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Stichting Leerling Support
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Iedere kind verdient de juiste begeleiding

Inleiding
Stichting Leerling Support zet zich in voor scholieren die extra onderwijs
ondersteuning nodig hebben, maar waarvan de ouders of verzorgers niet over de
financiële middelen beschikken om hiervoor in aanmerking te komen. In
samenwerking met bestaande huiswerkinstituten en de financiële hulp vanuit
Stichting Leerling Support hopen we zo veel mogelijk leerlingen de juiste
aandacht en begeleiding te bieden, zodat zij beter kunnen presteren op school.
Kwaliteit van de begeleiding staat hierbij altijd centraal.
Leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben in de vorm van
bijvoorbeeld bijles, huiswerkbegeleiding of een training, waarvan de ouders dit
niet kunnen betalen, kunnen zich via www.stichtingleerlingsupport.nl
aanmelden. Hierbij is het van belang dat de leerling gemotiveerd is om de extra
hulp met beide handen aan te grijpen en optimaal gebruik maakt van de
mogelijkheden die hem of haar geboden wordt.
• Leerlingen die in aanmerking komen voor de financiële steun vanuit de
stichting komen met ouders/verzorgers of mentor op gesprek met een
medewerker van Stichting Leerling Support.
• In een eerste gesprek gaan we onderzoeken op welke wijze de leerling de
extra ondersteuning nodig heeft en wie we vanuit de Stichting gaan
benaderen om aan deze vraag te voldoen.
• In het tweede gesprek tussen de ouders/verzorgers en het bestuur van de
stichting, gaan we de financiële situatie van de ouders/verzorgers
bespreken. Hierin gaan we bespreken in hoeverre we als stichting zullen
betalen voor de diensten die de leerling bij externe partijen af wil nemen.
• Vervolgens zullen we bij verschillende huiswerkinstituten informeren in
hoeverre zij aan de vraag van de leerling kunnen voldoen. In het gesprek
met de huiswerkinstituten zullen we daarnaast informeren naar de
kosten die zij aan de stichting in rekening zullen brengen voor het
begeleiden van de leerling. Kwaliteit van de begeleiding staat altijd
centraal. Door middel van kwaliteitseisen aan de huiswerkinstituten en
de begeleiders, en de implementatie van een leerlingenvolgsysteem
waaruit dagelijks rapportages ontvangen, zullen we de kwaliteit hoog
houden en continu toetsen.
• De huiswerkinstituten die aan de vraag van de leerling en onze
kwaliteitseisen kunnen voldoen, worden overzichtelijk in kaart gebracht
en gepresenteerd aan de leerling en ouders/verzorgers
• Nadat de leerling een keuze heeft gemaakt gaan wij in gesprek met het
huiswerkinstituut om ervoor te zorgen dat er duidelijke afspraken op
papier komen te staan rondom de begeleiding van de leerling.
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Termijn van het beleidsplan
De doelstellingen in het beleidsplan voor de Stichting zullen voor de komende 3
jaar onveranderd blijven. We zullen de beschreven strategie en werkwijze dus
tot januari 2022 blijven hanteren, maar verbeteren als dat nodig is. Dit zullen we
via de website te allen tijden communiceren. De activiteiten zullen bestaan uit
het vinden van donaties, fondsen en subsidies en het plaatsen van leerlingen op
huiswerkinstituten.
Missie, Visie en strategie
We werken hard om iedere leerling de begeleiding te geven die hij of zij verdient.
Stichting Leerling Support is opgericht in Den Haag om ervoor te zorgen dat er zo
veel mogelijk leerlingen ondersteund kunnen worden op een manier waar zij
behoefte aan hebben. Door onze ervaring en contacten in en rondom het
onderwijs hopen we iedere leerling op de juiste manier in de juiste richting te
helpen. We starten in Den Haag, maar we hopen zo snel mogelijk uit te breiden
naar meerdere steden in Nederland.
Wij vinden dat alle leerlingen extra onderwijsondersteuning in moeten kunnen
schakelen ongeacht de financiële situatie van de ouders. Wij gaan er binnen
Stichting Leerling Support voor zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen geplaatst
worden op huiswerkinstituten die aan deze vraag kunnen voldoen.
Kwaliteit van de begeleiding is hierin een doorslaggevende factor. Er zijn
voldoende alternatieven die begeleiding bieden in de vorm van
huiswerkbegeleiding, bijles en andere vergelijkbare activiteiten. Wij zien dat de
kwaliteit van deze alternatieven niet in de buurt komt van wat wij de leerlingen
willen bieden. Daarom moeten alle huiswerkinstituten waarmee we samen
werken voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die ondertekend worden
alvorens we de samenwerking aan gaan.
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Doelstelling
In het jaar 2019 hopen we via donaties en subsidies minimaal €34.500 binnen te
halen. Met dit geld kunnen we 15 leerlingen plaatsen die maandelijks
huiswerkbegeleiding, bijles of een andere vorm van begeleiding krijgen. We zijn
hierbij uit gegaan van een gemiddeld bedrag van €200 per leerling per maand,
over een periode van 10 maanden per jaar.
Minimaal in 2019

Maximaal in 2019

Aantal leerlingen per jaar 15 leerlingen
Periode per schooljaar
10 maanden
Gemiddelde kosten
€ 200,-

30 leerlingen
10 maanden
€ 200,-

Overhead kosten

€ 150,-

€ 150,-

€ 34.500,-

€ 69.000,-

(jaarlijks en eenmalig per
leerling)

Totale kosten

We kunnen met de samenwerkingsverbanden die we aan gaan met de
huiswerkinstituten nu al (1 maart 2019) 30 leerlingen plaatsen. Waarvoor we
omgerekend €69.000 nodig hebben vanuit donaties en subsidies om hiervoor de
kosten te dekken.
We willen de hoge kwaliteit die de huiswerkinstituten bieden voor iedere
leerling toegankelijk maken. We gaan samen met de leerling op zoek naar de
vorm van begeleiding die voor betere resultaten op en naast school gaan zorgen.
De onderstaande begeleidingsmethodes en bijbehorende marktprijzen die wij in
eerste instantie voor ogen hebben:
Huiswerkbegeleiding
1 dag per week

Huiswerkbegeleiding
2 dagen per week

Huiswerkbegeleiding
3 dagen per week

€120,- per maand

€220,- per maand

€300,- per maand

Individuele bijles
1 uur per week

School Examen training
Dagdeel van 4 uur

Examentraining
2-daagse training

€32,50 per uur

€80,- per training

€250,- per training

Coaching
Individueel per uur
€65,- per uur
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Strategie en het werven van gelden
Leerlingen worden naar de stichting doorgestuurd door middelbare scholen,
ouders of huiswerkinstituten als ouders de diensten die aangeboden worden niet
kunnen betalen. Daarnaast hopen we door promoties op social media en posters
in bibliotheken aandacht te krijgen voor de stichting. Als laatste zullen er
leerlingen binnen komen door mond-op-mond reclame in de regio waar we
actief zijn.
In eerste instantie zullen we ons eigen netwerk benaderen om zoveel mogelijk
van het minimale streefbedrag van €30.000 binnen te halen. Daarnaast zullen we
bedrijven en instituten benaderen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn om de
stichting financieel te steunen door middel van donaties. We gaan hierbij uit van
vier punten die aantrekkelijk kunnen zijn voor donateurs:
1. Maatschappelijke betrokkenheid
2. Fiscale voordelen die een donatie met zich mee kan brengen
3. Marketing door bijvoorbeeld een vermelding op de website, een artikel,
een blog, uitbreiden van netwerk op bijeenkomsten, etc.
4. Goed en intensief opleiden van scholieren en studenten in de eigen regio,
waardoor bedrijven kwalitatief beter opgeleid personeel uit eigen stad
kunnen halen.
Als laatste hopen we met de stichting in aanmerking komen voor subsidies
vanuit de overheid of gemeente.
Huidige situatie
Vanuit de stichting worden nu 3 leerlingen begeleid in de vorm van School
Examen trainingen, bijlessen en huiswerkbegeleiding. De Stichting heeft aan
donaties een bedrag van €2500 opgehaald, waarvan €2000 gereserveerd is voor
het ontwerpen van de website, het inschrijven bij de KVK en de afhandeling bij
de notaris. Er staan daarnaast 3 leerlingen op de wachtrij om geplaatst te
worden in de huiswerkbegeleiding, hiervoor zijn wij actief op zoek naar geld om
de kosten die gemaakt worden te dekken.
Activiteiten van de organisatie
Het bestuur van Stichting Leerling Support komt 3 keer per maand bijeen om de
actiepunten te bespreken. Hierin wordt vergaderd over het beleid, de plaatsing
van nieuwe leerlingen en de strategie om donaties en subsidies te vinden. Het
plaatsten van leerlingen zal door ons brede netwerk binnen het onderwijs niet
voor problemen zorgen. Het vinden van donaties en subsidies is een grote
uitdaging waaraan we hard zullen werken om de doelstelling te behalen.
Het bestuur van de stichting is belangeloos en al het geld dat binnen komt zal
direct aan de leerling worden besteed. Kosten voor de stichting bestaan
daarnaast onder andere uit de ontwikkeling en hosting van de website en
eventuele promotiecampagnes.
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Organisatie, zakelijke gegevens
Naam:
Stichting Leerling Support
Website:
www.stichtingleerlingsupport.nl
Telefoon:
06 53729603
Adres:
Patrijslaan 32
2566 XN Den Haag
RSIN:
859389728
KVK Nummer:
731 840 47
Rekening Nummer: NL40 INGB 0008 7200 85
Bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting werkt op vrijwillige basis en onbezoldigd
en ziet er als volgt uit:
• Voorzitter
Alexander Hans Koppelle
• Penningmeester
Hans de jong
• Secretaris
Iris Kole
Alexander houdt zich bezig met het contact met de leerlingen en
huiswerkinstituten. Hij zal in eerste instantie de gesprekken voeren met de
leerlingen en ouders, en onderzoeken op welke huiswerkinstituten deze
leerlingen geplaatst worden. Daarnaast is Alexander het eerste aanspreekpunt
en voert de vertegenwoordigende functie als voorzitter uit.
Hans houdt zich bezig met de financiën en is verantwoordelijk voor het feit dat
alles rondom de donaties en geldstromen op orde is.
Iris is contactpersoon voor de donateurs en zal nieuwe bedrijven en personen
benaderen voor financiële steun aan de stichting.
Werknemers
De stichting zal niet werken met werknemers in loondienst. We zullen in eerste
instantie vooral draaien op de kracht en inbreng vanuit het bestuur en de
vrijwilligers die we zullen benaderen vanuit ons netwerk.
Henny Roosenburg adviseert ons actief en is zeer betrokken binnen de
activiteiten van de stichting. Henny helpt ons geheel vrijwillig en onbezoldigd.
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Samenwerkingsverbanden
Stichting Leerling Support werkt samen met huiswerkinstituten die hoge
kwaliteit bieden in de begeleidingsmethodes door middel waarvan zij de
leerlingen begeleiden. Alle huiswerkinstituten waar wij mee samen werken
maken gebruik van een leerlingvolgsysteem waarmee ouders, mentor en de
Stichting op de hoogte gehouden worden van de vorderingen tijdens de
contacturen en van de cijfers van de leerling. Daarnaast ondertekenen alle
huiswerkinstituten en de medewerkers binnen de instituten onze gedragsregels
en ons kwaliteitsbeleid om ervoor te zorgen dat de leerlingen persoonlijke
aandacht en goede begeleiding krijgen. De huiswerk instituten worden getoetst
aan de hand van de behaalde resultaten en progressie van de leerlingen. We gaan
hierover maandelijks met de huiswerk instituten in gesprek.
Nadat in overleg met de leerling is besloten welk instituut de begeleiding van de
leerling gaat verzorgen, gaan we vanuit de Stichting in gesprek met het instituut.
Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent:
• Kwaliteitseisen van de huiswerkinstituten
• Kwaliteitseisen van de begeleiders op de huiswerkinstituten
• Plan van aanpak om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden
• Tijdlijn en agenda gedurende het schooljaar
• Communicatie van de vorderingen naar de Stichting en ouders
• Financiering van de begeleidingsmethodes vanuit de ouders
• Financiering van de begeleidingsmethodes vanuit de Stichting
Financiën, beheer en bestedingen van vermogen
Tot nu toe hebben we €2500 aan donaties binnen weten te halen waarvan een
groot deel gaat naar kosten die gemaakt zijn voor de oprichting van de stichting:
• Inschrijving KVK
• Ontwerp van de website
• Bouwen van de website
• Kosten bij de notaris
Alle inkomsten die de rest van het jaar binnen komen in de vorm van donaties,
eventuele subsidies en fondsen zullen volledig aan de leerlingen besteed worden.
Als er geld binnen komt wordt er direct gekeken of we nieuwe leerlingen kunnen
plaatsen op huiswerkinstituten waarmee we samen gaan werken.
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