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SPONSORBELEID 
 
Onder sponsoring wordt verstaan: ”Geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op 
de onderwijswetgeving en niet zijnde ouder/leerlingbijdragen, indien het bevoegd gezag 
daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (het overblij-
ven daaronder begrepen) worden geconfronteerd”. 
 
De SSBA heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring.  
Het ministerie van OC en W heeft op 19 februari 2009 met elf organisaties een convenant 
afgesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn 
vastgelegd. 
De SSBA handelt overeenkomstig de afspraken uit het convenant. 

 Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de 
school en bij de school betrokkenen draagvlak te zijn. Het moet altijd voor een ieder 
kenbaar zijn dat er sprake is van sponsoring. 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. 

 Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteld-
heid van leerlingen. 

 Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 

 Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden. 

 Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en kwalitatieve eisen die de 
school aan het onderwijs stelt. 

 Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs niet beïnvloe-
den. 

 Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, 
de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid  van het onderwijs, de scholen en de daar-
bij betrokkenen. 

 
Scholen die actief willen zijn op het gebied van sponsoring hebben daartoe de vrijheid mits 
die scholen zich houden aan het convenant. 
 
Wanneer de school sponsoractiviteiten gaat ontwikkelen worden in elk geval de volgende 
zaken in de gaten gehouden. 
- De school blijft te  allen  tijde  verantwoordelijk voor wat in schoolverband gebeurt. Dit 

geldt dus ook als bijvoorbeeld de oudervereniging contacten met een sponsor aangaat. 
De school moet immers toestaan dat in schoolverband een tegenprestatie wordt gele-
verd. 

- De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het afsluiten van een sponsor-
overeenkomst.  

- Klachten over sponsoring worden conform onze klachtenregeling afgehandeld. 
 
 
 


