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Sponsoring. 
Inleiding 
Directie, team en MR van basisschool Open Hof zijn van mening dat  projectbijdragen welkom 
zijn als die ten goede komen aan leer- en ontwikkelingsprocessen van onze leerlingen.  
Door de wetgever worden zowel vrijwillige projectbijdragen door ouders (donaties) als 
bijdragen door bedrijfsleven (sponsoren) beschouwd als sponsoring en daarmee als private 
financiering van het onderwijs. De school dient hier beleid te voeren dat in overeenstemming 
is met de doelstellingen van de school. 
 
Sponsoring brengt risico’s met zich mee en moet daarom zorgvuldig en transparant 
plaatsvinden. Basisschool Open Hof conformeert zich aan de afspraken uit het door het 
Ministerie van OCW met sectororganisaties afgesloten convenant “Scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs en sponsoring” d.d. 19 februari 2009.  
 
Sponsoring en donaties 
Onder sponsoring verstaan we alle geldelijke of materiele bijdragen die niet gebaseerd zijn op 
de onderwijswetgeving. 
De uitgangspunten zijn: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. Er mag geen schade berokkend worden aan de geestelijke 
en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in 
overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en 
de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in 
gevaar brengen 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit beïnvloeden, dan wel in 
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het 
onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van 
sponsormiddelen 

 
Sponsorovereenkomst 
Als het gaat om bijdragen waarvoor van de scholen een vorm van tegenprestatie wordt 
verwacht ( advertentie/ vermelding naam in brief/ site e.d.) dan dient een en ander per geval 
te worden bekeken en vastgelegd in een sponsorovereenkomst. 
 
Wordt er geen tegenprestatie verwacht dan is er geen sprake van sponsoring, maar van een 
donatie/schenking. In dit geval hoeft geen sponsorovereenkomst te worden gesloten en kan 
de school uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. 
 
Klachtenregeling 
Leerlingen en hun ouders/ verzorgers alsmede personeelsleden, die in schoolverband worden 
geconfronteerd met ongewenste reclame-uitingen vanwege sponsoring kunnen hierover een 
schriftelijke klacht indienen, waarbij de klachtenregeling van Edu-Ley gehanteerd wordt. 
 
 
 
 



 
 

Sponsorovereenkomst 

Ondergetekenden 

1………………………………, gevestigd te …………, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
……….. hierna te noemen: “ de school”  

2……………………………….., gevestigd te ……………………., en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te …………… onder nummer………………, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door………………………. Hierna te noemen: “ de sponsor”.  

 
Overwegende dat: 

a) De school voor de uitvoering van haar taken wordt bekostigd door de rijksoverheid, en 
de mogelijkheid heeft om met betrekking tot het uitvoeren van extra activiteiten 
sponsorovereenkomsten te sluiten 

b) De school verklaart dat zij voor het sluiten van sponsorovereenkomsten inspraak van 
en informatievoorziening aan alle betrokkenen garandeert, conform het gestelde in de 
Wet op het Primair /Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Medezeggenschap in het 
Onderwijs 1992 

c) De sponsor bereid is de school voor de uitvoering van de onder a. genoemde extra 
activiteiten financieel en/of anderszins te ondersteunen, en zich in het kader van de 
hiervoor genoemde activiteiten van de school op enigerlei wijze, direct of indirect, wil 
profileren 

d) Het onder c. genoemde verenigbaar moet zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taak en doelstelling van de school en niet de objectiviteit, de 
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, 
de school en de daarbij betrokkenen in gevaar mag brengen. Evenmin mag de 
sponsoring de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het 
onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen 

e) Maatschappelijke betrokkenheid bij de school van de sponsor drijfveer is deze 
overeenkomt aan te gaan 

 
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
Artikel 1 
Op deze overeenkomst is van toepassing het convenant “Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring”, 19 februari 2009, Den Haag. 
 
Wederzijdse rechten en plichten 
Artikel 2 

1. De sponsor verplicht zich tot betaling aan de school van een sponsorbedrag van ……… 
(exclusief omzetbelasting) per ………(invulling termijn of schrappen indien eenmalig), 

a. Het beschikbaar stellen van …………….., 
b. Betaling van de kosten verbonden aan………….. ( tot een maximumbedrag van 

………)) 
2. Betaling c.q. ter beschikbaarstelling vindt uiterlijk plaats op …………..( invullen datum of 

termijn na prestatie) op rekeningnummer………………. van ………………(indien betaling) 
3. Het beschikbaar stellen van genoemde zaken vindt…………………. plaats. deze zaken 

worden eigendom van de school/ blijven eigendom van de sponsor 
 



 
 

Artikel 3 
De school verleent medewerking aan de sponsor door middel van onderstaande 
communicatiemogelijkheden, voor de periode van …….. (onder artikel 2, 1e lid genoemde 
termijn) ter bekendmaking van sponsors naam, goederen en/ diensten (schrappen wat niet 
van toepassing is) 

a. Ter beschikking stellen van publiciteitsruimte in schoolgids, affiches, advertenties, 
…………(schrappen wat niet van toepassing is of aanvullen) 

b. Ter beschikbaarstelling van ruimte voor het plaatsen van ……………(invullen) 
c. Het voeren van de bedrijfs- product- of merknaam van de sponsor op sportkleding 

van de school  
d. Overige………… 

 
Artikel 4 
De wijze waarop de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor wordt gepresenteerd, 
wordt vooraf met de school overeengestemd. De school heeft het recht bepaalde 
presentaties gemotiveerd te weigeren, indien de presentatie in strijd is met het in artikel 1 
genoemde convenant, dan wel anderszins strijdig is met de goede naam of de grondslag van 
de school 
 
Artikel 5 
De school draagt er zorg voor dat elk optreden door of namens hem in welk verband ook 
voldoet aan de eisen van de representativiteit. De partijen zullen zich onthouden van 
handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam en de communicatieve 
belangen van de sponsor en de school kunnen worden geschaad 
 
Artikel 6 
Het is de school toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst sponsor- en/of 
reclameovereenkomsten met derden aan te gaan met betrekking tot de in artikel 3 
genoemde communicatiemogelijkheden, zonder de schriftelijke toestemming van de sponsor 
 
Artikel 7 

a. Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan derden over te dragen 

b. Het is de school niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk over te dragen aan derden. In geval van fusie van de school (bestuurs- dan 
wel scholen fusie) gaan de rechten en de plichten uit deze overeenkomst van 
rechtswege over op de rechtsopvolger van de school, behoudens de mogelijkheid van 
tussentijdse beëindiging als bedoeld in navolgend artikel 

 
Einde overeenkomst 
Artikel 8 

a. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ……….. jaar/ maanden, 
ingaande op …………………..en eindigende op ……………………. De overeenkomst eindigt 
door het verstrijken van de overeengekomen periode of door opzegging door een der 
partijen 

b. De opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden 
1. Tussentijdse beëindiging is mogelijk: 



 
 

a. Door beide partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van 
betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd 
wordt 

b. Door beide partijen in geval zij op rond van gewijzigde wet- en 
regelgeving niet meer gerechtigd is de in deze overeenkomst 
genoemde activiteiten uit te voeren 

c. In geval van ( een der ) partijen in redelijkheid niet kan worden 
gevergd deze overeenkomst te continueren, daar voortzetting van 
deze overeenkomst de belangen van die partij c.q. partijen ernstig 
zou schaden 

 
Artikel 9 

1. Bij tussentijdse beëindiging krachtens het eerste lid, dient geen / een opzegtermijn in 
acht te worden genomen van ……….. Tussentijdse opzegging dient te geschieden bij 
aangetekende brief, onder vermelding van de redenen van beëindiging. In geval van 
tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats van het op grond van deze 
overeenkomst betaalde c.q. gepresteerde 

2. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet 
langer zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, 
speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei 
wijze uit te oefenen 

 
Slotbepaling 
Artikel 10 
Bij eventuele geschillen dan wel situaties waarin deze overeenkomst niet(s) voorziet, zullen 
partijen in goed overleg en in de geest van vorengenoemd convenant tot een oplossing 
proberen te komen 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud 
 
d.d……………………………….   te……………………………….. 
 
 
 
de school……………………………………… 
 
 
 
de sponsor…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


