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Inleiding
Basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland minder goed bewegen dan hun
leeftijdsgenootjes van een kwart eeuw geleden. Overgewicht is hinderlijk in de motorische
ontwikkeling van kinderen, maar zelfs als kinderen met overgewicht niet worden meegeteld,
blijken de “gezonde” kinderen van nu niet opgewassen tegen de kinderen van 25 jaar
geleden.
Doordat kinderen minder en minder goed bewegen zijn zij niet alleen fysiek minder vaardig,
maar ook sociaal. Het is bekend dat bepaalde groepen uit de samenleving het minst en
onvoldoende worden bereikt met het huidige sport- en beweegaanbod. De Skills4Life
Foundation richt zich op kinderen afkomstig uit deze zogenaamde prioritaire doelgroepen;
kinderen met een lage SES (sociaal-economische status) en kinderen binnen het cluster 3 en
4 onderwijs (kinderen met ernstige gedragsstoornissen, psychiatrische problematiek of een
fysieke of geestelijke beperking).
De Skills4Life Foundation heeft de ambitie om juist binnen deze doelgroepen ‘leren (door te)
stoeien’ op de kaart te zetten. Om zo een significante bijdrage te leveren aan hun fysieke én
sociale ontwikkeling. En daarmee aan de manier van omgaan met elkaar. Om juist hen te
leren om elkaar eens een schouderklopje te geven, te luisteren naar elkaar, samen te
werken respect voor elkaar te hebben. Om zo een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van een individu en aan onze maatschappij.

Gegevens zijn afkomstig vanuit onderzoeken van Collard, TNO, Hildebrandt et al en
Ooijendijk et al.
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Emailadres: info@skills4lifefoundation.com
Website: www.skills4lifefoundation.com
Telefoonnummer: 023-5400200
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Missie
De Skills4Life Foundation helpt kinderen zich te ontwikkelen. Zij heeft daarbij een speciale
focus op kinderen die (vanuit hun thuissituatie en/of beperking) minder mogelijkheden
hebben om zich te ontwikkelen. Het betreft kinderen met een lage SES en kinderen met een
gedragsstoornis of psychische aandoening (cluster 3 en 4).
De Skills4Life Foundation wil hen op een natuurlijke manier een noodzakelijk steuntje in de
rug geven. Zodat zij kunnen uitgroeien tot evenwichtige en zelfstandige mensen die van
waarde zijn voor onze samenleving. De middelen waar de Skills4Life Foundation voor kiest
om dit te helpen bereiken zijn bewegen, sporten & stoeien.
Visie
• De Skills4Life Foundation wil haar verantwoordelijkheid nemen voor haar plaats, rol
en interactie met de maatschappij waarvan zij een onderdeel is, via de ondersteuning
van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen;
• Kinderen moeten kunnen participeren: spelen, sporten, bewegen en stoeien met
leeftijdsgenoten;
• (Zelf)vertrouwen, beheersing, weerbaarheid, respect, samenwerken, discipline, veel
plezier en onvoorwaardelijke steun van professionele volwassenen zijn daarbij
cruciale elementen;
• De Skills4Life Foundation genereert fondsen om dit samen met professionele
partnerorganisaties te realiseren.
Waarden
Het bestuur en vrijwilligers van de Skills4Life Foundation hebben met elkaar de volgende
kernwaarden gedefinieerd, die bepalend zijn voor het eigen doen en laten. De Skills4Life
Foundation wil graag:
• Stoeien op de kaart zetten (laten zien waar we voor staan!);
• Vol energie het verschil maken;
• Met aantoonbare resultaten.

Doelstellingen 2017-2020
De Skills4Life Foundation heeft tot doel om met haar partners in 3 jaar 10.000 kinderen van
ongeveer 120 scholen (gemiddeld 80-85 deelnemers per school) aan het
stoeien/bewegen/sporten te krijgen. Om hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Fysiek,
mentaal en sociaal. Dit wordt bereikt door de volgende subdoelen:
1. Samenwerking met minimaal 3 vaste partners, die optimaal passen in de
doelstellingen;
2. Optimale benutting van partnerships, middelen, markt en kansen.
Doelgroep
De Skills4Life Foundation zet haar gelden specifiek in voor achterstandsdoelgroepen:
1. Kinderen met een lage SES (sociaal-economische status);
2. Kinderen uit cluster 3 en 4 (kinderen met ernstige gedragsstoornissen en/of
psychiatrische problematiek en/of een fysieke of geestelijke beperking).
De Skills4Life Foundation vindt haar doelgroep binnen het primair onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs. Scholen komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de
Skills4Life Foundation voor hun leerlingen met de volgende criteria:
1. Leerlingen met een lage sociaal-economisch status;
2. Zeer moeilijk opvoedbare leerlingen (ZMOK);
3. Leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een
chronische ziekte (cluster 3);
4. Leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch
probleem (cluster 4).
Bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van de Skills4Life Foundation en is belast met
het besturen van de Stichting. De bestuurders van de Skills4Life Foundation worden
benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal drie jaar. Het huidige bestuur
bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter – Steffie Bossink
Secretaris – Ziggy Lev Tabacznik
Penningmeester – Ivar Sven Spierings
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzichte van
donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als
bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen
van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Foundation te waarborgen bestaat het
bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen.
Het bestuur vergadert twee keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken.
Een maandelijks overleg vindt plaats over de te volgen strategie en afstemming van de
actiepunten.

Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden (volgens criteria doelgroep lage SES en
cluster 3 en 4);
3. PR & communicatie.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij
horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Het werven van sponsoren en giften.
Beloningsbeleid
Leden van het bestuur van de Skills4Life Foundation, dan wel aan de Skills4Life Foundation
ter beschikking gestelde personele krachten ontvangen geen beloning, noch onmiddellijk
noch middellijk van de Skills4Life Foundation. In uitzonderlijke gevallen wordt wel
overgegaan tot een onkostenvergoeding
Financiering
Het tot verwezenlijking van het doel van de foundation bestemde vermogen van de
Skills4Life Foundation wordt gevormd door subsidies, giften, donaties en hetgeen door
erfstellingen, legaten of op andere wijze verkregen wordt.
Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.
Financieel oogmerk
De Skills4Life Foundation heeft geen winstoogmerk, dit is vastgelegd in de statuten en blijkt
eveneens uit haar feitelijke werkzaamheden. De statuten bepalen voorts dat een batig
liquidatiesaldo zal moeten worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een gelijksoortige doelstelling als dat van de Skills4Life Foundation. Tot slot
heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevend zeggenschap binnen de instelling. Aldus
kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware
het eigen vermogen.
Begroting 2018
Bij aanvang van de Stichting in 2017 heeft de Skills4Life Foundation nog geen vermogen. De
verwachting is dat in 2018 de eerste gelden binnenstromen, deze worden ingezet als
werkkapitaal. De verwachte inkomsten en uitgaven in 2018 betreffen €50.000,-

Verwachte inkomsten 2018
Giften door particulieren en
bedrijven

€ 50.000

Totaal

€ 50.000

Verwachte uitgaven 2018
Schooljudo en/of andere
initiatieven (85%)
Marketing (15%)

€ 42.500
€ 7.500

Balans

€0,-

(Financiële) doelen per jaar
Jaar 1:
- Totale inkomsten/ uitgaven: €50.000;
- Bereik 30 scholen, minimaal 2500 leerlingen
Jaar 2:
- Totale inkomsten/ uitgaven: €75.000
- Bereik 45 scholen, minimaal 3750 leerlingen
Jaar 3:
- Totale inkomsten/ uitgaven: €100.000
- Bereik 60 scholen, minimaal 5000 leerlingen
Toelichting begroting
Wat betreft het beheer en besteding van het vermogen; het geld dat binnenstroomt kan
direct besteed worden. De doelen qua aantal deelnemers per jaar zijn op de volgende
manier vastgesteld:
Per jaar gaat er 15% van de inkomsten naar marketing. De overige 85% van de inkomsten
komt rechtstreeks ten goede aan deelname van leerlingen aan Schooljudo of een ander
soortgelijk initiatief.
Afgaande op het Schooljudo-programma bedragen de kosten voor jaarlijks per kind €16,75
€42.500 in jaar 1 : €16,75 zorgt voor mogelijkheid 2537 deelnemers
€63.750 in jaar 2: €16,75 zorgt voor mogelijkheid 3805 deelnemers
€85.000 in jaar 3: €16,75 zorgt voor mogelijkheid 5075 deelnemers

Partnerships en activiteiten
De Skills4Life Foundation wil zoveel mogelijk kinderen vanuit de prioritaire doelgroep,
cluster 3, 4 en kinderen met een lage SES in aanraking laten komen met stoeien en
structureel sportaanbod. Schooljudo wordt hierin als hoofdactiviteit aangeboden.
Initiatieven met soortgelijke doelstellingen kunnen echter ook een beroep doen op gelden
vanuit de Stichting.
Partnership Schooljudo
Judo levert een bijdrage aan de sociale competenties door drie belangrijke kenmerken van
judo. Een kind is zelf verantwoordelijk voor zijn actie en ervaart de consequenties daarvan.
Iedere actie moet worden ondernomen met een ander. Het contact met anderen is fysiek en
dit fysiek ervaren is het derde kenmerk van judo waardoor de sociale competentie van
kinderen wordt gestimuleerd (Belzen van, 2003). Medici sporen jonge kinderen aan judo te
gaan doen als vorm van val-les, maar ook ter bevordering van zelfbeheersing,
zelfvertrouwen en weerbaarheid, door een combinatie van het verbeteren van mentale en
fysieke capaciteiten uit het onderzoek ‘sociaal competent door judo’ wordt geconcludeerd
dat judo onder andere een positieve bijdrage kan leveren aan het zelfvertrouwen en
zelfbeheersing (Belzen van, 2003).
Schooljudo gelooft in de waarden vanuit het judo zoals hierboven beschreven en licht deze
met haar gespecificeerde methodiek verder uit. Zodoende levert Schooljudo een belangrijke
bijdrage aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De ambitie
van Schooljudo is groot; ieder kind in Nederland bedienen. In de praktijk blijkt dat
voornamelijk kinderen uit welgestelde gebieden meedoen aan Schooljudo omdat scholen
waarop zij zich begeven financiële middelen hebben om Schooljudo in te zetten. Juist de
kinderen die het extra hard nodig hebben blijven achtergesteld. De Skills4Life Foundation wil
ervoor zorgen dat de achterstandsdoelgroep profiteert van de interventie Schooljudo.
Het belangrijkste motief om te sporten is voor 72% van de kinderen in de leeftijd van 6-12
jaar plezier (SPC, 2010). Uit onderzoek van het Mulierinstituut naar de monitoring van
Schooljudo is gebleken dat kinderen met plezier deelnemen aan het programma Schooljudo.
85% van de kinderen vind de lessen makkelijk (niet moeilijk) en 98% van de kinderen vind de
judolessen leuk (Collard en Cevaal, 2013). De sportbeleving en het plezier van kinderen
tijdens sportstimuleringslessen wordt verhoogd door inzet van echte trainers waaronder
inzet van ‘helden’ en het gebruik van sport specifieke materialen (Werff van der, Wisse,
Steij, 2012). Uit onderzoek blijkt dat de scholieren over het algemeen erg tevreden zijn met
het door de sportverenigingen verzorgde aanbod op hun school. Als sterke punten ten
opzichte van de reguliere lessen bewegingsonderwijs noemen zij de diversiteit en de
authenticiteit van de sportbeleving (NOC*NSF, 2010).
Schooljudo als activiteit
Met echte judomatten en complete Schooljudopakken tovert Schooljudo de gymzaal van de
school om tot een dojo en zorgen zij voor een totaalbeleving. Tijdens 4 fysieke lessen wordt
er samen met externe trainers, de Entertrainers, met een speciaal lespakket, hard gewerkt
aan de waarden vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken

en heel veel plezier. Een school krijgt naast de lessen op de mat een workshop voor alle
leerkrachten om ook in de klas aan de waarden te werken. Tevens ontvangen zij toegang tot
een digitale toolbox met inspiratie-oefeningen, welke het hele schooljaar door te gebruiken
zijn.
Het afgelopen schooljaar had Schooljudo 32.167 deelnemers van 372 scholen door heel
Nederland. Het doel van de Skills4Life Foundation is om in 2018 ten minste 2.500 kinderen
uit lage SES-wijken en van cluster 3 en 4 scholen vanuit gelden van uit de Foundation te
laten participeren.
Partnerships judoclubs
Om kinderen vanuit de interventie Schooljudo en/of soortgelijke interventies te bedienen is
een professionele samenwerking met (judo)-clubs van belang. De interventie Schooljudo
richt zich enkel op het bijbrengen van waarden tijdens schooltijd, terwijl voor daadwerkelijke
inbedding en resultaat geleiding naar structureel sportaanbod van belang is. De judoclubs
wordt gevraagd proeflessen open te stellen zodat kinderen laagdrempelig naar de vereniging
worden geleid.
Partnership LECSO
Om de beoogde doelen te realiseren willen wij een partnership opzetten met ten minste 1
toonaangevende partij die binnen onze doelgroep actief is. De pijlers zijn hierbij voor 2018
gericht op LECSO, waarmee reeds goede contacten zijn.
LECSO staat voor landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs. Zij zijn dé partij voor cluster
3 en 4 scholen.
De missie van LECSO sluit aan op de beoogde doelen en resultaten van de Foundation. Lecso
schrijft hierover: als vereniging richten wij ons op onze leden die onderwijsarrangementen
bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Lecso is een vereniging voor
besturen met hun scholen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit een
proactieve houding ondersteunen wij onze leden bij het streven naar een passende plek in
het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte en het
realiseren van een duurzame maatschappelijke positie voor deze kinderen/jongeren. Zoals
aangegeven zal een partnership met LECSO in 2018 worden vormgegeven. De activiteiten
die in samenwerking met LECSO worden opgezet zullen zich voornamelijk richten op
marketing en communicatie.
Werkwijze
Scholen die interesse hebben om kinderen te helpen in hun ontwikkeling door hen te leren
middels stoeien kunnen aanvraag doen voor subsidie. Per leerling die voldoet aan de
vastgestelde criteria kan er per jaar een bedrag van €16,75 worden aangevraagd. Dit bedrag
is gebaseerd op de kosten per kind om deel te nemen aan een Schooljudo-programma.
De subsidie kan ieder moment worden aangevraagd en wordt verstrekt zolang hier
voldoende middelen voor beschikbaar zijn. Het kan zijn dat een school een deel van het
programma moet cofinancieren. Bijvoorbeeld doordat een school school-breed het
programma Schooljudo wil aanbieden maar er niet enkel leerlingen met de bepaalde criteria
op de school zitten. Zodoende komen de middelen vanuit de Skill4Life Foundation enkel en
direct ten goede van de vastgestelde prioritaire doelgroep.

