Radiance

vrienden van
Christelijk onderwijs in Zhytomir, Oekraïne

Beleidsplan 2020
Voor de stichting Vrienden van Radiance is het jaar 2020 een jaar waarin de in de vorige jaren ingezette
beleidslijn wordt voortgezet en waar mogelijk verder uitgerold.
Doelstelling
Vrienden van Radiance zet zich in voor christelijk onderwijs in Oekraïne. Dat doen we op verschillende
manieren.
1.We geven financiële ondersteuning aan één van de eerste christelijke scholen in Oekraïne.
2.We stimuleren de onderwijskundige ontwikkeling.
3.We richten ons op de zorg voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. In Nederland wordt dit project
Special Educational Needs (Sen) genoemd.
In 2020 willen we nader kijken naar de reikwijdte Stichting Radiance in relatie tot mogelijke samenwerking met
het Piet Kuijtfonds van Driestar educatief.
1. Inhoudelijke ondersteuning van de christelijke school Radiance in Zhytomir
De ondersteuning vindt plaats op financieel en onderwijsinhoudelijk terrein.
Om bij stijgende kosten (hogere salarissen, stijgende energiekosten etc. de exploitatie van de school sluitend
zal de stichting er naar streven om de financiële bijdrage over 2020 op hetzelfde niveau te houden als in
voorgaande jaren.
Inhoudelijke ondersteuning vindt plaats door blijvende begeleiding en advisering van de directie van de school
met een extra accent op de continuering van het SEN project.
Ook een verdere intensivering van de contacten die de school heeft met de stichting Mission to Ukraine, waarbij
gestreefd wordt naar het verder participeren in de school van kinderen met een handicap, heeft daarbij de
aandacht.
Het onderwijsbeleid van de regering in Ukraine is sterk in ontwikkeling. Het streven is om speciaal onderwijs in
de vorm van aparte scholen voor speciaal onderwijs af te schaffen en voor het hele land inclusief onderwijs in te
voeren. Dat heeft grote gevolgen voor alle bestaande scholen. Daarnaast is er sprake van decentralisatie van
overheidsfinanciën. Dat opent wellicht de mogelijkheid voor een ( gedeeltelijke) bekostiging van het onderwijs
door de lokale overheid. De verwachting is dat dat zich voorlopig zal beperken tot een aantal projecten op het
gebied van SEN.
Ter wille van een goede communicatie zal er een delegatie van de stichting een bezoek aan de school brengen
en is een bezoek van een delegatie van de school.
2. Fondswerving
Voor het verwerven van financiële middelen richt de stichting zich in 2020 op :
- middelen bijeengebracht door studenten van Driestar educatief;
- collecten tijdens speciale bijeenkomsten van Driestar educatief;
- uitbreiding van het aantal vaste sponsoren uit de particuliere sector;
- giften;
- overige middelen die passen binnen de doelstelling van de stichting.
3. Communicatie
De communicatie richt zich vooral op de studenten van Driestar educatief en mogelijke sponsoren.
Binnen de hogeschool wordt een studentengroep ingezet om medestudenten enthousiast te maken voor het
project, deelname aan de jaarlijkse reis naar Zhytomir te stimuleren, en speciale sponsoracties binnen de
hogeschool (of daarbuiten) te organiseren.
Met het oog op bredere bekendheid van het doel van het project, wordt de website van de stichting van tijd tot
tijd voorzien van actuele informatie over de school Radiance.
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