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Aanleiding 
 

Kinderen hebben de behoefte ruimte te krijgen om hun ideeën en creativiteit 
te ontwikkelen, om anders en uniek te zijn, zonder dat ze voelen dat ze 

geforceerd worden ergens in te moeten passen. 
 

In de maatschappij is er veel in beweging en wordt er voortdurend van de mens gevraagd 
om mee te bewegen. In de huidige crisis die is ontstaan door de corona is ook in het 

onderwijs veel in beweging gekomen, de online lessen door het sluiten van de scholen, 

kinderen die wisselend les kregen in halve groepen en vooral kinderen die hierdoor 
vastlopen, of het heel prettig vonden. Het onderwijs is in beweging en dit is noodzakelijk 

omdat de maatschappij ook enorm aan het veranderen is. 

Kinderen worden opgevoed als zelfstandige, onafhankelijke kinderen die zelf keuzes kunnen 
maken. Het is van belang dat het onderwijs de voorwaarden creëert, dat kinderen kunnen 

leren in deze wereld zich zo te ontwikkelen dat zij in staat zijn op een creatieve manier mee 

te bewegen en mede vorm te geven aan hun ontwikkeling en aan de wereld. 
 

Onderwijsvisie 
Een school moet dynamisch, uitdagend en in beweging zijn en ieder mens is gemotiveerd om 
zich te ontwikkelen als hij weet dat hij er wijzer of vaardiger van wordt. Dit betekent dat een 

school alle randvoorwaarden moet creëren om ieder mens de mogelijkheid te bieden zich 

optimaal te ontwikkelen tot een volwaardig wereldburger. 

Kennis is belangrijk en zinvol als het toegepast kan worden en/of ervaren kan worden, 
omdat zowel de linker als de rechterhersenhelft geactiveerd moet worden. Kort 

samengevat, het denken en het voelen vormen samen de basis van leren. 
 
Democratisch Onderwijs 
Democratisch onderwijs is afgeleid van Amerikaanse Sudbury School. In de jaren 60 van de 
vorige eeuw is deze vorm van onderwijs ontstaan en het bestaat nog steeds. In Nederland 

zijn momenteel 12 Democratische scholen. Zij zijn verenigd in het platform democratische 

scholen (PDS) http://www.democratischescholen.nl/  
Er is geen algemeen aanvaarde definitie van de term, maar op de IDEC (International 

Democratic Education Conference) in 2001 zijn de deelnemers het eens geworden over de 

volgende verklaring: "Wij geloven dat in een democratische educatieve instelling, jongeren 
het recht hebben: 

- Individueel te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie ze leren. 
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- Op een gelijk aandeel in de besluitvorming over hoe hun organisaties - in het 

bijzonder hun scholen - worden bestuurd, en welke regels en sancties, indien nodig, 

aanwezig zijn". 

De EUDEC (European Democratic Education Community) hanteert de volgende definitie: ·De 

twee pijlers van democratisch onderwijs zijn: 
- zelfgestuurd leren 

- een leergemeenschap op basis van gelijkheid en wederzijds respect 

 

Zelfgestuurd leren 

Leerlingen in democratische scholen kiezen zelf hoe ze hun schooltijd doorbrengen, welke 

interesse ze na streven en hoe zich voorbereiden op hun latere leven. Leren kan 
plaatsvinden in een groep, maar tegelijk bestaat er veel ruimte om op geheel eigen wijze te 

leren, zoals door zelfstudie, onderzoek via het internet, spelletjes spelen, vrijwilligerswerk 
doen, projecten maken, musea bezoeken, reizen en gesprekken voeren met vrienden en de 

staf/begeleiders. 

 
Een gemeenschap op basis van gelijkheid en wederzijds respect 

Volgens de EUDEC is de beste omgeving om in te leren een omgeving waarin rechten en 

meningen worden gerespecteerd. 
Democratische scholen hebben schoolvergaderingen waarin alle leden van de gemeenschap 

een gelijke stem hebben, ongeacht leeftijd of status. Studenten en docenten kunnen bij 
elkaar zitten als gelijken om over schoolregels, curricula, projecten, in sommige gevallen 
over het inhuren van personeel of zelfs over begrotingszaken te discussiëren en te stemmen 
of een consent te bereiken. 

Het resultaat: tolerante, open-minded, verantwoordelijke personen die weten hoe ze hun 
mening moeten uiten en kunnen luisteren naar die van anderen, die goed opgeleide, actieve 

burgers voor een moderne democratische samenleving vormen. 

Democratisch onderwijs kent in Nederland twee vormen. Het democratisch model en het 
sociocratisch model. In Polderwijs opteren we voor het sociocratisch model. Dus niet het 

“meeste stemmen gelden” systeem maar we werken met een consent. Stel iemand heeft 

een voorstel dat kan ingebracht worden in een van de daarvoor bedoelde overleg kringen. 
Een ander kan een onoverkomelijk bezwaar hebben. Dit kan alleen als er gefundeerde 

argumenten ingebracht worden. De aanvrager zal reageren op de argumenten en kan deze 

weerleggen dan wel doen inzien dat het voorstel niet levensvatbaar is. 
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Doelgroep 

Alle kinderen tussen 4 en 21 jaar zijn welkom op Polderwijs! Zij kunnen op elk moment 

instromen en gebruik maken van het systeem. Er vindt een intake plaatsvinden om te 

bepalen of er een weloverwogen keuze gemaakt wordt. Het is prettig als je geleerd hebt je 
eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen daden. 

Ook de ouders zullen volledig achter de keuze moeten staan. Het vergt heel veel vertrouwen 

in je eigen kind. Loslaten van je kind is een van de moeilijkste dingen voor ouders. 

Dit is de reden dat wij bij Polderwijs hebben gekozen voor drie pijlers nl. 

- Vrijheid; het zelfgestuurd leren 

- Gelijkwaardigheid; de sociocratische methode 
- Vertrouwen. 

 
Educatie en ondernemerschap 
In de huidige tijd is het goed iedere organisatie waar geldstromen in en uit gaan te zien als 

een bedrijf. Ook een school is een bedrijf. Een heel bijzonder bedrijf in dit geval, met een 
heel groot hart en een zeer bijzonder ‘product’. Tot nu toe werden overheidsgelden beheerd 
en besteed als een soort vanzelfsprekendheid. Dat is aan het veranderen. De overheid gaat 

andere keuzes maken in hun uitgavenpatroon. Dat lijkt vervelend maar biedt ook kansen.  
Als school bied je een aantal zaken: 

- Ruimte 
- Kennis 
- Inspiratie 
- Vertrouwen 

- Netwerk 
Voor dit aanbod moet betaald worden. Dat doet normaal gesproken de overheid. Echter bij 

dat geld hoort een keurslijf aan regels die het vak als leerkracht en schoolleider er niet 

aantrekkelijker op maakt. Wij kiezen voor een ‘vrij’ te besteden budget om minder beperkt 
te worden door de regels. Het geld wordt nu opgebracht door de ouders, waarbij we werken 

aan een samenwerking met de overheid om een verandering in gang te zetten om de ouders 

een kind gebonden budget mee te geven. Op die manier kan iedere ouder zelf kiezen van 
welk soort onderwijs ze hun kinderen gebruik willen laten maken. Dit is een proces wat tijd 

nodig heeft. Naast de ouders zijn er ook bedrijven die belang kunnen hebben bij het 

betrekken van studenten van de school. Ook is er een mogelijkheid dat kunstenaars, 
ambachtslieden en partners, gericht op begeleiding van en onderwijs voor kinderen, gebruik 
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maken van ruimtes binnen de school. De huuropbrengsten daarvan komen ten goede van de 

school. 

Op veel democratische scholen blijkt dat leerlingen/studenten goede ondernemers in de 

dop zijn. Zo lang zij student zijn kunnen ook zij opbrengsten voor de school genereren.  

Ontwerp van de school 

De school bestaat uit verschillende ruimtes. Er zullen verschillende soorten ruimtes nodig 
zijn om ‘leren’ te faciliteren. We hebben de volgende ruimtes nodig; 

- Buitenomgeving; deze zal ruim en met veel groen en dieren zijn. Er is ruimte om 
hutten te bouwen, te sporten en in bomen te klimmen. Als er natuurlijk water is, is 
dat een extraatje.  

- Stilteruimtes; voor leerlingen die geconcentreerd willen werken, leren, lezen of 
gewoon ‘zijn’. 

- Werkruimtes waar overleg is en waar geluid mag zijn. 
- Techniekruimten waar handvaardigheden en technische vaardigheden worden 

geoefend. 
- Muziekruimte; daar kunnen studenten en staf, muziek maken 
- Beweegruimte binnen; ook binnen moeten kinderen kunnen bewegen. Een 

activiteitenlokaal waar gedanst en gespeeld kan worden. 

Naast de ruimtes van de school is het plan opgevat om ondernemers die nog een ambacht 

uitoefenen, te vragen een ruimte te huren bij school om een deel van hun productie of 
ontwerp te doen. Kinderen kunnen dan in deze werkplaatsen met hun handen werken. Zo 

denken we aan een atelier voor houtbewerking, techniek, architectuur, 
elektrotechniek/robotica, kunst en een bakkerij/keuken. 
Tegen betaling kunnen derden, bijvoorbeeld een koor of een toneelvereniging, hier in 

overleg gebruik van maken.  

We zoeken een locatie die geschikt is voor dergelijke activiteiten met 
uitbreidingsmogelijkheden.  

 
Stichting 
Stichting polderwijs 

Dit is de stichting die actief sponsors zoekt voor de school. De stichting schenkt vervolgens 

geld aan de school, aan studenten voor specifieke projecten. 
Ook worden bedrijven benaderd om kinderen te sponsoren waarvan ouders de 

schoolbijdrage echt niet kunnen betalen.  

 

Algemene informatie  
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Stichting Polderwijs  

Voorzitter; B. Hanemaaijer Rendierweg 16, 8251PD Dronten,  Tel 0641682291,onbezoldigd 

Secretaris en penningmeester; H. Haasjes, Reaal 3, 8253 BE, Dronten, onbezoldigd  

Tel: 06 28124366  
  

De rechtsvorm is een stichting. De Stichting is opgericht op 27 september 2021 en 

ingeschreven in de Kamer van Koophandel Leeuwarden, nummer 84238682§  

Doelstelling van de stichting  

De doelstelling van de stichting is:  
• Het creëren en in stand houden van een plek (een school) waar onder 

optimalel omstandigheden personen onderwijs kunnen genieten 

• Het ontwikkelen van onderwijsmethoden 
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door 

• Het bieden van onderwijs in de meest ruime zin 

• Het exploiteren van een school 

• Alles wat in de ruimste zin en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting heeft niet ten doel winst te maken 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van 
gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het 

Democratisch onderwijs voor kinderen van 4 tot 21 jaar in de regio Dronten.  

Beleid van de stichting  

Polderwijs is een particuliere school. De kosten zullen uit andere bronnen betaald 

moeten worden. B3- scholen voldoen aan een lichter inspectiekader dan de 
bekostigde scholen maar staan wel onder toezicht van de inspectie. Vanwege dit 
lichtere inspectiekader is er voor deze vorm van onderwijs gekozen. De school 

voldoet aan de leerplichtwet. Het waarborgt de pedagogische vrijheid en stelt de 
school in staat voor zover mogelijk tegemoet te komen aan de rechten van het kind.  
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Financiering 

Opbrengsten 

Overheid 

Uiteraard zouden we graag door de overheid bekostigd worden. We betalen allemaal 
belasting en ook de kinderen op een democratische school hebben recht op hun deel voor 

educatie. Echter vereist het ministerie een splitsing van basis- en voorgezet onderwijs. 

Aangezien dat nu net karakteristiek is voor een democratische school zijn we afgesloten van 
deze weg. De school krijgt nu de zogenaamde B3 status. B3-scholen zijn particuliere scholen 

voor basisonderwijs. Ouders mogen hun kinderen bij deze school in laten schrijven en 

voldoen daarmee aan de leerplicht. Een B3-school wordt niet bekostigd door de overheid. 

Ouders 

Dus zullen de ouders moeten betalen. Gebruikelijk in Nederland is dat ouders tussen de 

€300 en € 500 per jaar per kind betalen.  Bij Stichting Polderwijs vragen we van de ouders 

een bijdrage van €300 per kind per maand en voor ieder volgend kind uit hetzelfde gezin 
€200 per kind per maand.  

Verhuur 

Een aantal ruimtes willen we verhuren; 
● Op woensdag, het weekend en eventueel de avonden is de school dicht en kunnen 

de ruimtes gehuurd worden door derden. 
● De ondernemers die werkateliers hebben huren deze ruimtes van de school. 
● Ontwikkelaars van nieuwe onderwijssystemen ondersteunen de school met een 

bedrag per maand. In ruil daarvoor worden hun producten en diensten gebruikt op 
school en mogen potentiële klanten van de ondernemers op de school komen kijken 
naar de resultaten.  

Kosten 

Huur 

Het streven is om een locatie te vinden die de school geen huur kost. Er kan een vereniging 
van eigenaren zijn die eigenaar van het pand zijn. In ruil voor de geboden ruimte, 

onderhouden de mensen van de school het gebouw en de omgeving. De mensen van de 

school betreft, de staf, de studenten en de familie van de studenten die een bijdrage willen 
leveren. Het gebouw blijft zijn waarde houden en voor de eigenaren is het een waardevaste 

investering. De eigenaren mogen in overleg gebruik maken van de ruimtes en kunnen ook 

aanspraak maken op een aantal diensten. Bijvoorbeeld materiaal voor een tentoonstelling, 
een muziekoptreden, een spreker e.d. 
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Vaste lasten 

Kosten voor verbruik als de energielasten en vaste huisvestingslasten zullen uit de 

opbrengsten van de school betaald worden. Zo ook verzekeringen, salarissen van docenten 

en materialen. Voor wat betreft de materialen zullen we ook zoveel mogelijk gebruik maken 
van sponsors. 

Inrichting 

Inrichting kan grotendeels verzameld worden door het inzamelen van spullen die mensen of 
organisaties over hebben. Uiteraard deugdelijk materiaal, maar niets hoeft nieuw te zijn. Het 

is de bedoeling dat kinderen ook zelf ontwerpen gaan maken en daadwerkelijk onder 

professionele begeleiding zelf meubels gaan maken. Uiteraard de kinderen die dit graag 

willen.  

Onderhoud 

Zoals gezegd de gebruikers van de school zullen gezamenlijk zorg dragen voor het 

onderhoud en de schoonmaak van de school. 
 

 


