Beleidsplan Stichting Fawaka Onderwijs
Inleiding
Waar ben je allemaal toe in staat als je in jezelf gelooft? Wat is de kracht van een
ondernemende houding? Wat is de impact van je keuzes, hier in Nederland, en in de rest
van de wereld?
Stichting Fawaka Onderwijs heeft als missie om duurzaam en inclusief onderwijs te
verwerkelijken. We focussen hierbij op kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve
educatieve programma’s. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de wijk
waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren.
Stichting Fawaka Onderwijs is opgericht op 30-10-2018. Dit beleidsplan legt de focus op de
activiteiten voor 2020 en 2021.
De focus van Stichting Fawaka Onderwijs is onderwijsontwikkeling, onderzoek naar en
uitvoer van educatieve programma’s op het gebied van duurzaam ondernemen.

Missie, visie en strategie
Duurzaam en inclusief onderwijs voor ieder kind verwerkelijken.
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Kansenongelijkheid in het onderwijs groeit. De laatste jaren nemen de verschillen toe
tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Hierdoor krijgen veel kinderen met
laagopgeleide ouders niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen en blijft talent
onderbenut. Erg zonde, voor kinderen zelf en voor de maatschappij.
Meer dan 400.000 kinderen groeien op met risico op armoede, dit komt neer op 12 procent .2
Deze kinderen kunnen minder vaak meedoen aan activiteiten dan hun leeftijdsgenoten,
bijvoorbeeld schoolreisjes, sport of muziek. Ook is er voor een grote groep te weinig geld om
regelmatig nieuwe kleren te kopen of om één keer per jaar een weekje op vakantie te gaan.
Van de niet-westerse minderjarige kinderen in Nederland groeit ongeveer een derde op in
een gezin met een laag inkomen (viermaal zo hoog als onder autochtone kinderen).
Wij hebben de ambitie om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan en kinderen uit
een kansarme omgeving te bereiken. Zo willen wij álle kinderen, ongeacht de wijk waarin ze
opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren, in contact brengen met duurzaam en
inclusief onderwijs.
1 Onderwijsinspectie,
2 CBS,

2016

2016

Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en
aanpassen. Om dromen te durven najagen. En een mooie manier om een duurzamere
samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat. Zo
werken we aan een veerkrachtige generatie van zelfstandige bewuste wereldburgers, die
positief handelen naar mens en milieu, die niet alleen praten over problemen maar ook
durven aanpakken.
Wij zijn een aanjager om duurzaam en inclusief onderwijs de basis te maken voor ieder kind,
en zo uiteindelijk iedere burger. Via onze projecten verhogen we het bewustzijn over op een
eerlijke manier met elkaar omgaan, hier in Nederland en erbuiten.

Doelstelling
Vanaf 2022 willen we tenminste 5.000 kinderen per jaar bereiken met duurzaam inclusief
onderwijs, waarvan tenminste 50% in socio economisch zwakke wijken / uit gezinnen met
weinig leefgeld.

Strategie
De focus ligt enerzijds op onderwijsontwikkeling; duurzaam en inclusief onderwijs in kaart
brengen en de benodigdheden vaststellen om dit te versterken. Met deze kennis ontwikkelen
we thema’s voor de educatieve programma’s en verdiepen samen met inhoudelijk sterke
partners.
In 2020 en 2021 werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van educatieve
programma’s door het samenwerken met pedagogisch en didactisch geschoolde experts en
door het doen van onderzoek. We werken aan het ontwikkelen van nieuwe
onderwijsmiddelen en laten we scholen en andere organisaties met een kleine portemonnee
kennismaken met duurzaam en inclusief onderwijs.

Huidige situatie
Stichting Fawaka Onderwijs is opgericht op 30-10-2018.
De situatie met COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat we niet alle beoogde programma’s voor
de eerste helft van 2020 hebben kunnen uitvoeren. Maar naar verwachting kunnen we toch
de in 2020 beoogde programma’s nog uitvoeren door de versoepelde maatregelen. Zie
hiervoor “Activiteiten van de organisatie”. In februari 2020 is algemeen bestuurslid Ted van
de Bergh toegevoegd aan het bestuur (zie details onder Organisatie).

De Chocolonely Foundation en Triodos Foundation hebben gelden toegezegd en toegekend

voor 2020 en 2021 (zie details onder Financiën), het activiteitenplan voor 2020 en 2021 is
hierop gebaseerd.

Activiteiten van de organisatie
In 2020 staan de volgende activiteiten gepland:
- Uitvoer programma’s Q1 en Q2:
- 5 workshops duurzaamheid i.s.m. welzijnsorganisatie DOCK Utrecht op de
zondagen primair gericht op gezinnen met weinig leefgeld
- Choco Ondernemers op basisschool Blijvliet in Rotterdam Zuid, januari t/m
maart
- Uitvoer programma’s Q3:
- CineBizkid zomer workshop i.s.m. IMC Weekendschool en Cinekid Uitvoer programma’s Q4:
- Choco Ondernemers herfstvakantie school in de Tolhuistuin Amsterdam
primair gericht op gezinnen met weinig leefgeld (i.s.m. de Tolhuistuin) Schoolbrede Themaweek basisschool de Rozemarn in Amsterdam Zuidoost
(verplaatst vanuit Q1 i.v.m. COVID-19)
- Orion College (Voortgezet Onderwijs), het eerste programma dat wij in het
speciaal onderwijs gaan draaien
- Nader te bepalen programma duurzaam ondernemen voor Tijl
Uilenspiegelschool in Amsterdam West
- Workshops duurzaamheid in Walborg, is een crisisopvang voor 25 dakloze
gezinnen
- Ontwikkeling onderwijsmiddelen
- Educatieve poster WereldBurgerschap, burgerschapsonderwijs vanuit een
diversiteitsperspectief
- Schoonheids lab, programma over inclusieve schoonheid en zelfbeeld Kwaliteitsverbetering & onderzoek
- Kwaliteitsonderzoekers in maart 2020 aangenomen
- onderzoek naar Theory of Change en leeropbrengsten programma’s

In 2021 staan de volgende activiteiten gepland:

- Uitvoer programma’s:
- Workshops duurzaamheid i.s.m. welzijnsorganisaties primair gericht op
gezinnen met weinig leefgeld
- 4 vakantiescholen primair gericht op gezinnen met weinig leefgeld i.s.m
de Tolhuistuin en Combiwel
- 5 tot 10 programma’s vanuit het Ondernemersschool concept uitgevoerd op
basisscholen
- Choco Ondernemers op basisschool Blijvliet in Rotterdam Zuid, okt t/m dec
2021
- Amazonelessen gebaseerd op een online lespakket
- Ontwikkeling onderwijsmiddelen:
- Online lespakket Amazonelessen
- Plantlab educatieve leskist
- Schoolbrede themaweek gezonde & duurzame voeding
- Kwaliteitsverbetering & onderzoek
- Verder uitwerken Theory of Change
- Eerste opzet leervolgsysteem

Organisatie
De gegevens van de Stichting Fawaka Onderwijs staan hieronder vermeld.
KvK nummer: 72972548
Fiscaal nummer: 85904991
ANBI status: toegezegd
Website: www.fawakaonderwijs.nl
Email: info@fawakaonderwijs.nl

Bestuur
Stichting Fawaka Onderwijs heeft een vierkoppig bestuur. Het bestuur is onbezoldigd.
Voorzitter: Mary Tupan-Wenno
Secretaris: Fadi Hanna
Penningmeester: Hanneke Metselaar
Algemeen bestuurslid: Ted van den Bergh

Werknemers en vrijwilligers
De directie (0.2FTE) voert het beleid van de stichting uit samen met een projectcoördinator
(0.2FTE)
Voor Q2 en Q3 van 2020 is een kwaliteitonderzoeker aangesteld voor 0.8FTE.
Het netwerk van docenten, workshopgevers en andere rollen benodigd om de
lesprogramma’s en ontwikkeling uit te voeren zal bestaan uit vrijwilligers en ZZP’ers.

Financiën

Zie hieronder de begroting voor 2020:
Omschrijving

Baten

Lasten

Restant 2019

€ 19.260

Triodos Foundation

€ 13.750

Chocolonely Foundation

€ 15.000

Schenking Fawaka
Ondernemersschool BV

€ 500

BBB voor Amazonelessen
Bijdrage Rozemarn Themaweek

€ 14.220
€ 3.905
€ 20.382

Uitvoer programma's
Uitvoer Themaweek Rozemarn

€ 5.467

Uitvoer BBB voor
Amazonelessen

€ 9.954

Ontwikkeling onderwijsmiddelen

€ 6.600

Kwaliteitsverbetering &
onderzoek

€ 8.500

Kantoorkosten

€ 7.920

Administratiekosten

€ 1.200

Directie

€ 6.000
€ 300

Verzekeringen

TOTAAL

Zie hieronder de begroting voor 2021:

€ 66.635

€ 66.323

Omschrijving

Baten

Triodos Foundation

€ 16.250

Chocolonely Foundation

€ 17.500

Schenking Fawaka
Ondernemersschool BV

€ 2.000

Eigen bijdrage scholen

€ 1.000

Fondsenwerving nog niet
bepaald

€ 5.000

Lasten

€ 21.000

Uitvoer programma's
Ontwikkeling onderwijsmiddelen

€ 3.750

Kantoorkosten

€ 9.500

Administratiekosten

€ 1.200

Directie

€ 6.000
€ 300

Verzekeringen

TOTAAL

€ 41.750

€ 41.750

Werven van gelden
Stichting Fawaka Onderwijs krijgt haar geld binnen via subsidies en giften van particulieren.
Meer dan 70% van de gelden wordt besteed aan onderzoek, de ontwikkeling en uitvoer van
educatieve programma’s. Maximaal 30% van de gelden gaat naar overhead (zie ook
Financiën).
Met subsidieverstrekkers en donateurs wordt afgesproken we aan welke onderwerpen het
geld besteden en welk deel naar onderzoek en ontwikkeling gaat of naar uitvoer van
educatieve programma’s.

Beheer en besteding van vermogen
Stichting Fawaka Onderwijs streeft naar een eigen vermogen van 0 euro buiten de

bestedingen zoals beschreven onder Financiën.

