
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2017-2019 

 
  



Visie 

Knowledge for Children gelooft in kennis als sleutel tot een kansrijke toekomst en investeert in 

onderwijs voor kinderen in de plattelandsgebieden.  

Missie  

Knowledge for Children stimuleert betrokkenheid en beoogt zelfredzaamheid van de lokale 

gemeenschap door middel van het co-investing concept. In dit concept betalen gemeenschappen en 

belanghebbende organisaties mee aan de onderwijsprojecten. Wij stimuleren dit lokale leiderschap, 

omdat (financiële) gelijkwaardigheid tussen Nederland, Oeganda en Kameroen ons uitgangspunt is. 

In de onderwijsprojecten ligt de nadruk op het beter lesgeven door leraren en het vergroten van de 

leescultuur.  

Wat doen we?  

De vier programma’s die wij uitvoeren in Kameroen en Oeganda om onze missie te bereiken zijn:  

1. Schoolboekenprogramma (met co-investing) 

2. Vergroten van de Leescultuur (leesclubs en leescompetities met mobiele leesboekboxen) 

3. De kwaliteit van het onderwijs verhogen (training voor leraren) 

4. Leiderschapsworkshops (voor sleutelpersonen rondom scholen) om duurzaamheid programma’s 

te waarborgen.  

Hierbij delen wij ons lokale netwerk en kennis van de scholen, maar ligt de uitvoering bij de partners 

en de gemeenschappen.  

Ambities  

Oeganda  

Knowledge for Children wil in 2019 dat in er zoveel mogelijk een organisatie staat die zelfstandig 

opereert, investeert in lokale fondsenwerving en resultaten boekt en de eigen doelen bewaakt en 

het concept van Knowledge for Children steeds verder aanscherpt. Programmatisch betreft dit extra 

aandacht voor leiderschap en zelfredzaamheid van de scholen door middel van inkomens 

genererende projecten. Knowledge for Children Nederland heeft hierbij een adviesfunctie naar 

Oeganda toe en co-financiert de programma´s.  

Kameroen  

Knowledge for Children wil in 2019 dat Kameroen een zelfstandige organisatie is inclusief lokale 

fondsenwerving. Programmatisch ligt de nadruk op het verhogen van de leescultuur en de kwaliteit 

van onderwijs programma’s op deze scholen en het leiderschapsprogramma.  

Kenia 



Knowledge for Children wil in 2019 uitgebreid zijn naar Kenia en daar een pilot gestart hebben in 

samenwerking met partnerorganisaties en daarbij kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding. 

Hierbij willen wij de lessen van Oeganda en Kameroen meenemen en een uitwisseling tussen 

Oeganda en Kenia organiseren.  

Nederland  

Fondsenwerving en Communicatie  

In de periode 2014-2016 heeft Knowledge for Children nieuwe partners aangetrokken via 

familiefondsen en bedrijvenfondsen, via adopties en via de marathon in Oeganda. In de periode van 

2017 tot en met 2019 gaan wij verder op deze ingeslagen weg en willen meerjarige contracten met 

huidige en nieuwe partners aangaan. Daarnaast gaan wij parallel bekijken of we met een gerichte 

strategie andere partners aan het co-investing concept kunnen verbinden. Deze strategie zal gericht 

zijn op bedrijven en particuliere/private investeerders. Hierbij zullen leiderschaps- en 

ondernemersreizen naar Oeganda en het “partner worden van een school” een essentieel onderdeel 

vormen. Op deze manier willen wij de verbinding gaan zoeken tussen mensen in Nederland en 

Oeganda om financiers nog meer betrokken te maken bij ons beleid.  

Uitdagingen en wat is er nodig om ze te overwinnen?  

In Oeganda en Kameroen:  

 Sterke lokale organisaties bouwen 

Het is hierbij belangrijk om het huidige bestuur en management in beide landen te coachen en te 

begeleiden. Dit gaat vooral om goed projectmanagement, procesplanning en andere 

organisatorische uitdagingen. In de periode van 2014 tot en met 2016 zijn hier nieuwe sterke 

mensen voor aangetrokken die de pilaren van de organisaties zullen vormen.  

 Lokale fondswerving faciliteren  

Wij geloven in de gelijkwaardigheid en de eigen kracht van onze organisaties. Hierbij is lokale 

fondsenwerving essentieel. De focus zal liggen op het leren van eerdere ervaringen en inkomens 

generende activiteiten opzetten.  

 Leiderschapsprogramma verder aanscherpen 

Het leiderschapsprogramma wordt steeds verder aangescherpt. Dit programma is belangrijk om het 

co-investing concept goed te laten slagen. Het doel is om leiders in de gemeenschappen te 

identificeren om duurzaamheid van de onderwijsprojecten te creëren.  

`  Communicatie  

Het is essentieel om het co-investing concept en de werkwijze van Knowledge for Children goed en 

duidelijk uit te leggen aan de buitenwereld.  

 Fondsenwerving  



Het bouwen van een grotere kring aan diverse partners waardoor de financiële duurzaamheid van 

Knowledge for Children op de langere termijn gewaarborgd blijft. 

In Kenia: 

 Via partnerorganisatie opzetten pilot  

Wij willen graag uitbreiden naar Kenia. Na een analyse in 2016 zien wij hier mogelijkheden het 

concept van Knowledge for Children ook te laten slagen. In Kenia willen wij op dit moment niet zelf 

een organisatie opzetten, maar dit doen via partnerorganisaties die goed ingevoerd zijn in de lokale 

structuur en goed werk leveren op onderwijsgebied. Daarbij zoeken we de aanknopingspunten op 

visie van co-investing, waarbij het concept van Knowledge for Children hen in hun werk daar met 

lokale scholen kan versterken.    

 Evaluatie pilot en uitbreiding planning 

Begin 2018 willen wij de pilot evalueren en op basis hiervan de plannen verder aanscherpen en kijken 

voor mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal scholen en partnerorganisaties in Kenia.  

 

 


