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Voor u ligt het beleidsplan 2020-2025 van stichting sAmen Leren Geloven

Een periode waarin we pas op de plaats maken. Alhoewel velen nog steeds enthousiast zijn
over ons concept, liepen de verkoopcijfers verder terug en stagneerde de samenwerking met
anderen. In dit document beschrijven we hoe we de nabije toekomst van de stichting zien.

Ondertussen blijft ons materiaal gewoon beschikbaar via de webshop en zullen we op
aanvraag nog steeds workshops en lezingen geven.

VAN DE VOORZITTER

FIEKE BIJNAGTE

VOORZITTER
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Visieontwikkeling is een belangrijk deel van ons werk. Doel is om het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs te vertalen naar het kerkelijk kinder- en
jeugdwerk. Het unieke van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is namelijk dat dit
concept handen en voeten geeft aan zaken die tegenwoordig vaak criteria voor
goed jeugdwerk worden genoemd: inwijden, verbinden van oud en jong, leren
met hoofd, hart en handen en leren in de praktijk. Hiervoor is het van belang op
de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en vragen die in de praktijk leven.
De coördinator is lid van een leesclub voor professionals in het kerkelijk
jeugdwerk, woont relevante studiedagen en symposia bij en verzorgt lezingen
en presentaties.

Mede door de studie van de voorzitter verbreden we deze ontwikkeling naar
christelijk onderwijs op scholen. In het huidige onderwijs in Nederland ligt de
focus vaak op opbrengstgericht werken. Scholen worden vooral beoordeeld op
‘hun’ citoscores en slagingspercentages. Daarmee lijkt het in het onderwijs vooral
te gaan om kwalificatie van toekomstige werknemers van de BV Nederland.
IASM sluit zich aan bij de tegenbeweging die aandacht vraagt voor pedagogiek
en brede persoonsvorming.

De visie van sAmen leren Geloven sluit hier naadloos bij aan. Daarom is de
voorzitter lid geworden van de werkgroep Identiteit als sterk merk (IASM) en doet
zij hiervoor onderzoek. IASM is een groep gereformeerde, evangelische en
protestants-christelijke scholen uit het primair en voortgezet onderwijs rondom
de christelijke identiteit van scholen. Zie ook www.lvgs.nl/identiteit-als-sterk-
merk/

 VISIEONTWIKKELING
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VERWERVING VAN
INKOMSTEN

verkoop van lesmaterialen
verzorgen van lezingen en workshops
geven van advies aan kerken en
jeugdwerkers
benaderen van sponsoren. 

Het geld van de stichting raakt op. De
uitgaven (website, lidmaatschap Missie
Nederland) zijn op dit moment hoger dan de
inkomsten. Per jaar kijken we of we nog een
jaar door kunnen gaan.

Onze inkomsten blijven wij verwerven door:

In het verleden hebben wij ook succesvol
fondsen aangeschreven. Vanwege de
huidige pauzestand van de stichting doen
we dat op dit moment niet.
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BEHEER EN
BESTEDING VAN
VERMOGEN

Onze stichting heeft nagenoeg geen eigen
vermogen. Ons geld staat op een
bankrekening bij de Triodosbank. 

Om de stichting draaiende te houden zijn wij
in 2012 en 2013 een lening aangegaan met
een particulier. Hiervoor hebben wij een
overeenkomst van kredietlening opgesteld.
Deze is door beide partijen ondertekend.
Vervolgens hebben we deze leningen
volgens afspraak afgelost. In 2020 zal het
laatste deel worden overgemaakt.

Jaarlijks stelt de penningmeester een
financieel jaarverslag op.
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NETWERKCONTACTEN
Zolang de financiën het toelaten blijft Stichting sAmen Leren Geloven lid van het platform voor
jeugdwerkprofessionals van Missie Nederland, Als netwerkorganisatie bieden zij een platform voor
organisaties die de (lokale) kerk uitnodigen, uitdagen en toerusten om in beweging te komen voor de missie
van Jezus. 

Daarnaast houden we contact met de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
en zal Fieke de contacten met de projectgroep Identiteit als sterk merk intensiveren.

MET HET OOG OP DE TOEKOMST
blijft onze missie onverminderd:

sAmen leren geloven is een stichting die samen gemeentezijn wil bevorderen. Ons materiaal voor de
kindernevendienst laat het niet bij een mooi Bijbelverhaal. En het doet meer dan Bijbelse thema’s toepassen op
het leven van elke dag. sAmen legt de verbinding tussen de Bijbel als Woord van God, de ervaring van
kinderen en volwassenen én de wereld om hen heen.

De focus zal ook het komende jaar liggen op visieontwikkeling met betrekking tot christelijk onderwijs en
ontwikkelingsgericht onderwijs. Meer in het bijzonder zal Fieke Bijnagte onderzoek doen naar de
overeenkomsten en verschillen tussen de grondlegger van Ontwikkelingsgericht Onderwijs L.S. Vygotskij en
de grondlegger van de gereformeerde pedagogiek H. Bavinck en hun betekenis voor het onderwijs van nu.

Stip op de horizon is een boek met alle lessen van sAmen, inclusief een serie over de doop die in ontwikkeling
is. Aangevuld met artikelen over de visie van sAmen, gebaseerd op output van de studie van Fieke wordt dit
een mooi handboek voor christelijk onderwijs.

Ondertussen blijft ons materiaal gewoon beschikbaar via de webshop en zullen we op aanvraag nog steeds
workshops en lezingen geven.

Kerkstraat 10
4196AB Tricht
06-10278386
KvK 51478536
IBAN NL71TRIO0390533661
RSIN 850040759

Voorzitter:              Fieke Bijnagte
Penningmeester:  Ida Weijgertze
Secretaris:              Alex Sytsma

Wij zijn door de belastingdienst  erkend als 
algemeen nut beogende instelling.
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