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1. Inleiding
Passend onderwijs voor (basisschool)leerlingen met een hoogbegaafdheidsindicatie (“HB
onderwijs”) is op dit moment niet mogelijk op basis van de middelen die vanuit de overheid
beschikbaar worden. Om dit HB onderwijs nu en in de toekomst mogelijk te maken is op
structurele basis sponsoring en/of fondsenwerving noodzakelijk. In dit beleidsplan wordt
ingegaan op de manier waarop HBON beoogd bij te dragen aan de kwaliteit in financiering
van het HB onderwijs in de regio Woerden.

2. Strategie
2.1 Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen en in stand houden van voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde
kinderen in Woerden en omstreken, zowel binnen het basisonderwijs als het voortgezet
onderwijs;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
HBON is een onafhankelijke stichting met als doel het op structurele wijze (mee helpen)
faciliteren en financieren van voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, zoals
dat wordt verzorgd door de Andersenschool te Woerden. De Stichting doet dit onder andere
door:
a. Het promoten van het belang van deze vorm van onderwijs;
b. Het promoten van de Andersenschool en eventuele andere aanbieders van deze vorm van
onderwijs;
c. Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met diverse stakeholders, zoals
schooldirectie en -bestuur, gemeente en de pers;
d. Het werven van middelen in geld en natura bij particulieren, bedrijven of instellingen om
de extra kosten te dekken van bijvoorbeeld projecten of lessen.

2.2 Winstoogmerk
De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.
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2.3 Bestemming
Een van de grootste uitdagingen waar het hoogbegaafdenonderwijs in Woerden voor staat (net
als de in andere plaatsen in Nederland), is de financiering van de extra inhoud, kwaliteit en
continuïteit van deze onderwijsvorm. De kosten per leerling zijn in het
hoogbegaafdenonderwijs namelijk ruimschoots hoger dan in het reguliere onderwijs. Dit heeft
een aantal oorzaken:
Kleinere klassen: De vergoeding per kind vanuit het rijk is even hoog als in het reguliere
onderwijs. Omdat in het hoogbegaafdenonderwijs wordt gewerkt met maximaal 20 kinderen
per klas, is de rijksvergoeding per klas lager. Passend voltijds hoogbegaafdenonderwijs heeft
(nog) geen erkenning als speciaal onderwijs waardoor het zou kunnen rekenen op een hogere
rijksbijdrage per leerling;
Extra leerkrachten: Voor speciale vakken, die voor de verrijking van het lesaanbod zorgen,
worden vakleerkrachten aangetrokken die naast de groepsleerkrachten hun lessen verzorgen.
Het gaat hierbij om vakken zoals Spaans, schaken, techniek en ICT. Hierdoor is het aantal
leerkrachten per leerling verhoudingsgewijs nog iets groter dan bij regulier onderwijs;
Excursies en materialen: In aanvulling op en ter verrijking van de klassikale lessen hebben de
leerlingen vaker excursies en uitstapjes naar instanties, bedrijven of evenementen.
HBON doneert momenteel (schooljaar 2018/2019) per maand, per leerling die HB onderwijs
geniet aan de Andersenschool in Woerden, in beginsel EUR 95,- aan de Stichting Klasse (de
overkoepelende organisatie waar de Andersenschool onder valt). Deze donatie is evenwel
afhankelijk van de donaties die HBON ontvangt. Momenteel is de Andersenschool de enige
school binnen de regio die dit onderwijs in deze vorm aanbiedt. Mochten andere scholen
hiertoe overgaan, dan zal het bestuur van HBON de ondersteuning hieraan overwegen.
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3. Beleid
3.1 Werving van gelden
HBON werft gelden ten behoeve van haar doelstelling door middel van:
1.
2.
3.
4.
5.

Mailings;
Specifieke wervingsactiviteiten/avonden (welke per jaar kunnen verschillen);
Organiseren van voorlichtingsavonden (bijvoorbeeld HBON Café);
Benaderen van bedrijven en organisaties voor sponsoring;
Social media en online acties, zoals het bol.com partnerprogramma.

3.2 Vermogen van de Stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de
gecontinueerde ondersteuning van haar doelstelling. De gelden worden in beginsel volledig
aangewend ten behoeve van extra kosten noodzakelijk om het HB onderwijs mogelijk te
maken.
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4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten
gemaakt ten behoeve van wervingsacties of anderszins worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Organisatie
De financiële administratie wordt gevoerd door Iwan Vlaar (penningmeester).

4.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website
www.HBON-woerden.nl

6

