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Inleiding 
 
Dit is het eerste beleidsplan van de Stichting Praktisch Vrije School Onderwijs ‘Camelot’. 
Nadat de stichting de afgelopen jaren een slapend bestaan heeft geleid is in 2018 een 
nieuwe start gemaakt. Er is een nieuw bestuur geformeerd dat de taken heeft 
overgenomen van het vorige bestuur, de statuten zijn gewijzigd en er wordt hard aan 
nieuwe plannen gewerkt!  
 
In dit beleidsplan wordt beschreven hoe we invulling willen geven aan de doelstelling van 
Camelot zoals beschreven in de statuten: 
  
Het ontwikkelen, in stand houden en stimuleren van onderwijs op basis van de 
pedagogische aanwijzing van Rudolf Steiner en/ of de antroposofie door het oprichten en 
in stand houden van bijzondere scholen, samen werken met andere organisaties en het 
bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de bijzondere scholen en instellingen. 
 
Gedurende de looptijd van dit beleidsplan ligt de focus van de stichting op het 
ondersteunen van ‘BBS de Verwondering’, een nieuwe school die naadloos aansluit bij de 
doelstellingen van ‘Camelot’:  
 
BBS	de	Verwondering	is	een	kleinschalige,	staatsvrije	school	met	oprechte	aandacht	voor	ieder	kind,	
spelend	leren	in	een	natuurlijke	omgeving	en	een	warme,	veilige	plek	waar	kinderen	zichzelf	mogen	
zijn	en	op	hun	eigen	manier	en	in	hun	eigen	tempo	mogen	leren.	Naast	haar	basis	in	de	natuur	en	het	
werkelijke	leven,	is	de	school	gebaseerd	op	de	antroposofische	principes	van	Rudolf	Steiner.	De	
leerstof	wordt	afgestemd	op	het	antroposofisch	mensbeeld	
	
Nu het eerste jaar van deze nieuwe school achter de rug is, is duidelijk geworden dat de 
school bestaansrecht heeft en in een behoefte voorziet. Maar ook is duidelijk geworden 
dat de basis van deze school nog smal is: op alle onderdelen die bij een school horen 
(aantal leerlingen, onderwijs, huisvesting, financiën) ligt er een eerste fundament. Maar 
er moet nog veel gebouwd worden! Stichting ‘Camelot’ zal zich conform haar 
doelstellingen, gedurende de looptijd van dit beleidsplan (2019 -2022) richten op het 
meebouwen zodat er een stevige toekomstbestendige school ontstaat die haar 
ambitieuze doelstellingen op eigen benen kan verwezenlijken. 
 
 
Het bestuur van Camelot is trots vanuit de stichting mee te mogen bouwen aan ‘de 
verwondering’! Hopelijk volgen er nog meer scholen die wij in de toekomst kunnen 
ondersteunen. 
 
Roden, januari 2019 
Namens het bestuur van ‘Camelot’ 
Marjan van Kolk 
Voorzitter 
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1. Missie/visie 
 
De Stichting Camelot is opgericht in 1995 als ondersteuning voor een vrije school voor 
(praktijk) onderwijs in Eelde. De afgelopen jaren bestond deze vrije school niet meer en 
leidde de stichting een ‘slapend’ bestaan. In 2018 is vanuit de oprichting van BBS ‘de 
Verwondering’ de stichting Camelot opnieuw geactiveerd en heeft een 
bestuursoverdracht plaatsgevonden.  
 
De rode draad in de stichting is steeds de ‘vrijheid van onderwijs’ geweest. Deze vrijheid 
staat in het reguliere basisonderwijs van alle kanten onder druk. Zelfs de reguliere Vrije 
Scholen moeten zich door geldnood en capaciteit gedreven steeds meer in het korset van 
door de overheid vastgelegde leerplannen laten binden. Leerlingen “moeten” urenlang 
stilzitten en bepaalde leerlijnen volgen. Hun eigen vrije denken wordt uitgeschakeld en 
vervangen door voorgedrukte droge taal en rekenvaardigheden. Leraren en Leerlingen 
verliezen het contact met hun hart en hun creativiteit. Stress en onderlinge competitie/ 
prestatiedrang worden zo in het kinderleven aangewakkerd. Bovendien worden zij 
voortdurend getoetst op enkel hun cognitieve vaardigheden en kennis. Leerlingen 
verdienen het om gezien te worden, tijd te krijgen waar nodig en zich te ontplooien in 
wat ze al zijn! Stichting Camelot ondersteunt scholen die het anders willen doen. 
 
Door vanuit de Visie: ”Kind mogen zijn om Mens te worden” hoopt de Stichting Camelot 
hiermee een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren, die er voor zorg draagt, dat 
meer kinderen zich tot gelukkige, vaardige, kundige en respectvolle volwassenen kunnen 
ontplooien.  
	

1.2 Doelstelling 
 
Concreet is de doelstelling van de stichting Camelot om scholen te steunen die onderwijs 
ontwikkelen, in stand houden en stimuleren op basis van de pedagogische aanwijzing van 
Rudolf Steiner en/ of de antroposofie. Hierbij is de wens maar niet de voorwaarde, dat 
deze scholen zich op lange termijn kunnen en zullen ontwikkelen tot geheel zelfstandige  
organisaties die zonder hulp van buiten op eigen benen kunnen staan, zo als dat ook 
voor de kinderen binnen het ondersteunde onderwijs geldt.  
 
 

1.3 Strategie 
 
Om die doelstellingen van de stichting te verwezenlijken zijn er verschillende taken en 
mogelijkheden.  Ten eerste zal er samenwerking gezocht worden met  nationale en 
regionale instanties en organisaties die op hetzelfde vlak bezig zijn als de stichting om 
gemeenschappelijk bij te dragen, van elkaar te leren en minder dubbele taken te 
verrichten.  

Daarnaast is een gezonde financiële status van de stichting nodig. Dat wordt op de 
volgende wijze geborgd: 
 

• Het zorgvuldig beheren van de bestaande middelen van de stichting 
• Het bijdragen aan concrete investeringen in een school 
• Het werven van fondsen en middelen voor de stichting 

 
Om de “vrijheid van onderwijs” te kunnen garanderen, is het belangrijk de ‘financiële 
ruimte’ te kunnen bieden aan dergelijke scholen. Deze scholen worden niet door de 
overheid gefinancierd en zijn daardoor afhankelijk van ouders en andere 
inkomstenbronnen. Aan die financiële ruimte voor deze scholen kan en wil Camelot 
bijdragen. Het zou mooi zijn als dit onderwijs toegankelijk is voor ieder kind. 
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BBS de Verwondering of andere scholen kunnen bij het bestuur van Camelot een 
(schriftelijke) aanvraag doen voor financiële steun. Over de besteding van de gelden 
wordt uiteraard een bestuursbesluit genomen, hierbij zijn de regels in de statuten van 
toepassing.  

Voor een duurzaam voortbestaan van de stichting is het aantrekken van financiële 
middelen is derhalve een belangrijke factor. Zonder deze financiële middelen kunnen de 
doelstellingen namelijk niet worden bereikt. Hiervoor zal actieve fondsenwerving worden 
bedreven volgens een nog op te stellen fondsenwervingsplan. Dit zal een doorlopend 
proces worden binnen de stichting. Hierbij wordt tevens de hulp ingeroepen van mensen 
die hier ervaring mee hebben en zal ons netwerk worden aangesproken.  
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2. Huidige situatie 
 
De stichting heeft zeer recent een doorstart gemaakt, na jaren een slapend bestaan te 
hebben geleid. Het nieuwe bestuur heeft als eerste een korte analyse van de huidige 
situatie gemaakt, aan de hand van een “SWOT”. In deze SWOT is zowel naar ‘Camelot’ 
als naar ‘De Verwondering’ gekeken, aangezien dit op dit moment de enige school is die 
wij steun verlenen. 
 
 
Sterk 
 

• Drive en ambitie van ouders en 
betrokkenen 

• Locatie school 
• Startkapitaal stichting 
• Visie van de school 
• Erkend als B3 school door de 

inspectie  
• Eerste kwaliteitscontrole door de 

inspectie is positief bevonden 
 
 

Zwak 
• Basis is (te) smal 
• Stichting heeft jaren ‘slapend’ 

bestaan geleid 
• Onbekendheid van fondsen / 

bedrijven met stichting en 
doelstellingen 

• Veel meer financiële middelen 
nodig 
 

Kans 
• Toenemende vraag naar ‘ander 

onderwijs’ 
• Eerste jaar heeft behoefte 

aangetoond 
• Welwillendheid bij betrokkenen, 

pers, stakeholders 
 
 

Bedreiging 
• Continuïteit bij uitblijven voldoende 

groei en (financiële) middelen 
• Groei in aantal leerlingen niet 

kunnen realiseren 
• Betaalbaarheid leerkrachten 
• Betaalbare en passende 

huisvesting 

 
Uit deze SWOT analyse komt duidelijk naar voren, dat groei van de school en 
fondsenwerving de meest voor de hand liggende taken op dit moment zijn.	

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 
Concreet ligt de focus voor Camelot de komende periode op het verkrijgen van voldoende 
financiële middelen om BBS de Verwondering en eventueel andere scholen te laten 
groeien.  
 

• Fondsenwerving 
• Sponsoring 
• Ondersteunen ouders 
• Waarborgen continuïteit huisvesting 
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3. Toekomst 
 
Zowel uit de SWOT analyse (KANS) en de bevindingen uit het eerste schooljaar van de 
Verwondering is duidelijk naar boven gekomen, dat er een toenemende vraag naar 
bijzonder onderwijs bestaat. Er bestaat veel belangstelling bij ouders om hun kind in aan 
dergelijk onderwijs  te laten deelnemen. Echter is er ook veelvoudig voorbehoud om tot 
daadwerkelijke aanmelding te komen vanwege de financiële lasten en onzekerheid over 
de overlevingskans van de school. Het is dus daarom onze verwachting, dat de 
ondersteuning, die de stichting wil verstrekken, voor lange tijd nodig zal zijn, zeker als er 
meer dergelijke initiatieven ondersteund gaan worden.  
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4. Organisatie 
 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gegevens va de stichting opgenomen. 
 
 
Naam: Stichting Praktische Vrije School 

Onderwijs ‘Camelot’ 
 

KVK Nummer: 41020435 
RSIN: 804582464 
Postadres: Kamperfoelie 2 

9301 PP Roden 
 

Telefoon: 06-27321226 
 

Email: stichtingcamelot@gmail.com 
Website: https://www.bbsdeverwondering.nl/stichting-

camelot/ 
ANBI: Wij zijn van mening dat we voldoen aan de 

eisen die worden gesteld een ANBI status en 
hebben deze aangevraagd. Wij houden u op 
de website van de stichting over de 
ontwikkelingen hierin. 

 

4.1 Bestuur 
 
Het bestuur van Camelot bestaat uit een drietal leden die allen nauw betrokken zijn bij 
de antroposofie en de school: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het 
bestuur komt minimaal 3 keer per jaar bijeen in vergadering en is onbezoldigd. 
 
Voorzitter:   mevr. Marjan Kolk 
Penningmeester: dhr. Marin Schouten 
Secretaris:   dhr. Bart Westmaas 
 
In de statuten (bijlage) is vastgelegd op welke wijze bestuursvergaderingen en besluiten 
tot stand komen en is de bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging uitgewerkt. De 
beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding  
 

4.2 Werknemers 
 
Stichting Camelot heeft geen medewerkers in dienst 
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5. Financiën  
 
De stichting heeft geen hoge kosten voor administratie of medewerkers en beschikt op 
dit moment over een gezond vermogen van € 73.000,-.Voor de geplande projecten en 
ondersteuning van de Verwondering wordt een substantiële bijdrage voor de komende 
jaren ingeschat. Deze bijdrage zal jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld en 
vrijgegeven. Wij ontvangen geen subsidies. Om een duurzaam voortbestaan van de 
stichting en eventuele toekomstige projecten te kunnen financieren is dus 
fondsenwerving uitermate belangrijk. De verwachting is, dat dit binnen een tijdsbestek 
van 3 jaren gelijk getrokken zal zijn met de uitgaven en daarna op zal lopen, zodat het 
voortbestaan zeker is. 
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Bijlage 
 
Statuten Camelot 


