TIPS OM ALS DEELNEMER SPONSORING TE ORGANISEREN
We hebben voor het AI Lerend Netwerk Positief Onderwijs een sponsorprogramma opgesteld.
Hiermee is het makkelijker om bedrijven en instellingen te benaderen om in te stappen en
deelname voor een zo groot mogelijke groep deelnemers mogelijk te maken.
Als deelnemer kun je een bedrijf vragen om bijvoorbeeld (een deel van) jouw deelname-fee te
bekostigen. Of meer in den brede het Lerend Netwerk te ondersteunen. We willen jullie van
harte aanmoedigen dit op te pakken.
Wij sturen vanuit de organisatie ook een verzoek naar een aantal organisaties die wij kennen.
Naast de flyer die er is over het Lerend Netwerk kun je hiervoor het document
‘sponsorprogramma’ gebruiken – die je dan het best vergezeld doet gaan van een zelf
geschreven brief of mail.
Welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen is lastig op voorhand te zeggen. Het kan gaan
om bedrijven die op de een of andere manier een verbinding hebben met onderwijs of zelf
bijvoorbeeld veel vaklieden opleiden. Maar even zo goed kan het gaan om een organisatie die
zelf niets met onderwijs doet, maar wel geëngageerd is op dit gebied en graag wil bijdragen aan
het opleiden van mensen voor de toekomst. We zetten dit op voorhand niet dicht, en willen jullie
uitnodigen om vooral zelf te kijken waar je kansen ziet:
• voor welke organisatie zou het aantrekkelijk kunnen zijn om het Lerend Netwerk Positief
Onderwijs financieel of met andere middelen te ondersteunen? Bijvoorbeeld omdat ze Positief
Onderwijs een warm hart toedragen?
• welke organisatie zou enthousiast kunnen raken voor het vraagstuk dat jij in het Lerend Netwerk
wilt oppakken?
• met welke organisatie heeft jouw school of instelling al relaties, die hier op in zouden willen
stappen?
• …..?
Als je ondersteuning nodig hebt - bijvoorbeeld bij het formuleren van de tegenprestatie, de
keuze voor organisaties, of het nadenken over je brief – of als je anderszins vragen of ideeën
hebt over het sponsorprogramma kun je mailen naar Luk Dewulf (luk@kiezenvoortalent.be) of
Saskia Tjepkema (stjepkema@kessels-smit.nl) of een van de andere initiatiefnemers.

