
 

Investeringsfonds NJPV: Jenaplaninvesteringen een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Aanleiding:  

Voor de ontwikkeling van het jenaplanonderwijs zijn gezamenlijke investeringen nodig. In de 
afgelopen jaren zijn verschillende projecten goedgekeurd in het algemeen bestuur. Aanvragen kwamen 
vanuit de opleidingsinstituten en NJPV jong. Ook het dagelijks bestuur diende voorstellen in op het 
moment dat zij dit nodig achtte voor de ontwikkeling van het jenaplanonderwijs. De besluitvorming 
was correct, maar wij willen het volgende. 

‐ Jenaplanscholen de mogelijkheid bieden ook een aanvraag in te dienen voor een gezamenlijk 
ontwikkelingsproject. 

‐ De inhoudelijke toetsing verbeteren. 
‐ Projecten tegen elkaar kunnen afzetten tegen de beschikbare middelen. 
‐ Een transparantie besluitvormingsprocedure. 

Beschikbare middelen, oormerken van het investeringsfonds: 

‐ Uit de begroting is jaarlijks €10.000,- beschikbaar. 
‐ Uit de algemene reserves van de NJPV, benoemen als voorziening, ongeveer €23.000,- 
‐ Uit algemene reserves van de Stichting Jenaplan als voorziening, ongeveer €43.000,- 
‐ Om te voorkomen dat de voorziening uitgeput raakt, bepalen we een minimum van €20.000,- 

zodat er altijd een groot project mogelijk blijft (denk aan een nieuw jenaplanboek, een nieuwe 
website en dergelijke) 

‐ In het jaar dat de middelen van het investeringsfonds onder dit minimum komen, komt er een 
voorstel voor contributieverhoging om het investeringsfonds aan te vullen. Een verhoging van 
€0,25 betekent bijvoorbeeld €10.000,- extra voor het investeringsfonds. 

‐ Ter verduidelijking: een gedeelte van het investeringsfonds komt uit de reserves. Wanneer 
deze op zijn, blijft er nog jaarlijks €10.000 uit de begroting over, eventueel aangevuld door 
een contributieverhoging. 

Criteria: 

‐ Het project komt ten goede aan de kwaliteit van jenaplanscholen en/of stamgroepleiders van 
meerdere regio’s of de PR van Jenaplan Nederland. 

‐ Het doel past binnen het vigerende strategische beleidsplan. 
‐ Het betreft geen scholing. 

Aanvragen: 

‐ Alle leden van de NJPV in een samenwerkingsverband met minimaal drie scholen kunnen een 
aanvraag indienen. 

‐ Het project dient beschreven te zijn in het projecten format van de NJPV. 
‐ Het plan heeft duidelijke resultaten, doelstellingen, stappen en financiering. 

Beoordeling: 

‐ De denktank bespreekt de projecten en komt met een inhoudelijke reactie. 
‐ Het dagelijks bestuur komt met een voorstel met advies. 



‐ Het algemeen bestuur beslist op basis van een voorstel van het DB. 
‐ De indieners van het voorstel hebben geen stemrecht over het eigen voorstel. 

 

Verplichtingen: 

‐ De projecten hebben één contactpersoon. 
‐ De indieners zorgen voor bekendmaking van de resultaten in een bijeenkomst en via de 

nieuwsbrief. Ze zijn bereid om tussentijds het project te presenteren op jenaplan-
bijeenkomsten. 

‐ Producten en activiteiten komen kosteloos ter beschikking aan de NJPV en haar leden. 
‐ De kosten worden financieel verantwoord aan het DB.  

Commerciële producten en andere BTW gerelateerde activiteiten gaan naar de stichting Jenaplan. 
Deze stort de kostprijs terug in het investeringsfonds. 

Projecten lopende jaar: 

‐ Pilot visitatie en bijbehorende digitalisering. 
‐ Film driejarige stamgroep. 
‐ Website. 

Beschrijvingsformat: 

Projectnaam: 

Projectverantwoordelijke: 

Doel en opbrengstbeschrijving: 

Inzet expertpanel/resonansgroep: 

Terugkoppeling DB (halverwege projecttraject) 

Fases: 

Startmoment: 

Organisatie PR: (o.a. sociale media/Mensenkinderen) 

Begrotingsbedrag: 

Afronding: 

Evaluatie: 

 


