


Wat kunt u verwachten?
Het maatprogramma onderwijs beslaat 

2+1+1 dagen. De eerste twee dagen vol-

gen kort op elkaar, met een tussenpose 

van maximaal vier weken. Daarna gaat u 

met de aangereikte kennis en het beschik-

bare materiaal aan de slag om uw project 

te realiseren. 

Dag 1: introductie

-  Waarom geven mensen en bedrijven 

geld? 

-  Wat is de relatie tussen uw visie, beleid 

en fondsenwerving?

- Zijn er voor u ethische grenzen? 

- Welke formuleringen gebruikt u? 

-  Hoe kunt u uw project wervend onder de 

aandacht brengen?

VOS/ABB signaleert dat scholen in toene-

mende mate serieus nadenken over spon-

soring en fondsenwerving. Dit was voor 

VOS/ABB reden om door het gerenom-

meerde ISF een programma op maat voor 

onderwijsinstellingen te laten ontwikkelen. 

Het ISF is dè belangenorganisatie voor 

fondsenwerving in de non-profitsector. 

Het maatprogramma onderwijs van het ISF is 

exclusief voor leden van VOS/ABB. U maakt 

stap voor stap kennis met de vele facetten 

van het fondsenwervende vak, ontwikkelt 

een eigen visie en maakt strategische af-

wegingen. Dit resulteert in een eigen wer-

vingsplan voor een concreet project voor uw 

school. De theorie past u dus meteen toe in 

de praktijk! Dit alles onder deskundige be-

geleiding van professionals van het ISF.

VOS/ABB en het Instituut voor 

Sponsoring en Fondsenwerving 

(ISF) hebben een exclusief aan-

bod ontwikkeld voor scholen die 

met creatief ondernemerschap 

hun financiële positie willen ver-

stevigen. Omdat de overheid aan-

stuurt op zelfredzaamheid, is het 

ook voor u van groot belang de 

weg te weten naar sponsors en  

particuliere fondsen.



Dag 2:

-  Bespreking van uw beschrijvingen en 

brieven;

-  Ontwikkelen van een systematische 

campagne;

-  De eigen situatie: hoe vraagt u om 

geld?

-  Organisatie, Comité van Aanbeveling en 

vriendenstichtingen;

-  Werkafspraken voor de komende periode. 

Vervolgens worden twee terugkom- 

dagen georganiseerd, één na vier en 

één na acht maanden. Met opbouwende 

intervisiegesprekken en additionele on-

derwerpen krijgt u concrete handvatten 

aangereikt voor volgende stappen. Deze 

laatste twee dagen spitsen zich geheel 

toe op uw eigen situatie!

Individuele begeleiding
Naast theorie en oefeningen krijgt u  

maximaal 8 uur individuele begeleiding 

van ISF-professionals om de theorie suc-

cesvol in uw eigen praktijk toe te passen. 

U kunt zelf bepalen hoe u deze uren wilt 

besteden. Daarbij kunt u denken aan een 

visiebijeenkomst met uw team en/of mede-

zeggenschapsraad, een brainstormsessie 

of individuele coaching.

Kosten maatprogramma onderwijs
ISF leden (*)  1.000 euro

niet-leden  1.600 euro

(*) Lidmaatschap van het ISF
Als lid van het ISF kunt u gebruikmaken 

van vele diensten die u verder helpen bij 

uw fondsenwervende activiteiten:

-  Gratis ondersteuning van de dagelijks  

beschikbare ISF-helpdesk;

- Uitvoeren van een fondsenscan;

-  Korting op verdiepings- en vaardigheids-

trainingen;

- Korting op congressen en vakbladen.

-  Gratis toegang tot uitgebreide vakbiblio-

theek van het ISF;

Leden van VOS/ABB betalen 375 euro p/j 

voor het lidmaatschap van het ISF.

Cursussen en trainingen
In welke fase uw instelling zich ook bevindt, 

het ISF biedt u de best passende opleidings-

mogelijkheden als u fondsen wilt gaan wer-

ven. Naast het meerdaags maatprogramma 

onderwijs kunnen de leden van VOS/ABB 

een groot aantal korte en intensieve trainin-

gen/cursussen van maximaal 1 dag volgen.



De volgende cursussen/trainingen 
worden speciaal voor het onderwijs 
aangeboden:

1.  Kennismakingscursus (1 dag) 

Sponsoring en Fondsenwerving 

2.  Verdiepingscursussen (1/2 dag)  

Samenwerken met de fondsen  

 

3.  De Sponsorcarrousel  

Het opbouwen van een vriendenkring

4.  Vaardigheidstraining (1/2 dag)  

Hoe vraag ik om geld? 

De kosten voor deze losse onderdelen 

bedragen:

Leden ISF (*)  100 euro

Niet-leden 160 euro

De cursussen/trainingen worden op  

diverse locaties en dagen aangeboden.



Data 2008   

Zwolle: 12 november en 3 december,  

laatste twee dagen in overleg met cursisten

Utrecht: 19 november en 17 december, 

laatste twee dagen in overleg met cursisten

 

Maximaal aantal deelnemers: 16 

Trainer  

Arjan Klein, senior adviseur ISF

E-mail aklein@isf.nl 

Mobiel 06 28318440

Het aanmeldingsformulier voor het 
maatprogramma Onderwijs vindt u 
op de site van het ISF (www.isf.nl)

Het aanmeldingsformulier voor de diverse 

cursussen en trainingen voor het onderwijs 

vindt u op de site van het ISF (www.isf.nl). 

Daar treft u ook de exacte data en locaties.

Voor meer infomatie kunt u contact  

opnemen met het secretariaat van het ISF.

Cursussen / trainingen



Polanerbaan 15

Postbus 162

3440 AD Woerden

Telefoon (0348) 40 52 00

Fax (0348) 40 52 05

E-mail info@vosabb.nl

www.vosabb.nl
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