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BELEIDSPLAN STICHTING SISTER SCHOOLS

Introductie
Het Sister Schools- Digital Educational Exchange Platform creëert gelijke kansen voor
goed digitaal onderwijs voor alle kinderen wereldwijd. Vanuit het besef dat we onderdeel
uitmaken van één wereld (wereldburgerschap), richt het programma zich op het samen
bouwen aan de toekomst via project based learning. De stichting doet dit samen met
leerlingen, ouders en leerkrachten in scholen en met betrokken stakeholders, met (semi-)
overheden en partnerorganisaties in steden en landen wereldwijd.
Het idee voor de Stichting Sister
Schools is ontstaan tijdens een
‘Training the Teacher’ in Kenia (2018).
Sarah Wanjira en Julia Strijland
ontmoetten elkaar tijdens de lessen in
21st century skills op een middelbare
meisjesschool St. Elizabeth. Tijdens
de les ‘Problem Solving’ bedachten
de docenten dat de grote ongelijkheid
tussen scholen in Europa en in de
armere gebieden in Kenia kan worden
opgelost door scholen 1 op 1 met
elkaar te verbinden. Na een eerste
pilot zijn 2 Nederlands scholen en 5
Keniaanse scholen aangesloten bij
het digitale uitwisselingsprogramma,
met een bereik van 750 leerlingen, 20
docenten en 4 coördinatoren/trainers.
De stichting is opgericht (9 maart,
2021) om een professionele
internationale, educatieve,
not-for-profit organisatie neer te
zetten. De organisatie richt zich op
het organiseren van relevante,
inclusieve, kwalitatieve en duurzame
educatieve activiteiten in de 21ste
eeuw.

De digitale interculturele educatieve uitwisseling leidt tot nieuwe inzichten en
perspectieven, wordt lokaal ingebed en digitaal gedeeld met een internationaal publiek.
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1.

Missie & Visie

Missie
Wereldwijd bewustzijn en samenwerking zijn nodig om mondiale complexe problemen die
geen grenzen kennen zoals klimaat, uitputting van wereld grondstoffen, vergrijzing van de
eerste wereldbevolking, globale immigratie etcetera op te kunnen lossen.
De kennis-, ervaring- en expertise-uitwisselingen tussen docenten en kinderen op de
zusterscholen geeft tastbaar vorm aan wereldburgerschap voor leerlingen in het primairen secundair onderwijs. Zoals de vaccinaties tegen het coronavirus van wereldbelang zijn,
is dit programma noodzakelijk om het virus van onwetendheid, racisme, polarisatie en
populisme uit te sluiten.
Visie
Met een digitaal verbonden educatief netwerk vormt de organisatie de bron van waaruit de
leerlingen, samen met actieve docenten en ouders leren hun eigen leef- en leeromgeving
te verbeteren. Dit begint op lokaal niveau en werkt door naar regionaal-, landelijk en
wereldniveau. Deze visie bepaalt het kader op basis waarvan we dit strategisch
beleidsplan hebben ontworpen tot eind 2022, aangevuld met een lange termijn
doelstelling. De visie is gebaseerd op de volgende kernwaarden:
Samenwerking in onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid
We leven in een snel veranderende wereld, een genetwerkte wereld, waar problemen niet
op zichzelf staan en de oplossingen alleen met een gezamenlijke aanpak en inspanning
kunnen worden gevonden. Onze onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid geldt niet
alleen in bedrijven en organisaties, of op politiek niveau, maar ook voor scholen en
leerlingen. Het is belangrijk om leerlingen in de rijke wereld digitaal in contact te brengen
met de armere leeftijdsgenoten in de derde wereld. Vanuit samenwerking kunnen we
anders leren denken, organiseren en structureren. Er is geen betere oplossing om
decadentie en uiteindelijk verval in de rijke wereld tegen te gaan.
Gelijkwaardigheid van mensen in relatie tot elkaar voor een inclusieve wereld
Het uitgangspunt is dat scholen uit landen aan weerszijde van de welvaart balans met
elkaar worden verbonden. Dit impliceert een ongelijkwaardig startpunt. Echter essentieel is
dat mensen daarin op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid
speelt op alle niveaus en in alle vormen.
Vandaar ook dat internationalisering, wereldburgerschap en democratisering hoog op de
agenda staan. Dit kan alleen vorm krijgen als iedereen daaraan deel kan nemen en van
kan profiteren, ongeacht de culturele achtergrond, overtuiging etcetera.
Het kind / de jongere staat centraal
Via een Mixed Media Social Network Approach (MMSNA) bieden we een dynamische en
fluïde manier van onderwijs. Leerlingen, docenten, ouders en andere stakeholders
bepalen samen via maatschappelijke netwerken wat zij willen leren en onderwijzen en hoe
zij dat het beste kunnen doen. Mediawijsheid, digitale vaardigheden en -kennis,
cultuureducatie en moderne didactische leervormen spelen hierin een belangrijke rol.
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Ambities
Sister Schools sluit zich aan bij de VN Millenniumdoelen (Sustainable Development Goals
/ SDG’s) en bij organisaties die zich bezighouden met het vergroten van kansen voor
kinderen. Gebruikmakend van projectmatig onderwijs en cultuureducatie organiseert de
stichting interculturele ontmoetingen en uitwisseling van kennis, kunde en waarden.
Digitale leerruimten zullen wereldwijd worden gefaciliteerd op scholen, die anders niet over
die middelen zouden beschikken. Door de lokale scholen en hun leerlingen te steunen,
maken we kwaliteitsonderwijs uiteindelijk beschikbaar voor alle kinderen wereldwijd.
De Stichting Sister Schools:
● richt zich op uitwisseling van kennis, ervaring en kunde tussen leeftijdgenoten met
een andere culturele achtergrond, werkt blik-verruimend en geeft een nieuw
perspectief op eigen kunnen (willen - denken - doen).
Dit programma stimuleert het kritisch en probleemoplossend vermogen van de
betrokkenen en leidt tot samenwerkingen wereldwijd. Kortom door zich te verbinden met
anderen, zullen de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen en jongeren
toenemen en leren ze samen te bouwen aan een hechte gemeenschap.
● creëert maatschappelijke meerwaarde;
De resultaten uit de interculturele samenwerkingsprojecten zijn toegankelijk voor iedereen.
Sister Schools is een learning community van docenten, trainers en leerlingen samen.
Ervaringen die worden opgedaan worden met elkaar gedeeld en zijn voor iedereen
toegankelijk.
●

geeft jongeren wereldwijd handelingsperspectief;

Door de directe leerervaringen en leeropbrengsten biedt Sister Schools hen een
handelingsperspectief om een positieve
bijdrage te leveren aan hun eigen
leefomgeving en die van anderen.
●

is innovatief;

Sister Schools combineert educatieve- en
ontwikkelingsdoelen in een laagdrempelig
vorm van vernieuwend onderwijs.
●

is opschaalbaar;

DEEP wordt ingericht voor grotere
groepen internationale gebruikers. De
route naar opschaling wordt in onze
meerjaren ambitie in kaart gebracht.
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3.

Sterkte/zwakte analyse (SWOT)

Strength
• Dit is een uniek programma, dat interculturele uitwisselingen tussen scholen koppelt aan
een verbeterd toekomstperspectief van de leerlingen en gelijke kansen in het onderwijs.
• Paraplu organisatie; bedrijven/instellingen willen aansluiten bij Sister Schools, bijv. om
Engelse les te geven, Virtual Reality (VR) ervaringen te delen, de SDG’s te onderwijzen,
armoede te bestrijden etc. Wij zijn een netwerkorganisatie en een verbindende
organisatie
• Groeipotentie; dit internationale, digitale platform heeft een enorme groeipotentie.
• Samenwerkingsverbanden; met een goede strategie moet het mogelijk zijn om met
grotere bedrijven, NGO’s, sponsoren en andere stakeholders in de diverse landen
samen te werken.
• Duurzame bedrijfsvoering; Europese scholen betalen om mee te doen aan het
programma, waardoor bij opschaling de stichting zelfvoorzienend kan zijn.
Weakness
• Sister Schools is nog een jonge stichting met een beperkt bewezen effectiviteit
• De resources zijn vooralsnog ontoereikend om de organisatie uit te bouwen
• Projectontwikkeling met SMART doelen en bijbehorende taken, rollen en tijdslijn moet
verder worden uitgewerkt.
Opportunities
• Samenwerking met werkgroepen van (semi-)overheden die zich bezighouden met
inclusie en diversiteit in het onderwijs, met internationalisering en burgerschap
• Fondsaanvragen i.s.m. belangenorganisaties, thema organisaties & cultuur educatieve
organisaties
• Netwerk & expertise van onze bestuursleden & adviseurs
• Onderzoek; samenwerking met de gemeente Amsterdam, de UvA & de VU
• Hybride onderwijsvormen; als de scholen dicht moeten is er digitaal onderwijs nodig, wat
de stichting kan bieden. Hiervoor is een doorontwikkeling nodig van de assignments.
• Online trainingen met video content & vaste presentatoren (ambassadeurs)
• Aansluiting bij maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, zoals digitalisering,
internationalisering en kansengelijkheid in het onderwijs.
• School en de buurt; dit programma werkt versterkend niet alleen voor scholen, maar ook
voor de sociale cohesie en burgerparticipatie in buurten.
Threats
• Er zijn verschillende denktanks/organisaties bezig op het gebied van vernieuwingen in
het onderwijs. Sister Schools is een nieuwkomer.
• De pilot tot dusver is nog onvoldoende garantie voor een succesvolle uitbouw van het
programma; in een tweede pilotronde met meer scholen, wordt door automatisering het
DEEP platform in werking gesteld.
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4.

Praktische uitwerking

Zonder winstoogmerk zet de stichting authentieke, interculturele ‘Project Based Learning’
(PBL)-projecten op via het ‘Digital Educational Exchange Programme’ (het
DEEP-platform). Het is een tweejarig educatief programma, dat in drie lesblokken per jaar
gedurende twee jaar tijdens schooltijd wordt aangeboden. Ieder lesblok bestaat uit 6
lessen, waarin gewerkt wordt aan een eindopdracht. Leerlingen verbeteren hun digitaleen mediavaardigheden, interculturele samenwerkingsvaardigheden en leren van elkaar
rondom respect voor de natuur, maatschappelijke betrokkenheid, zelfregulatie en
gemotiveerde verantwoordelijkheid, zorg voor ouderen en zwakkeren in de samenleving,
duurzaamheid en recycling.
De uitwisselingen tussen Nederlandse en Keniaanse scholen dienen als een ‘role model
case’. Op het moment lopen er twee uitwisselingen:
Het Berlage Lyceum in Amsterdam is met 230 tweedeklassers in contact met evenveel
leerlingen in Kenia, verspreid over vier middelbare scholen; Highway, St. Elizabeth, Gida
Gadi en Gisambai. Deze scholen hebben met steun van Sister Schools digitale lokalen
kunnen inrichten en toegang tot internet. Leerlingen wisselden foto’s, video’s collages en
andere creatieve werkopdrachten uit. Ook waren er concrete eindproducten zoals een
publieke presentatie, een crowdfundingsactie, een onderzoek en een dansvideo.
In het schooljaar 2021-2022 zullen de nieuwe tweedeklassers weer gekoppeld worden aan
nieuwe scholen (waarschijnlijk in Peru & Costa Rica) en gaan de leerlingen van het derde
leerjaar door met het beter leren kennen van de Keniaanse leerlingen.
De Verwondering in Monnickendam is de eerste basisschool, die deelneemt aan het Sister
Schools programma. Zij zijn gekoppeld aan St. Andrews in Mwingi. Een basisschool op vijf
uur rijden ten Noordoosten van Nairobi, Kenia. Deze goed georganiseerde school kampt
met het probleem dat er veel armoede is in de rotsachtige en extreem droge omgeving.
Het animo om mee te doen aan het Sister Schools project is groot en docenten en directie
zijn erg gemotiveerd om de digitale lessen in het programma in te passen. Voor sommige
kinderen is het de eerste keer dat ze digitaal in het Engels met leeftijdgenoten kunnen
communiceren en kinderen uit een andere cultuur ontmoeten. Hun wereld gaat letterlijk
open en het eigen perspectief wordt dan ook verbreed.
“Mag ik hierom lachen?” Was een vraag van een 10 jarige Nederlandse jongen, die moest
lachen om de dans die de Keniaanse kinderen hadden ingestudeerd en digitaal
verstuurden. Mooie aanleiding om te praten over verschillen en hoe je daar tegenaan kunt
kijken. Natuurlijk mag je lachen, zolang je elkaar niet uitlacht en je ervoor zorgt dat de
ander geen gezichtsverlies lijdt.
De doelstelling is om eind dit jaar 10 basis- en 10 voortgezet onderwijs uitwisselingen (20
scholen in totaal) op te zetten, die vanaf januari 2022 van start gaan na een eerste kick off
meeting in november 2021. Rondom de scholen komen Local Learning Communities
(LLC’s); kringen van maximaal 10 personen bestaande uit vijf vertegenwoordigers van
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aangesloten buurtscholen, (lokale) ondernemers/financiers, een onderwijsexpert, social
media- en ‘digital educational development’ experts, die de buurtprojecten mee opzetten.
Deze kringen worden ondersteund door twee regionale ‘training officers’ die de nodige
trainingen en workshops kunnen verzorgen, die zij samen met de landen manager
faciliteren. De docenten krijgen ‘certificates' voor het volgen van (deels online) trainingen,
die we voorafgaand en aan het eind van ieder lesblok geven. De trainingen worden
ontwikkeld door lokale trainers en experts, in samenwerking met de Sister schools
organisatie. Daardoor is het mogelijk optimaal aan te sluiten bij de opvattingen over het
onderwijs en didactische vormen en de docenten optimaal te begeleiden.
Met deze organisatiestructuur is ruimte voor het ontstaan van nieuwe (leer-)producten en
diensten. Via een monitoring-, evaluatie en leersysteem wordt gekeken of de
doelstellingen worden gehaald en zo nodig bijgesteld.
Voor de ontwikkeling van het platform laat de Stichting zich adviseren door een expert
groep waar zowel Keniaanse als Nederlandse experts op het gebied van ICT voor
ontwikkeling en educatie aan deelnemen. Voor de doorontwikkeling en professionalisering
zal de stichting financiering moeten vinden. Nadrukkelijk worden wetenschappelijke
studenten ook uitgenodigd om deze werkgroep te versterken en te adviseren.
Structurele samenwerking met MBO en HBO instellingen wordt gezocht om afspraken te
maken omtrent stage- en afstudeerplaatsen.
De ontwikkeling van de lessen voor het PO & VO en de docententrainingen komen ook in
samenwerking met een educatie-expert groep tot stand. Op het vlak van (social) media en
marketing wordt een groep van vrijwilligers gevormd, die in relatief korte tijd het
marketingplan voor Sister Schools kan helpen opstellen en de crowdfunding vanuit de
scholen kan begeleiden.
Professionals worden op projectbasis ingezet op het moment dat er financiering is voor het
uitvoeren van specifieke deelprojecten.
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2.

Planning Sister Schools

Juli - augustus 2021
1. Formuleren specifieke ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van digitalisering &
vernieuwing (platform functionaliteiten, veiligheidsprotocollen, nepnieuws, AI & Virtual
reality) i.s.m. Keniaanse experts
2. Onderzoeken van toepassingsmogelijkheden op het gebied van blockchain, machine
learning en internet-of things, ehealth, learning analytics etcetera
3. Fondsaanvragen
4. Opzetten crowdfunding
5. Uitwisseling Berlage Lyceum & 4 VO scholen in Kenia (460 leerlingen)
6. Uitwisseling PO scholen: ‘De verwondering’ & school St. Andrews
7. Training the Teachers Kenia
8. Lancering vernieuwde website
9. Aanvraag ANBI status & bankrekening
10. Profielbeschrijvingen van medewerkers / stagiaires / docenten / vrijwilligers
11. Social media & Marketing expert groep opzetten
12. ICT & Development expert groep bouwt aan het platform
13. Op basis van AVG en internationale privacybescherming worden de systemen zo
ingericht dat aan alle regels op dit terrein wordt voldaan
14. Opstellen sponsorplan
15. Afronding ontwikkelen lesmaterialen > eindredactie & vertaling
16. Voorbereidingen online afsluiting en startmoment van de campagne
17. Inrichten CRM systeem
Juli - September 2021
1. Contact zoeken met mogelijke partnerscholen in andere Europese landen & de VS
1. Vormgeving lesmethode (zowel online als in print/PPT)
2. Online videolessen-productie
3. Voorbereidingen Webinar & world meeting rondom de Dag van de Kinderrechten in
november 2021
4. Productie & realisatie van Sister schools video’s
5. Opstarten praktijkopdrachten studenten UvA en VU
October - December 2021
1. Werving & marketing voor nieuwe VO & PO scholen voor het leerjaar 2022/2023. Zij
kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Internationalisering Funderend
Onderwijs (IFO)
2. Bezoek van minimaal 1 bestuurder aan Kenia
3. Bezoek van 2 Keniase afgevaardigden aan het seminar in november 2021
4. Seminar “Yes we learn”: kansenongelijkheid in het onderwijs en het belang van
internationalisering & digitalisering
8
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5. Start 1ste blok leerjaar 2 Berlage Lyceum & 5 Keniaanse scholen
6. Start 1ste blok ‘De Verwondering’ & ‘St. Andrews’ leerjaar 1
7. Voorbereidende trainingen in Kenia voor de nieuwe scholen, die in 2022 van start gaan
met uitwisselingen
8. Sister Schools docenten opleiding gaat van start in Kenia met uitzicht op certificaat
9. Europese subsidie aanvraag (Small scale partnerships Erasmus+) > nov 2021
10. Methode & Platform evaluatie & verbeteren
11. Uitvoering praktijkopdrachten studenten UvA & VU
2022/2023
1. Samenwerking met scholen uit 4 andere Europese landen
2. Voorbereidingen van samenwerking met nieuwe landen buiten Europa
3. Uitwisseling met minimaal 2 extra Nederlandse VO & PO scholen in Costa Rica & Peru
4. Kick off event met minimaal 10 nieuwe school-uitwisselingen buiten Kenia en
Nederland
5. Kick off event met minimaal 40 nieuwe scholen binnen Nederland en Kenia.

Lange termijn doelstelling & meerjarenplanning
Het ‘Digital Educational Exchange Programme’ (DEEP) is een wereldwijd bekend
programma, met een eigen digitaal platform dat door de meeste scholen in Europa wordt
gebruikt om interculturele digitale ontmoetingen en online lessen voor leerlingen (leeftijd
10-16 jaar) toegankelijk te maken en wordt aangeboden in het Engels, Spaans en Frans.
De bedoeling is om uiteindelijk ook het Hoger onderwijs in te betrekken. Als we eenmaal
het programma voor PO & VO hebben staan, willen we ook een programma maken voor
jongeren (HBO/MBO) en dan gericht op 'vocational training’.
We sluiten aan bij de landelijke projecten vanuit ministeries van onderwijs en verschillende
NGO’s en nemen de wet- en regelgeving o.a. omtrent privacy in acht.
9
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6.

Structuur en organisatie

Sister Schools werkt samen met gelijkgestemden binnen een organisatievorm die aansluit
bij de missie & visie. Niet top-down gestructureerd, maar met zelfstandig opererende
(virtuele) werkgroepen onder een faciliterend en dienend leiderschap.
Symbool voor deze vorm staat de baobab boom.

Met weinig resources voedt de boom zich en houdt in de stam voldoende water vast, van
waaruit meerdere vertakkingen kunnen ontstaan. De dikke stam van de boom is het DEEP
Platform waarmee kennisdeling wordt gefaciliteerd. De vertakkingen zijn de landen waar
Sister Schools actief is en de wortelstructuren (de Baobab boom wordt ook wel een op zijn
kop geplante boom genoemd, waarbij de wortels bovenin zitten) symboliseren de scholen
en lokale schoolprojecten die Sister Schools helpt ontstaan.
Sister Schools zoekt actief aansluiting bij lokale organisaties en stakeholders, die achter
de doelstellingen staan en expertise, kennis en ervaringen via virtuele teams kunnen
uitwisselen om maatschappelijke meerwaarde te creëren. In gezamenlijkheid wordt het
internationaliseringsprogramma ontwikkeld voor het onderwijs, waar aan beide zijden van
de welvaart balans van kan worden geprofiteerd.
10
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3.

Sister Schools Team

Bestuursleden (4):
Sabine van Egeraat (Voorzitter)
Margot Hartevelt (Educatie specialist)
Collins Lidéde (ICT specialist)
Advies groep (4):
Kenneth van Tol (Funding)
Marcel de Jong (Organisatie)
Rijn Broere (Financiën)
Dorien Beurskens (Africa-ondernemer)
Ger Rolsma (Onderwijs)
Expert groep Onderwijsontwikkeling (9):
Marianne Verhallen, Margot Hartevelt, Judith Kat , Rob Godfried (NL)
Sara Wanjira, Esther Mungai, Alice Wanjiru Wairimu, Phanuel Ondele & Zacchaeus Awino
(Kenya)
Expert groep Technologie & ontwikkeling (6):
Anna Bon (met haar studenten v/d/ VU), Collins Lidede (bestuurslid), Frank Cornelisse
(met zijn studenten v/d UvA), Kibe Collins & Naomi Wariara, Victor Samuel Ohanga
Stanley Sie vertaalt de Sister Schools concepten in visuele ontwerpen en is
verantwoordelijk voor het design van ons drukwerk.
De bestuursleden, adviseurs, het expertteam en de visueel designer ontvangen geen
financiële vergoeding voor hun werk, behalve voor reis- en andere onkosten.
Julia Strijland houdt zich bezig met de dagelijkse leiding en Sarah Wanjira doet dat in
Kenia. Behalve reis- en andere onkosten ontvangen zij een passende financiële
vergoeding voor de algehele leiding in beide landen.
Eerste stagiair was Anouk Euser, studente culturele antropologie is afgelopen jaar in Kenia
geweest en adviseerde ons middels een learning community de lesstof te ontwikkelen. Dit
advies hebben we overgenomen. De komende jaren bouwen we onze contacten verder uit
bij de de UvA en de VU en op Hoge Scholen, zodat jonge mensen mee blijven bouwen via
praktijkopdrachten, stages en onderzoekswerk aan de ontwikkelingen van Sister Schools.
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In Kenia is de Trust ‘Deep Kenya’ gevormd, bestaande uit Mr. Mwaka, Ms. Mercy Nyaga
Shikwe en Miss Marilyn Gloria Odongo. Sarah Wanjira, Grace Kavinguha, Victor Samuel
Ohanga en Joshua Omondi zijn als trainers & coördinatoren verbonden aan DEEP Kenya,
onze partner organisatie in Kenia.
De Keniaanse organisatie is verantwoordelijk voor eigen functioneren en krijgt begeleiding
en steun van Sister Schools, waar mogelijk.

Rollen en taken:
1. Een vertegenwoordiging uit het bestuur bezoekt de scholen in Kenia en onderhoudt
contact. De scholen ter plaatse worden minimaal 1 keer per leerjaar bezocht en als
Covid-19 het weer toelaat zullen ook studenten de scholen bezoeken voor het
uitvoeren van stages en/of praktijkopdrachten. De bestuurders regelen met de landen
coördinator Sarah Wanjira dat er ieder kwartaal gerapporteerd wordt over de
voortgang (met foto’s & video).
2. Zowel in Kenia als in Nederland wordt er een directie-management aangesteld
3. De resultaten, evenals de begroting en het jaarverslag worden op de eigen website
geplaatst, www.sisterschools.eu en via de social media kanalen openbaar gemaakt.
Ook zullen resultaten en oproepen richting vrijwilligers te vinden zijn op andere
websites die zich daarvoor lenen.
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Integrale sociotechnische benadering in een brede context
Om de kenmerken van de organisatie vorm te geven maakt Sister Schools gebruik van het
acroniem SCALE-IDEAS1, kenmerken van een exponentiële organisaties:
S (staff on demand): we werken naast de landen coördinatoren niet met vaste mensen in
dienst, maar vragen mensen (soms op vrijwillige basis) bijdragen te leveren.
C (Community & Crowd): we richten ons op het opbouwen van een community, die zich
verbonden voelt met onze doelen en de visie op onderwijs en hoe interculturele
communicatie binnen een internationale context bij kan dragen aan het ontwikkelen en
versterken van eigen perspectief en identiteit.
A (Algorithms) Met behulp van technologie worden zoveel mogelijk zaken
geautomatiseerd. Denk aan schoolprofielen en hoe scholen elkaar kunnen kiezen, het
uitwisselen van materialen en het contributie & betalingssysteem.
L (Leveraged Assets) De Stichting heeft geen fysieke gebouwen en kantoren.
E (Engagement) De stichting investeert in gebruikers betrokkenheid, door het opzetten
van crowdfunding acties, ideeënvorming samen met leerlingen en docenten etcetera.
I (Interfaces) informatie delen tussen de Sister Schools deelnemers wordt via een user
interface op het DEEP platform mogelijk gemaakt.
D (Dashboards) Met grote hoeveelheden gegevens van deelnemers en werknemers,
aantallen bezoekers van de website, ontvangen van betalingen enz. zal een overzicht
worden gemaakt.
E (Experimentation) Er is altijd ruimte om te experimenteren. Iedere schoolsituatie in ieder
land is verschillend en daarom moeten we kunnen experimenteren met verschillende
vormen waarin de interculturele communicatie kan worden opgezet.
A (autonomy) we werken met kleine autonome teams, die multidisciplinair functioneren en
eigen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van specifieke taken. Het dashboard
kan worden gebruikt om op een gedecentraliseerde en gecentraliseerde manier te sturen.
S (Social) De Stichting is bij uitstek een organisatie waarbij het sociaal kapitaal voorop
staat. Daarom investeren wij in technologie om de onderlinge communicatie en
gemeenschapszin te bevorderen.
1

‘Het nieuwe organiseren: alternatieven voor de bureaucratie’. H. Kuipers, P. Van Amelsvoort, E-H.
Kramer. Acco, Leuven, 2020. Pag. 519 & 520
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Er is een analyse & ontwerp van de
voorgestelde organisatiestructuur
voor Sister Schools geschetst in het
kader van de masterstudie MCC
(Management, Culture & Change).
Ook is er binnen dezelfde studie
voor de Sister Schools organisatie
een essay geschreven over
motivatie, betrokkenheid en
prestatie (organisatiepsychologie).
Hierin wordt het belang beschreven
om verschillen te onderkennen en vanuit een goede begeleiding binnen de organisatie
Sister schools en vanuit het educatieve uitwisselingsprogramma om mensen te helpen
over verschillen heen samen te werken, begrip en respect voor elkaar te hebben en de
meerwaarde te onderkennen om vanuit meerdere perspectieven naar de wereld te
kunnen kijken.
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8. Toelichting op de begroting
Er zijn twee begrotingen gemaakt een ‘worse case scenario’ (A) en de ‘best case scenario’
(B). Beide begrotingen zijn gebaseerd op een kalenderjaar (12 maanden).
Begroting A gaat uit van de twee Nederlandse scholen, die nu al deelnemen en betalen
voor het project. In Budget A is rekening gehouden met geen enkele toekenning vanuit de
fondsen. Wel hebben we een kleine opbrengst vanuit de crowdfunding opgenomen in
budget A en een iets groter bedrag in budget B.
Het B budget baseert zich op deelname van 10 basisscholen en 10 middelbare scholen in
Nederland en Kenia. Contributiekosten per school zijn gebaseerd op een jaarbijdrage van
950,- Euro per school. Daarnaast betalen scholen een leerling afhankelijk bedrag, dat een
deel van de kosten dekt voor de inrichting van de digitale klaslokalen op de scholen daar.
Dit bedrag varieert tussen de 25,- en de 65,- per leerling afhankelijk van het aantal
leerlingen en de financiële mogelijkheden van de school.
Er is een onderscheid gemaakt tussen kosten in Kenia en in Nederland. Daarnaast is er
een onderscheid gemaakt tussen de directe projectkosten en de kosten voor het
uitbouwen van de organisatie. Uiteraard worden de organisatiekosten in vergelijking met
de projectkosten zo laag mogelijk gehouden, zodat de opbrengsten ten goede komen aan
de scholen zelf.
De fondsaanvragen worden momenteel voorbereid, met uitgebreide specificaties. Alle
voorbereidingen zijn getroffen om de ‘best plan’ begroting waar te maken. Het streven is
om uiterlijk na vijf jaar zelfvoorzienend te zijn.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Nelson Mandela
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