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Oktober 2020  

Beleidsplan Stichting Verwonderwijs 

1. Onze strategie 

Stichting Verwonderwijs brengt onderwijsvernieuwing op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, door te inspireren en dit voor te leven en door te geven.  

Wij, Ingrid, Chantal, Luisa en Stefanie, zijn vier ambitieuze vrouwen die passie voor onderwijs 
hebben. In ons dagelijkse leven zien wij dat er grote zorgen zijn rondom studentenwelzijn. 
Wij geloven in een zelfbewuste jeugd die lef heeft en doorzet, ook 
als het even moeilijk is. Wij leven dat voor en geven dit d.m.v. verwondering en speelse 
diepgang door. Daarom hebben we het onderwijsprogramma Get Real! geschreven, 
geïnspireerd en gebaseerd op de methodiek van 365 dagen succesvol. Wij willen ons doel 
verwezenlijken door het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van programma’s, workshops en 
inspiratiesessies voor alle typen onderwijs.  

2. Onze visie en missie 

Visie:  
Wij  vinden dat elke jeugdige zich persoonlijk moet kunnen ontwikkeling binnen het 
onderwijs.  
 
Missie:  
Wij maken de jeugd zelfbewuster met ons Programma Get Real! Dat in 2025 een vaste plek 
heeft in het hele Nederlandse Hoger Onderwijs. 
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3. Beleid 

Stichting Verwonderwijs inspireert de jeugd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. We 
doen dit met onderwijs vernieuwende programma's, zoals Get Real!  

Voor 2020 en 2021 zijn de volgende activiteiten/werkzaamheden gepland: 

 Jaarprogramma Get Real! is uitgerold binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP);  
 Bekendheid voor Get Real! gecreëerd buiten FHP, binnen Fontys; 
 Bekendheid gecreëerd voor Get Real! buiten Fontys Hogescholen; 
 Het inzetten van (social) media om naamsbekendheid te verkrijgen, d.m.v. website, 

Facebook, Instagram; 
 Het schrijven van drie digitale nieuwsbrieven.  
 Met betrekking tot de kwalitatieve verantwoording van onze programma’s is een 

professioneel coachbestand opgezet; 
 Voor het bestuur worden vrijwilligers geworven en gescreend. 

4. Inkomsten  

De stichting heeft geen winstoogmerk en wil zich inzetten voor het werven van financiële 
middelen om de ontwikkeling en uitvoering van vernieuwende programma’s te bekostigen. 
Denk hierbij aan subsidies, donaties, sponsoring, schenkingen en het geen wat verder wordt 
verkregen. De penningmeester beheerd het vermogen. Elk jaar wordt op onze website een 
financieel jaaroverzicht van stichting Verwonderwijs geplaatst. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op 

vergoedingen van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

Rekeningnummer Stichting Verwonderwijs: NL75 INGB 0008 1255 24  

Het bestuur van "Stichting Verwonderwijs” bestaat uit vijf personen: 

 Ingrid van Hest: Voorzitter 

 Chantal Jannink: Secretaris 

 Luisa Decker: Penningmeester 

 Stefanie Bolsius: Lid 

 Loes van Nunen: Lid 
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