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Voorwoord
Albeda is een regionaal opleidingscentrum (roc) waar jaarlijks ongeveer 20.000 studenten een opleiding volgen.
Al meer dan 25 jaar is Albeda een begrip in Rotterdam en omstreken en daar zijn onze studenten en
medewerkers trots op. Als school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie dragen we bij
aan het verhogen van het opleidingsniveau, het versterken van bedrijvigheid en welvaart en aan de vitalisering
van de samenleving. Het mbo is immers de motor van de economie.

Onze missie is
Studenten en werkenden hun talenten laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze
uitgroeien tot gewilde en bekwame professionals, die een leven lang als ondernemende
vakmensen én als betrokken en verantwoordelijke burgers hun bijdrage leveren aan de
samenleving.
Albeda biedt onderwijs op alle vier niveaus van het mbo en richt zich op jongeren én volwassenen.
We zijn een inclusieve school. We organiseren, ontwikkelen en voeren ons onderwijs zo uit, dat
iedereen zich thuis kan voelen en succesvol kan zijn, ongeacht je achtergrond, geaardheid en wat je
wil leren.
Gelijke kansen bieden staat hoog in het vaandel bij Albeda. We kennen onze studenten en we weten
dat veel van onze studenten en hun ouders in een financieel ingewikkelde situatie zitten. Het aantal
mbo-studenten dat leeft onder of op het sociaal minimum op onze school is groot. Het percentage
gezinnen dat van een minimaal inkomen moet rondkomen, met werkloosheid te maken heeft of
schulden is in Rijnmond het hoogst van Nederland.
Van ouders en studenten krijgen wij jaarlijks veel verzoeken om hulp bij het aanschaffen van de
leermiddelen zoals verplichte boeken, licenties en een leenlaptop. Het past bij onze missie dat we
geen nee zeggen op deze aanvragen omdat een diploma van een beroepsopleiding bijdraagt aan een
goede startpositie op de arbeidsmarkt.
Om succesvol een opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk dat onze studenten vanaf de start
van de opleiding beschikken over de leermiddelen en laptop. Zeker in een tijd waarin veel van het
onderwijs online wordt gegeven. Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen is het Albeda
studiesupportfonds opgericht. Als bestuur van het Albeda studiesupportfonds zijn wij dringend op
zoek naar financiën voor ons doel, het financieel en materieel ondersteunen van Albeda studenten
die door omstandigheden niet in staat zijn hun studie te starten, voort te zetten of af te ronden.
Als voorzitter van het Albeda studiesupportfonds doe ik een klemmend beroep op u voor een
financiële ondersteuning uwerzijds. Daarnaast zoeken we samenwerking met organisaties die ons
willen helpen bij het realiseren van ons doel. Onze ambitie is alle aanvragen te kunnen honoreren.
We stellen het bijzonder op prijs om samen met u of uw organisatie te werken aan het realiseren
daarvan.
René Louwerse
Directeur Finance & Control
voorzitter Albeda studiesupportfonds
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Inleiding
Albeda wil gelijke kansen bieden aan studenten. We weten dat er grote verschillen zitten tussen de
omstandigheden waarin onze studenten opgroeien en zich ontwikkelen. Juist in de regio RotterdamRijnmond is het aantal mbo-studenten dat opgroeit in een gezin met een minimum inkomen of met
schulden groot. Bij het kiezen van een beroepsopleiding zouden deze inkomensverschillen geen rol
mogen spelen. Om succesvol een opleiding te kunnen volgen is het essentieel dat studenten vanaf de
start van de opleiding beschikken over de verplichte leermiddelen.
Het college van bestuur van Stichting Albeda heeft daarom besloten een onafhankelijke stichting op
te richten genaamd Stichting Albeda studiesupportfonds. Het doel is om jaarlijks voldoende
middelen te verwerven zodat studenten van Albeda, die daarvoor in aanmerking komen, de
verplichte leermiddelen en laptop kunnen krijgen.
De voorbereidingen voor de stichting Albeda studiesupportfonds zijn gestart in 2020. In dit
beleidsplan beschrijft het bestuur de voornemens voor de periode 2021-2023.
Jaarlijks krijgt een mbo-school een bedrag van het ministerie van OCW voor een Studentenfonds
voor minderjarige mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) opleiding volgen. In
2020 was dit bedrag voor de aangevraagde leermiddelen niet toereikend.
Tot een kind 18 jaar is, zijn ouders verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding. Niet voor alle
ouders is de aanschaf van de verplichte leermiddelen en een laptop mogelijk. In 2020 kregen 827
studenten onder de 18 jaar hun leermiddelen in bruikleen.
Vanaf 18 jaar kunnen studenten aanspraak maken op studiefinanciering. Binnen de groep van
studenten die 18 jaar en ouder zijn kan, in uitzonderingsgevallen, ook en beroep worden gedaan op
het Albeda Studentenfonds. In 2020 deden 220 studenten een dergelijke aanvraag samen met de
schoolmaatschappelijk werker.
1 Doel
Wanneer jongeren nadenken over hun toekomst en een opleiding kiezen die bij hen past mogen de
verschillen in kosten van een mbo opleiding geen rol spelen. Om succesvol een opleiding te kunnen
volgen is het essentieel dat studenten vanaf de start van de opleiding beschikken over de verplichte
leermiddelen. Tot die verplichte leermiddelen behoort vanwege het online onderwijs tegenwoordig
ook een laptop.
De Stichting Albeda studiesupportfonds heeft tot doel:
•

Het financieel en materieel ondersteunen van studenten die staan ingeschreven bij Albeda
die door omstandigheden anders niet in staat zijn hun studie te starten, voort te zetten of
af te ronden;

•

Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen voor studenten van Albeda.
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2 Strategie
Het Albeda studiesupportfonds zet zich in om giften in geld of natura te verwerven voor de financiële
ondersteuning van de studie van Albeda studenten. De stichting wil financiële middelen verwerven
door:
•

Het aanvragen van donaties bij fondsen in Nederland.

•

Het vragen van giften en donaties aan natuurlijke personen.

•

Het organiseren van evenementen samen met de studenten van Albeda.

Donateurs kunnen geen voorwaarden stellen aan hun donaties. Wel kunnen zij in overleg giften
bestemmen voor een bepaald doel of een bepaalde doelgroep binnen het doel van het Albeda
studiesupportfonds, bijvoorbeeld studenten die een opleiding volgen in een specifieke sector of
wonen in een specifieke gemeente. De Stichting Albeda studiesupportfonds heeft geen
winstoogmerk. Bij een potentiële gift vindt een marginale toetsing plaats of de gift niet in strijd is
met de openbare orde of de wet. Het accepteren van donaties wordt vermeden wanneer het risico
bestaat dat de geloofwaardigheid van Stichting Albeda of het Albeda studiesupportfonds in het
geding komt.
Op basis van de aanvragen van een jaar wordt een prognose gemaakt van de verwachte uitgaven in
het volgend jaar en een target gesteld voor het verwerven van extra inkomsten.
5
3 Activiteiten
Er is een nauwe samenwerking tussen het Albeda Studentenfonds en het Albeda
studiesupportfonds. Het Albeda Studentenfonds zorgt voor:
•

Communicatie op de Albeda website en het Albeda intranet (portaal) over de regeling voor
(ouders van) studenten, de voorwaarden voor de aanvraag en de procedure van aanvragen.

•

Communicatie aan ouders/studenten op de lijst met verplichte leermiddelen van elke
opleiding en de rekeningen die Albeda stuurt aan ouders voor de verplichte leermiddelen.
Een laagdrempelige manier van digitaal aanvragen door ouders van studenten jonger dan 18
jaar. Via het schoolmaatschappelijk werk kan indien nodig hulp worden geboden bij het
indienen van een aanvraag.

•

•
•
•

•

Voor 18 plus studenten begeleidt het schoolmaatschappelijk werk de aanvrager en
onderzoekt samen met de student of er andere mogelijkheden zijn om de studie te betalen.
Het fonds betaalt de rekening voor verplichte leermiddelen aan de leverancier. Ook kan het
fonds een laptop in bruikleen geven.
Snelle beoordeling van de aanvragen en communicatie naar de aanvragers. Een
onafhankelijke beoordelingscommissie checkt of er werkelijk sprake is van financiële nood bij
18 plus studenten.
Heldere afspraken en contracten met leveranciers van leermiddelen.

•

Voor de leermiddelen van de Albeda student en/of de ouder wordt slechts bij wijze van
uitzondering direct op een privérekening van de student of de ouder van een minderjarige
student geld gestort; rekeningen worden direct aan de leverancier betaald.

•

Het in bruikleen verstrekken van leermiddelen en het weer innemen van deze bruikleen.

•

Het voeren van een administratie die voldoet aan de eisen die het ministerie van OCW stelt
voor de verantwoording van de middelen toegekend aan Albeda voor een mbo
Studentenfonds.

Het Albeda studiesupportfonds draagt zorg voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heldere communicatie over het doel van de stichting Albeda studiesupportfonds.
Het vormen van een netwerk van ambassadeurs voor de stichting Albeda
studiesupportfonds.
Het verwerven van voldoende financiële middelen om alle aanvragen die in principe voor
toekenning in aanmerking komen, te kunnen honoreren.
Het zorgvuldig beheren van de toegekende middelen en conform de afspraken
verantwoording afleggen aan de schenkers.
Het opstellen van een (meerjaren-) begroting.
Het opstellen van de jaarstukken.
Tweemaal per jaar de nieuwsbrief versturen aan de donateurs/schenkers om hen op de
hoogte te houden van de voortgang en activiteiten van het Albeda studiesupportfonds.
Het actueel houden van de content van de website van het Albeda studiesupportfonds.

4 Ambitie
In de periode 2021-2023 wil het bestuur in aanvulling op het bedrag van het ministerie van OCW
voor een mbo Studentenfonds per jaar €100.000,- verwerven aan donaties.
•
•
•
•

In 2021 worden 15 fondsen geselecteerd en aangeschreven waarvan de doelstelling past bij
de werkzaamheden van het Albeda studiesupportfonds.
In 2021 wordt een actieplan uitgewerkt om extra middelen te verwerven. Daarbij wordt een
beroep gedaan op de creativiteit van medewerkers en studenten.
Personeel van Albeda kan het eindejaarsgeschenk doneren aan het Albeda studiesupport
fonds.
De afdeling inkoop brengt bij leveranciers als bestemming voor Social return on investment
het Albeda studiesupportfonds onder de aandacht.
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5 Communicatie
Om voldoende financiële middelen te verkrijgen werkt het Albeda studiesupportfonds aan het
verhogen van de bekendheid van het fonds. Om extra inkomsten te verwerven communiceert het
Albeda studiesupportfonds aansprekend en positief. Aan de donateurs rapporteert het fonds
tweemaal per jaar via een nieuwsbrief over de voortgang van onze ambities. Deze nieuwbrief
publiceren wij op de website en sturen we digitaal toe.
In 2021 stellen wij een communicatieplan op met onderscheid in
Interne communicatie gericht op
•
•

De studenten van Albeda
De medewerkers van Albeda

Externe communicatie gericht op
•
•
•
•
•

De ouders van Albeda-studenten
Bedrijven waar Albeda contact mee heeft
De alumni van Albeda
Oud-medewerkers van Albeda
Fondsen waarvan de doelstelling past bij het Albeda studiesupportfonds.
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6 Verantwoording
Ieder jaar publiceert de stichting Albeda studiesupportfonds haar jaarstukken over het voorgaand
jaar op de website. Hierin vindt u informatie over:
•
•
•
•

Verslag over de uitgevoerde activiteiten.
Het aantal aanvragen en toekenningen in het kalenderjaar.
Financiële verantwoording met daarin o.a. overzicht van verworven schenkingen en donaties
en de uitgaven.
Bestuurssamenstelling.

Het Albeda studiesupportfonds is recent opgericht. De eerste publicatie van de jaarstukken - over
2021- vindt plaats in het voorjaar van 2022.

7 Organisatie en bestuur
Het bestuur van het Albeda studiesupportfonds bestaat in 2021 uit drie leden, te weten:
•
•
•
•

Voorzitter De heer René Louwerse, directeur Finance & Control Albeda
Penningmeester De heer Claus Verbrugge, directeur Albeda Finance & Control (tot mei 2021)
Penningmeester Ingrid Tuinenburg , directeur Albeda Zorgcollege (vanaf mei 2021)
Bestuurslid Mevrouw Gerdien Hoogmoed-Compagnie, directeur Albeda Trajectbureau.

Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door
•
•

Mevrouw Esther Matahelumual (ambtelijk secretaris), secretaresse Juridische Zaken.
Mevrouw Carla Kathmann contactpersoon Albeda studiesupportfonds.

Het Albeda studiesupport betaalt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

8 Financiën
De stichting Albeda studiesupportfonds zet alle verworven financiële middelen in om het doel van de
stichting te realiseren. Het Albeda studiesupportfonds werft het gehele jaar extra middelen. Het
Albeda Studiesupportfonds heeft geen winstoogmerk. De inkomsten worden besteed aan de
aanschaf van verplichte leermiddelen en laptops voor studenten van Albeda die onderwijs volgen
zodat zij hun opleiding succesvol kunnen afronden. Eventueel overgebleven middelen aan het eind
van het boekjaar worden het daaropvolgend jaar ingezet voor het doel van de stichting.
Medewerkers van Albeda van diverse afdelingen, waaronder ICT, Marketing & Communicatie,
Finance & Control, Facilitaire dienstverlening en het Trajectbureau verrichten in overleg
werkzaamheden voor het fonds. De afdeling Finance & Control voert de boekhouding van de
stichting Albeda studiesupportfonds en ondersteunt de penningmeester bij het opstellen van de
jaarstukken. 2021 is het eerste jaar waarover jaarstukken worden opgesteld. Albeda vraagt geen
financiële vergoeding voor de inzet van deze medewerkers. Alleen directe beheerskosten komen ten
laste van het fonds.
De stichting Albeda studiesupportfonds vraagt in 2021 de ANBI status aan waardoor donateurs fiscaal
voordeel kunnen genieten. De stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 80307965.
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