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Aanleiding 
 

In het afgelopen jaar is besloten een bezuiniging door te voeren op de cultuurkaart. Dit betekent dat 

het budget dat beschikbaar is voor culturele activiteiten is verlaagd met € 12,-- per leerling. Het gaat 

dan om een totaal bedrag van €  10.000,-- . Dit was aanleiding om ons te oriënteren op alternatieve 

financieringsbronnen. 

 

Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met  Rabobank Zaanstreek. De bank bleek open te 

staan voor een aanvraag voor een sponsorbijdrage bij het Coöperatiefonds van de bank. 

Vervolgens is daarover een gesprek gevoerd in het  AMO van OVO om te polsen of ook andere 

scholen interesse hadden hierbij aan te sluiten. Dit leverde het beeld op dat andere scholen daar op 

dit moment niet in geïnteresseerd zijn. 

In een gesprek met het CvB kwam naar voren dat er ook geen beleid was om dit soort vragen aan te 

toetsen.  

 

Toetsingskader 
 
In 2009 is het Convenant  “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” afgesloten 

tussen het Ministerie van OCW en diverse betrokken partijen: 

o Werkgeversorganisaties 

o Vakbonden 

o Onderwijskoepels 

o Landelijke oudervereniging 

o LAKS 

o Consumentenbond. 

 

Dit convenant biedt een adequaat toetsingskader voor sponsorrelaties tussen scholen en bedrijven. 

 

Wij stellen voor dit Convenant ook voor Compaen te hanteren bij het aangaan van sponsorrelaties. 

 

 

Interne procedure 
 

Indien er voorstellen zijn voor aangaan van een sponsorrelatie wordt een concreet voorstel 

neergelegd bij de schoolleiding. Daar wordt de aanvraag getoetst aan bovengenoemd Convenant.  

Als de schoolleiding van mening is dat dit voorstel ten goede komt aan Compaen en haar leerlingen, 

legt zij een concreet voorstel neer bij de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. 

 

Pas nadat bij beide organen advies is ingewonnen, neemt de schoolleiding een definitief besluit. 

 
Implementatie 
 

Het sponsorbeleid wordt ter instemming voorgelegd aan MR en Ouderraad.  Na instemming van beide 

betrokken partijen wordt het beleid bekend gemaakt aan alle ouders. 

 

Het vastgestelde sponsorbeleid wordt opgenomen op de website (inclusief de Convenanttekst). 

Naar alle ouders zal een bericht worden gestuurd dat het sponsorbeleid is vastgesteld.  

Vervolgens kunnen initiatieven worden getoetst die kunnen leiden tot een sponsorrelatie. 

 

 
 


