraagt om een budget van ruim 8 miljoen euro, uitgaande
van het jaarlijkse budget tussen 10.000 en 13.000 euro per school en maximaal 10% organisatiekosten. Om deze
groei waar te kunnen maken zijn meer Klasgenoten nodig. We zoeken bij vermogensfondsen, bedrijven, de overheid en private instellingen naar middelen om onze doelstelling te bereiken.
Voor onze interne organisatie zal dit betekenen dat we de komende jaren zullen inzetten op de versterking van
onze fondsenwerving, om nieuwe Klasgenoten te kunnen bereiken en de relatie met onze Klasgenoten te versterken. Ook zetten we in op de versterking van de beleidsmatige kant van onze organisatie, onder andere door het
aanstellen van een beleidsmedewerker. Dit biedt niet enkel kansen om nauwere samenwerkingen met andere
organisaties aan te gaan, maar biedt ook capaciteit om alle ontvangen aanvragen van de scholen te analyseren en
hier sterke signalen uit te halen. Voor de uitbreiding en verduurzaming van de samenwerkingen met gemeenten,
zien we een grote meerwaarde in deze inhoudelijke verdieping.
Kwalitatieve groei
De komende jaren willen we ons nog sterker richten op het nauw samenwerken met scholen, gemeenten, de
landelijke overheid en andere organisaties.
Daarnaast willen we samenwerkingen uitbouwen met organisaties die op de eerdergenoemde vijf effectieve interventies een aanvullend aanbod hebben. Op deze manier kunnen we onze band met de door ons gecertificeerde scholen verder verdiepen en kwalitatief goede ondersteuning bieden.
Het Jeugdeducatiefonds wil op basis van opgedane ervaringen ook richting de overheid een bijdrage leveren in
het debat om gelijke kansen te bieden aan álle kinderen.
www.jeugdeducatiefonds.nl
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3. Financiën
3.1 Fondsenwerving
Donaties in financiële middelen
Om de ondersteuning aan scholen mogelijk te maken zetten we bewust in op Publiek Private Samenwerking (PPS)
met een verdeling van twee derde deel private steun en een derde deel overheidssteun. We maken deze keuze,
omdat we op die manier kunnen samenwerken met de overheid, maar ook onafhankelijk kunnen opereren. Die
onafhankelijkheid geeft de ruimte om vanuit vertrouwen in het oordeel van de meester en de juf te werken. Zo
kunnen we het kind echt centraal te zetten.
In eerste instantie richt de fondsenwerving zich op private middelen van fondsen, bedrijven of vermogende
particulieren. De private middelen bieden de ruimte en snelheid om vanuit vertrouwen te werken met de scholen
en zo de kinderen zo direct en goed mogelijk te bereiken.
De overige middelen willen we verkrijgen uit cofinanciering door de overheid en dan met name door betrokken
gemeenten. We vragen aan gemeenten een derde deel van de kosten te dragen inclusief
10% organisatiekosten. De relatie met de overheid vinden we belangrijk omdat we dan kunnen werken aan een
structurele verbetering. Wij krijgen signalen over ons werk van de overheid en omgekeerd kunnen we de lessen
achter de aanvragen onder de aandacht van de gemeente brengen.
Donaties in natura door aanbod producten en diensten
Naast donaties in de vorm van financiële middelen, is het Jeugdeducatie ook erg blij met partners die in natura
een aanvullend aanbod kunnen bieden aan de kinderen. Dit zijn organisaties die kosteloos producten en diensten
aanbieden die wij aan de scholen kunnen leveren, zoals laptops en educatieve spellen.
Donaties door het aanbieden van ervaringen aan de kinderen
Een van de bewezen succesvolle interventies die het Jeugdeducatiefonds centraal stelt, is het verbreden van de
horizon van kinderen. Het Jeugdeducatiefonds zoekt naar partners, bedrijven en instellingen, die hun deuren
willen openen voor de leerlingen en daarmee de wereld van het kind vergroten. Dit kunnen bijvoorbeeld musea
en theaters zijn, waar de leerlingen een tentoonstelling of voorstelling bezoeken, maar ook bedrijven die de
kinderen laten ervaren wat voor werk zij doen en rondleidingen of een les hierover geven.
3.2 Budget voor scholen
Voor nieuwe scholen reserveren we een budget van € 10.000 per jaar. In volgende jaren reserveren we € 13.000
per school per jaar. Halverwege het schooljaar kijken we per school hoeveel budget er gebruikt is en bepalen we
een strategie voor de tweede helft van het schooljaar.
Als er financiële middelen beschikbaar zijn, kijken we ook naar de mogelijkheden om nieuwe scholen te certificeren en ondersteunen.
We willen zorgen dat er een financiële basis is waardoor het Jeugdeducatiefonds zich kan positioneren en zich kan
ontwikkelen als sterke organisatie. Daarin streven we ernaar onze doelbestedingen boven de 90% van de in totaal
verkregen middelen te houden, zodat het grootste deel van onze bestedingen direct naar de kinderen gaat.

www.jeugdeducatiefonds.nl
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3.3 Meerjarenbegroting
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4. Organisatie
4.1 Algemene gegevens
Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). ANBI-instellingen zijn verplicht onderstaande gegevens te publiceren.
Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Handelsnaam:
Postadres:
Telefoonnummer:
Internetadres:
E-mailadres:

Stichting Jeugdeducatiefonds
gemeente Amsterdam
Jeugdeducatiefonds
Postbus 22879, 1100 DJ Amsterdam
Hans Spekman 06-18305708
www.jeugdeducatiefonds.nl     
info@jeugdeducatiefonds.nl

RSIN:
855055662
Kamer van Koophandel: 63015811
4.2 Bestuur
Klaartje Snieders
Rob Peelen
Floris Jan Masmeijer
Charles Eijsbouts
Nadia Adnani

voorzitter
penningmeester
fondsenwerving
bestuurslid
bestuurslid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
4.3 Bezoldigingsbeleid
Voor het vaststellen van de beloning van de directeur heeft het bestuur een benchmark onderzoek laten houden.
De zwaarte van de functie is beoordeeld met behulp van de FIS-methodiek. Het uitgevoerde benchmark onderzoek is gebaseerd op vergelijking van een groot aantal verzamelde salarisgegevens van vergelijkbare organisaties.
Vanwege de ideële doelstelling is er bewust voor gekozen geen vergelijking te maken met commerciële organisaties.
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