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BELEIDSPLAN 2017 – 2020
1. Beleid en Strategie
De Stichting Learn2Gether is in december 2016 opgericht en wil een bijdrage leveren aan de
aanpak van maatschappelijke vraagstukken onder jongeren, zoals de groeiende tweedeling tussen
hoog- en laagopgeleiden, radicalisering of bijvoorbeeld identiteitsvraagstukken. Ook wil de
Stichting een bijdrage leveren aan een goede integratie van nieuwkomers in ons onderwijssysteem
en in onze maatschappij. De Stichting maakt zich sterk voor verbinding tussen jongeren in een
samenleving die zich kenmerkt door diversiteit en streeft naar gelijke kansen op ontwikkeling en
het bevorderen van maximale talentontplooiing. Dit doet de Stichting door projecten en
programma’s te ontwikkelen en uit te (laten) voeren. De kosten voor de realisatie van deze
projecten en programma’s worden gedekt vanuit subsidies en andere bijdragen. De stichting heeft
geen winstoogmerk.

2. Doelgroep en doelstellingen Stichting Learn2Gether
De Stichting heeft een maatschappelijk doel: sociaal-maatschappelijke problematiek – zoals
schooluitval, integratie van nieuwkomers, sociale veiligheid, radicalisering of kansen-ongelijkheid
– te voorkomen dan wel te beperken. De Stichting richt zich daarbij op jongeren, zowel in
Nederland als in andere landen. De Stichting bevordert de kennis- en methodeontwikkeling rond
deze thematieken. De Stichting kan voor de uitvoering personeel in dienst nemen en kan tevens
voor de realisatie van haar doelstellingen samenwerking zoeken met deskundige marktpartijen en
onderzoeksinstellingen.
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3. Activiteiten
Programma Peer Buddy Nieuwkomers
Het is de ambitie van de Stichting om in de periode 2017-2020 het programma Peer Buddy
Nieuwkomers landelijk uit te rollen. Dit programma richt zich op de ondersteuning bij de integratie
van migrantenkinderen (nieuwkomers) op scholen middels Peer coaching. Er zijn in Nederland ca.
110 Internationale Schakel Klas (ISK) scholen. Voor het schooljaar 2017-2018 streeft de Stichting
naar de participatie van 10 scholen. Iedere ISK-school draait drie schooljaren mee in het
programma. Het uitgangspunt is om deze scholen na het eerste schooljaar zelf in staat te stellen
om het programma zelfstandig voor te zetten (train-the-trainer). Daarmee bevordert de Stichting
de duurzaamheid van het programma. Reguliere leerlingen leren zich te verplaatsen in jongeren
uit culturen en in de leefwereld van nieuwkomers en nieuwkomers op hun beurt krijgen extra
aandacht en begeleiding om versneld te integreren op school en in de Nederlandse samenleving.
Overige activiteiten 2017-2020
In 2017-2018 is een start gemaakt met een aantal nieuwe projecten die aansluiten op de
doelstellingen van de Stichting:
• De Stichting Learn2Gether rolt een aanpak uit die gebaseerd is op Peer coaching om daarmee
ongewenste uitval van leerlingen en studenten binnen het onderwijs te verkleinen.
• Daarnaast ontwikkeld de Stichting Learn2Gether methoden om de kansen-ongelijkheid onder
leerlingen, bijvoorbeeld als gevolg van gezinssituatie, te verkleinen.
• Tenslotte zet de Stichting Learn2Gether een programma op, om identiteitsvorming bij
schooljeugd te bevorderen en de verbinding tussen scholieren met verschillende afkomst en
achtergrond te stimuleren.

4. Bestuur
Samenstelling
Het bestuur van de Stichting Learn2Gether bestaat uit de volgende personen:
• De heer drs. E. van der Zwaag, voorzitter
• De heer mr. J. Verloop RA, penningmeester
• Mevrouw H.B. van der Linden, secretaris
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun
bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is werkgever naar mensen die in loondienst zijn van de Stichting. Het bestuur is als
zodanig bevoegd tot het afsluiten van arbeidsovereenkomsten.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
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Beheer van de financiële middelen
Voor het bestuur van de Stichting Learn2Gether gelden regels met betrekking tot de wijze
waarop de beschikbaar komende financiële middelen moeten worden beheerd en
verantwoord. Deze regels zijn vastgelegd in de statuten. Het vermogen van de Stichting
zal worden gevormd door schenkingen, erfstellingen, legaten en donaties en door
subsidies en alle andere verkrijgingen en baten. Erfstellingen kunnen slechts worden
aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. De Stichting zal niet meer vermogen
aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting. Daarom zal het eigen
vermogen beperkt blijven.

5. Financiële gegevens
Prognose en begroting 2017
Inkomsten 2017
Werkgroep Vluchtelingen & Educatie
Kansfonds

€ 37.000
€ 15.000
€ 52.000

Uitgaven
Project Peer-buddy Nieuwkomers 2017

€ 52.000

€ 52.000

6. CBF-erkenning en ANBI-status
De Stichting Learn2Gether heeft een CBF-erkenning als goed doel en is door de
Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.
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