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Sponsorbeleid 
Spoor 10-14 acht sponsoring, op een verantwoorde en voor alle betrokkenen transparante wijze, van 

belang vanwege de wenselijke relatie met de maatschappij (dit in de eerste plaats) als ook vanwege 

de wenselijkheid en noodzaak om voor het bekostigen van ondersteunende activiteiten extra 

middelen te genereren. Concreet houdt dit in: 

• de erkenning dat sponsoring een tweezijdige relatie inhoudt, waarin de school een 

aantrekkelijke, zelfstandige partner wenst te zijn; 

• de erkenning dat donatie een éénzijdige relatie inhoudt, waarin er geen tegenprestatie van de 

school wordt verwacht. 

• dat de pedagogisch/didactische opdracht van de school het primaat behoort te houden; 

• dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag worden van sponsoring; 

• dat de procedure gevolgd wordt en dat de betreffende sponsoring getoetst wordt aan de 

gestelde criteria. 

Doelstelling 
Financiële speelruimte creëren voor het organiseren van  extra activiteiten die niet tot het 

basisaanbod behoren maar het onderwijs wel aantrekkelijker kunnen maken. 

Wat verstaan we onder onder sponsoring en donatie? 
Definitie sponsoring: Sponsoring betreft geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de 

onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarbij de school cq. gedelegeerd bevoegd 

gezag daarbij geen verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen en ouders in schoolverband 

(kunnen) worden geconfronteerd. 

Definitie donatie: Een donatie betreft geldelijke en/ of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de 

onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarbij de school cq. gedelegeerd bevoegd 

gezag geen verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen en ouders in schoolverband 

(kunnen) worden geconfronteerd. 

Actief en passief 
De school voert een actief en passief beleid ten aanzien van het fenomeen sponsoring en donatie. 

• “Actief” houdt in dit verband in dat de school cq. gedelegeerd bevoegd gezag. eigener 

beweging contacten wenst aan te gaan met het bedrijfsleven en overige relevante 

maatschappelijke organisaties. De aanbiedingen voor sponsoring en donatie worden door de 

school cq. gedelegeerd bevoegd gezag getoetst aan de hand van de daartoe opgestelde 

criteria. 

• “Passief” houdt in dit verband in dat het bedrijfsleven en overige relevante maatschappelijke 

organisaties uit eigener beweging contacten aangaan met de school cq. gedelegeerd bevoegd 

gezag. De aanbiedingen voor sponsoring en donatie worden door de school cq. gedelegeerd 

bevoegd gezag getoetst aan de hand van de daartoe opgestelde criteria. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Criteria/kaders 
De school conformeert zich aan het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 

sponsoring 2020-2022”. Sponsors/donateurs dienen de criteria van het convenant te accepteren. Dit 

houdt onder meer in dat: 

• sponsoring of donatie niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; 

• sponsoring of donatie verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon 

van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; 

• de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s)/ donateur(s) mag komen te 

verkeren; 

• wanneer een sponsor vraagt om een tegenprestatie in de vorm van een schriftelijke 

vermelding in de nieuwsbrief, mag dit enkel met daarin de naam van het bedrijf vermeld 

worden; 

• Speciale aandacht is vereist voor sponsoruitingen in lesmateriaal. Er zal goed gekeken moeten 

worden of dit niet conflicterend is met andere criteria; 

• Het moet altijd voor alle bij de school betrokkenen (leerlingen, leercoaches, ouders) kenbaar 

zijn dat er sprake is van sponsoring en/ of een donatie. 

Mogelijkheden voor sponsoring en donatie 
Denkend aan: 

• huisvesting: aanpassing of uitbreiding van het schoolgebouw; 

• meubilair: het beschikbaar stellen van schoolmeubilair; 

• ICT:  het beschikbaar stellen van computers of het inrichten van een computerlokaal; 

• projecten: het beschikbaar stellen van materiaal voor onderwijskundige projecten; 

• excursies:  het financieren van educatieve uitstapjes voor groepen leerlingen; 

• materialen/goederen:  het beschikbaar stellen van duurzame artikelen en/of 

verbruiksartikelen; 

• (buiten-)schoolse/naschoolse activiteiten, sporttoernooien, schoolkamp enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Procedure 
De procedure van aanvraag tot besluitvorming.  

• Aanvraag: 

Zowel bij vormen van passieve en/of actieve vormen van sponsoring, geïnitieerd door de 

school cq. gedelegeerd bevoegd gezag of door de sponsor, wordt het voorstel getoetst aan de 

gestelde critera en kaders. De gemaakte afspraken worden (schriftelijk/mail) bevestigd naar de 

sponsor. 

• Besluitvorming: 

Als de aanvraag getoetst is op de gestelde criteria en kaders en er geen redenen zijn om de 

aanvraag te weigeren, wordt dit schriftelijk vastgelegd en wordt goedkeuring verleend. 

Verantwoording 
• School: 

De gepleegde sponsoractiviteiten en donaties- met vermelding van omvang inkomsten en 

verschuldigde tegenprestaties- worden jaarlijks door de school in het jaarverslag verantwoord. 

De door middel van sponsoring en donatie verkregen middelen worden gescheiden zichtbaar 

gemaakt ten opzichte van de van rijkswege verkregen middelen in de jaarrekening. 

• Gedelegeerd bevoegd gezag: 

Voor aanvang van het schooljaar presenteert het bevoegd gezag een verslag over het daaraan 

vooraf gegane schooljaar, waarin opgenomen een verantwoording van de ontvangen 

voorzieningen. Voor het aangaan van sponsormogelijkheden (bij voorkeur voor aanvang van 

het schooljaar, anders voorafgaand aan de mogelijkheid) presenteert het bevoegd gezag 

tevens een overzicht voor welke mogelijkheden zij een sponsorovereenkomst wensen aan te 

gaan. 

Klachten 
Indien een individuele ouder en/of verzorger niet akkoord gaat met de aan sponsoring verbonden 

wederprestatie kan een klacht ingediend worden bij de school. School zal deze klacht beoordelen aan 

de hand van het opgestelde sponsorbeleid, de afgesproken procedure en het Convenant “Scholen 

voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022”. 

 

 

 


