
 

Beleidsplan Stichting ‘t Wylde Leren 

Strategie 

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling 
● Statutaire doelstelling: Het bieden van leerervaringen als vorm van onderwijs aan groepen 

jongeren in een natuurlijke omgeving, ten behoeve van hun persoonlijke, sociale en 
maatschappelijke ontwikkeling, zulks in de ruimste zin van het woord, alsmede het verrichten 
van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

● Artikel 2.3: de stichting heeft geen winstoogmerk. 
De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit artikel 2.3 van de 
statuten en uit het feit dat de behaalde opbrengsten uit de activiteiten ten goede komen 
aan de doelstelling van de stichting. 

● Artikel 13.3: Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut 
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 
doelstelling heeft.  

Missie 
Bij Stichting ‘t Wylde Leren worden we blij als we -en dat beschouwen we als onze missie- jongeren 
helpen te ontwikkelen tot vaardige, zelfbewuste, gezonde en gelukkige mensen. Ze dragen bij aan 
de wereld en de maatschappij en zijn in evenwicht met hun (sociale) milieu.  
 
Wij hebben ontdekt dat de ontwikkeling daartoe geweldig te stimuleren is door ‘de wereld als 
klaslokaal te gebruiken’. Van échte uitdagingen groeien jongeren het hardst, in zowel persoonlijk 
als sociaal opzicht.  

Werkzaamheden van de instelling 
Concreet willen we de ontwikkeling van de jeugd op (inter)nationale schaal beïnvloeden door: 

1. het organiseren van educatieve avontuurlijke reizen voor scholieren als onderdeel van hun 
reguliere onderwijsprogramma. Belangrijke elementen van die leerreizen zijn:  

i. met een groep reizen/in gemeenschap leven; 
ii. veel tijd in de natuur doorbrengen; 

iii. ruimte en tijd voor bezinning en genieten nemen; 
iv. ieders bereidheid te leren van zichzelf, elkaar, de omgeving en 

onderwijsprofessionals; 
v. ondernemen om de reissom bij elkaar te verzamelen. 
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Wij beogen geen exclusiviteit op de leerreizen of op het concept avontuurlijk leren. Onze missie 
slaagt óók wanneer andere partijen dit soort leerreizen organiseren. Daarom is de tweede manier 
om het algemene doel te bereiken: 
 

2. het ervoor zorgen dat het Nederlandse onderwijs doordrongen raakt van de kracht en 
noodzaak van ‘avontuurlijk leren’ en dat partijen binnen het onderwijs het ook zelfstandig 
kunnen organiseren en uitvoeren. 

Beleid 

Te verwachten werkzaamheden van de instelling 
● Het organiseren en ontwikkelen van avontuurlijke onderwijsprogramma’s voor jongeren in 

de bergen, op zee en op boerderijen; 
● Samenwerkingen met scholen aangaan om de leerprogramma’s steeds beter op het 

onderwijs aan te laten sluiten;  
● Het geven van docententrainingen, zodat elke gemotiveerde docent zich kan bekwamen in 

‘avontuurlijk onderwijs’. Op die manier kan hij/zij op school zelf educatieve avontuurlijke 
leerreizen organiseren. De training draagt daarnaast bij aan de persoonsvorming van de 
docent. Door in een groep, in de natuur en in evenwicht met zijn/haar omgeving te leven 
ontwikkelt ook hij/zij zichzelf en leert hij/zij anderen (zoals belevingswereld van de 
leerlingen) beter kennen. Hierdoor staat hij/zij anders voor de klas; 

● Met de inspectie of het ministerie in gesprek treden om de avontuurlijke educatieve 
leerreizen algemeen geaccepteerd te krijgen als zinvolle vorm van onderwijs; 

● Tot slot, wij organiseren diverse brainstormsessies, symposia, losse trainingen om 
onderwijsprofessionals up to date te houden over de ontwerpprincipes en laatste trends op 
het gebied van avontuurlijk onderwijs. 

Zie voor meer informatie onze website: www.wyldeleren.eu 

Werving en beheer van gelden 
De Stichting werft haar gelden op de volgende manieren: 

● Door het werven van fondsen: 
○ sponsoring door bedrijven; 
○ schenkingen van stichtingen en uit privévermogens; 
○ crowdfunding. 

● Door een bijdrage van de deelnemende scholieren; 
● Een bijdrage van scholen voor de operationele kosten van de Stichting; 
● Andere baten;  

 
De penningmeester is verantwoordelijk voor een financieel gezond beheer van de stichting. Hij zal 
zich laten bijstaan door een accountantskantoor. In de huidige begrotingen wordt niet meer dan 5% 
van de opbrengsten besteed aan on- en beheerkosten van de stichting.  
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Vermogen van de Stichting  
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

Besteding van de inkomsten  
○ Het bieden van een steunfonds voor jongeren met onvoldoende financiële middelen 

om deel te nemen aan avontuurlijk onderwijs. Ouder en kind kunnen beroep doen 
het fonds en door het bestuur wordt bepaald of het kind in aanmerking komt voor 
een extra bijdrage aan het onderwijsprogramma; 

○ Het (laten) ontwikkelen en organiseren van onderwijsprogramma’s in avontuurlijke 
settings voor jongeren; 

○ Het opbouwen en onderhouden van een adequaat netwerk aan scholen, bedrijven 
en andere partners; 

○ Het (laten) aantrekken en opleiden van docenten, begeleiders en andere 
deskundigen; 

○ Het (laten) organiseren van lezingen, symposia, brainstorms over dit type 
onderwijs; 

○ Het dienen als steunfonds voor andere partijen en instanties die vergelijkbaar 
onderwijs organiseren. Deze partijen kunnen een beroep doen op het steunfonds. 
Door het bestuur wordt bepaald of de partij in aanmerking komt voor financiële 
bijdragen; 

○ Aan alle overige wettelijke activiteiten van en onkostenvergoedingen voor 
vrijwilligers die bevorderlijk kunnen zijn voor het behalen van de doelstelling. 

Beschikken over het vermogen van de instelling 
Op grond van artikel 7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen 
enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele 
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.  

Beloning 
De leden van het bestuur en/of andere beleidsbepalers ontvangen conform de statuten voor de door hen 
in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor 
gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. 

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in 
voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop 
gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk en verantwoord zijn, passend 
bij haar status als algemeen nut beogende instelling.  
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Overig 

Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie is in handen van:  Selma Ubels  
De financiële administratie is in handen van: Merel Collenteur 

Publicatieplicht 
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht op de website www.wyldeleren.eu.  

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting ‘t Wylde Leren bestaat uit: 
Voorzitter: Guido Schaepman 
Secretaris: Selma Ubels 
Penningmeester: Merel Collenteur 
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