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1. Stichting Cosmicus
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Cosmicus voor de jaren 2016-2019. Het beleidsplan
is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: Stichting Cosmicus, bestuur,
werkzaamheden, financiën en communicatie.

1.1 Achtergrond
Stichting Cosmicus is een landelijke organisatie die zich met name bezighoudt met
onderwijs, duurzaamheid en diversiteit. Al haar activiteiten hebben tot doel een bijdrage te
leveren op het gebied van maatschappelijke participatie, integratie en emancipatie.
Cosmicus wil bruggen bouwen tussen culturen, harmonie in de samenleving bevorderen en
iedereen open tegemoet treden ongeacht cultuur, etniciteit, religie of levensstijl.
Historie
Stichting Cosmicus werd in 1995 opgericht als studentenorganisatie door Turks-Nederlandse
hoogopgeleiden vanuit de wens om andere jongeren in Nederland te begeleiden op het
gebied van onderwijs. De organisatie groeide echter met haar leden mee, waardoor haar
aandachtsgebied zich uitbreidde. Van enkel een studentenorganisatie groeide Cosmicus uit
tot een landelijke onderwijs- en netwerkorganisatie, waar Nederlanders van allerlei
achtergronden deel van uitmaken.

1.2 Doelen
Cosmicus heeft als doel:
• het verstrekken van advies op onder andere sociologisch, economisch,
maatschappelijk, educatief en pedagogisch gebied;
• het bevorderen van samenwerking op nationaal en internationaal niveau;
• het geven of doen geven van onderwijs;
• het actief bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren op het gebied wetenschap en
duurzaamheid

1.3 Visie
Het Latijnse woord ‘cosmicus’ stamt af van het Oudgriekse ‘kosmos’ en betekent
‘wereldburger’. Cosmicus staat een ideale wereld voor waarin wereldburgers harmonieus
met elkaar samenleven en -werken. Deze ideale wereld kan uitsluitend bereikt worden door
mensen die respect hebben voor elkaars keuzes en leefwijzen en die hun omgeving
benaderen met interesse, empathie, en vertrouwen.
Cosmici stellen hierin de zorg voor de mens centraal en besteden aandacht aan een betere
voorbereiding op de toekomst. De opleiding en ontwikkeling van kennis, houding en gedrag
van het individu zijn hierbij essentieel. Zij zetten zich voorts in voor de totstandkoming van
acceptatie van en begrip voor elkaar en zijn zich bewust van hun wereldburgerschap en hun
verantwoordelijkheden. Om de daarbij behorende kennis, houding en vaardigheden te
verwerven en de interculturele competenties te ontwikkelen wil Cosmicus gelegenheid
bieden aan diegenen die zich vanuit dat idee willen ontplooien in en voor de samenleving.
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1.4 Doelgroep
Cosmicus richt zich met haar activiteiten op verschillende nationale en internationale
doelgroepen, te denken aan:
PO-leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, onderwijskundigen, wetenschappers, VOscholieren, studenten, vrijwilligers, bedrijven en politici.

1.5 Activiteiten
Om haar doelen te verwezenlijken houdt Stichting Cosmicus zich bezig met diverse
activiteiten, te weten:
◦ Onderwijs:
§ Cosmicus onderwijsconcept: Cosmicus is eigenaar van het Cosmicus
onderwijsconcept dat momenteel op verschillende po en vo-scholen wordt
toegepast.
◦ Kennisoverdracht: Cosmicus geeft vier keer per jaar het onderwijsblad de Cascade
uit en een keer per jaar een grote onderwijsconferentie;
◦ Milieu: Cosmicus organiseert jaarlijks de internationale milieu- en
wetenschapsolympiade INESPO voor scholieren;
◦ Diversiteit: Cosmicus is voorstander van diversiteit en houdt zich daarom met diverse
activiteiten op dit gebied bezig.
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2. Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing, het beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Zij vormen gezamenlijk
het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur heeft de zorg voor de gang van zaken met
betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van
bestuursbesluiten.
Het bestuur van Stichting Cosmicus heeft op 1 juni 2016 een aantal veranderingen
ondergaan. Twee bestuursleden hebben zich teruggetrokken en twee nieuwe bestuursleden
ingetreden.
Per 1 juni 2016 is het bestuur van Stichting Cosmicus als volgt opgebouwd:
Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid
Secretaris
Penningmeester

Alaattin Erdal
Ankie Verlaan
Ton Notten
Murat Alici
Reyis Kurt

Alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd.

2.1 Vergaderingen
Het bestuur komt minstens vier keer per jaar bijeen.

2.2 Vergoedingen
Bestuursleden hebben een onbezoldigde positie. Wel ontvangen zij een vergoeding voor de
reiskosten die gemaakt zijn voor de stichtingsactiviteiten.

2.3 Financiële jaarverslag
Het bestuur streeft ernaar om na elk afgerond jaar vóór 1 juni het financiële jaarverslag
volledig klaar te hebben.
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3. Werkzaamheden
Om haar visie om te zeten in concrete activiteiten is Cosmicus actief bezig met het
organiseren van verschillende projecten. Deze nationale tot internationale projecten dragen
uiteindelijk allen bij aan het behalen van de doelstellingen.

3.1 Onderwijsconcept
In het Cosmicus onderwijsmodel staat wereldburgerschap centraal, want wereldburgers zijn
we allemaal! Momenteel is het Cosmicus onderwijsconcept nog volop in ontwikkeling:
lesmaterialen worden bedacht en uitgewerkt, projecten worden opgezet en werkgroepen
buigen zich over de vraag hoe het nog beter kan, want alleen het beste is goed genoeg voor
onze jonge burgers.
Cosmicusonderwijs streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich richt op de
ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De leerlingen staan in het midden van een
gepassioneerd docententeam, een positieve pedagogische leeromgeving en een
professionele organisatie. Er wordt rekening gehouden met zowel verschillen als
overeenkomsten tussen leerlingen. Iedere leerling is uniek en dient de mogelijkheid te
krijgen zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen.
1. Cosmicusonderwijs streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs door:
- Het opdoen van gedegen kennis, vaardigheden en competenties door leerlingen
bevorderen;
- Aandacht te schenken aan de cognitieve, sociale, emotionele, morele en creatieve
ontwikkeling van leerlingen;
- Bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige, (zelf)reflecterende
en verantwoordelijke wereldburgers.
2. Cosmicusonderwijs bouwt voort op de voorkennis van leerlingen en is gericht op het tot
bloei brengen van leerlingen in een positieve pedagogische leeromgeving door:
- Het bieden van een veilige, zorgzame, sfeervolle en uitdagende leeromgeving waarin
leerlingen zich geborgen en thuis voelen;
- Het bevorderen en naleven van democratische normen en waarden: leerlingen
accepteren het bestaan van verschillende leefwijzen en opvattingen en behandelen
elkaar met respect;
- Het bieden van een uitnodigende schoolcultuur en -klimaat dat positieve leerlingleraarrelaties en interacties bevordert;
- Het bieden van orde en structuur die leerlingen in staat stellen beter te presteren en
zich te socialiseren in harmonie met de omgeving.
3. Cosmicusonderwijs staat open voor ontwikkelingen in de samenleving en zet beschikbare
middelen op een verantwoorde, efficiënte en doelmatige wijze in. Cosmicusonderwijs wil
dienstbaar zijn aan de mensheid door het onderwijs, door:
- Het uitdragen van kernwaarden zoals altruïsme, vrijwilligheid en zelfontplooiing van
leerlingen, medewerkers, ouders en management;
- Toegewijde en professionele leerkrachten/docenten, die als rolmodel fungeren voor
wereldburgers, waarmee leerlingen zich kunnen identificeren, die hun leerlingen
kennen en een pedagogisch sensitieve houding hebben;
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-

De manier van lesgeven van leerkrachten/docenten, hun vakinhoudelijke kennis en
bekwaamheid te inspireren;
Het stimuleren van een open, lerende en reflecterende houding van
leerkrachten/docenten die leerlingen persoonlijk begeleiden en coachen;
De betrokkenheid en participatie van ouders te bevorderen, omdat onderwijs en
opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.

De missie van Cosmicusonderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs
dat leerlingen:
- Voorbereidt op een leven lang leren en hen klaarstoomt voor een vervolgopleiding;
- De mogelijkheid biedt al hun persoonlijke potenties optimaal te ontwikkelen;
- Opvoedt tot wereldburgers.

3.2 INESPO
INESPO staat voor International Environment and Sustainability Project Olympiad. Het is dé
internationale duurzaamheids- en wetenschapsolympiade in Nederland die jaarlijks
gehouden wordt. Tijdens INESPO presenteren scholieren hun projecten: oplossingen voor
milieuproblemen of duurzaamheidsvraagstukken. Veelal zijn maanden van onderzoek
hieraan voorafgegaan. Oplossingen voor grote mondiale problemen komen voorbij, maar
ook kleine lokale vraagstukken passeren de revue. De deelnemers gaan met elkaar in
gesprek en wisselen ideeën uit, een deskundige jury beoordeelt de projecten en beloont de
beste, en diverse prominente Nederlanders moedigen de leerlingen aan. Zo wordt
milieubewustzijn gestimuleerd onder jongeren, maar zij worden ook uitgedaagd om op een
internationaal niveau te presteren en te laten zien wat zij kunnen.
INESPO wil:
• Duurzaamheidbewustzijn stimuleren onder jongeren;
• Jongeren uitdagen hun talenten te ontwikkelen en te streven naar excellentie;
• Mondiale samenwerking stimuleren;
• Jongeren interesseren voor een bètastudie;
• De mogelijkheid creëren voor het herkennen van toekomstige wetenschappers;
• Het bedrijfsleven betrekken bij het ontdekken van deze toekomstige
wetenschappers;
• Het bevorderen van innovatie in wetenschap en techniek;
• Aan het brede publiek laten zien wat jongeren voor de wetenschap kunnen
betekenen.
De stichting besteedt momenteel een zeer groot deel van haar tijd en energie aan het
organiseren van deze –in Nederland- unieke evenement. Aan INESPO kunnen scholieren van
13 t/m 18 jaar meedoen die denken met hun duurzame idee een verbetering op de wereld
te kunnen realiseren. Momenteel is INESPO uitgegroeid tot de grootste
wetenschapsolympiade in Europa waar nationaal meer dan 200 leerlingen aan meedoen.
INESPO kent ook een internationale ronde waarbij jaarlijks meer dan 300 gasten uit meer
dan 50 landen aan meedoen.
INESPO streeft ernaar om tot 2019 het aantal nationale deelnemers te zien groeien naar
1000 leerlingen uit heel het land.
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Bij voldoende zelffinanciering ziet het bestuur in de toekomst INESPO tot een zelfstandige
organisatie met haar eigen (statutaire) zetel.

3.3 Onderwijsconferentie
Stichting Cosmicus organiseert vanaf 2012 Onderwijsconferentie NL2025.
Medeorganisatoren zijn de PO-Raad, VO-raad, VBS en Risbo (onderzoeksinstituut verbonden
aan Erasmus Universiteit Rotterdam). De doelen van de conferentie zijn kennisdeling,
verbinding en trendwatching met betrekking tot algemeen onderwijsbeleid en meer in het
bijzonder rondom diversiteit in het onderwijs. Natuurlijk zijn er ook heel veel andere
conferenties die zich hierop richten, maar het unieke van deze conferentie is dat zij:
• Sectoroverstijgend is, van voorschool tot en met de arbeidsmarkt;
• Zowel korte als lange termijnoplossingen biedt;
• Niet alleen theorie behandelt, maar ook ‘good practices’ laat zien;
• Het onderwijsveld verbindt met bestuurders, politici, academici en het bedrijfsleven;
• Actuele en relevante thema’s behandelt.
Na vier succesvolle edities als Onderwijsconferentie NL2025, is de naam en de vorm van de
conferentie veranderd en staat bij iedere editie een ander thema centraal. Zo gaat de
eerstvolgende Onderwijsconferentie dieper in op het thema ‘wereldburgerschap’ in zowel
het primair als voortgezet onderwijs.
Cosmicus is momenteel aan het brainstormen met de medeorganisatoren om werkgroepen
in het leven te roepen die na elk Onderwijsconferentie de belangrijkste punten uitwerken en
terugkoppelen aan de organisatoren. Hiermee willen wij concreet en inhoudelijk kunnen
bijdragen aan meerjarige onderwijsvisie die op lange termijn moet bijdragen een
kwalitatiever onderwijsmodel.

3.4 Cascade
De Cascade is het onderwijsblad van Stichting Cosmicus dat viermaal per jaar verschijnt. Het
blad wordt voornamelijk verspreid onder onderwijsinstellingen: docenten en studenten van
universiteiten en hogescholen en directies en besturen van middelbare en basisscholen. Ook
ontvangen leden van Stichting Cosmicus, met name bestaande uit studenten en alumni met
diverse culturele achtergronden, het blad. Daarnaast ontvangen diverse politici en
ambtenaren die zich bezighouden met het onderwijs het magazine en is het blad te vinden
in diverse bibliotheken verspreid over heel Nederland. De inhoud van het blad is vooral
gericht op het onderwijs, diversiteit en maatschappelijke participatie: nieuwe
ontwikkelingen en spraakmakende initiatieven, veelal met een multicultureel tintje.
Cosmicus zal eind 2016 een beslissing nemen tot overgaan op een digitale publicatie van dit
blad in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij het blad bedrukt wordt.
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4. Financiën
Om haar doelstellingen te behalen heeft Stichting Cosmicus te maken met kosten en baten.
Cosmicus doet haar best om met zeer beperkte middelen de vastgestelde doelstellingen te
behalen.

4.1 Fondsenwerving
Cosmicus doet aan actieve fondsenwervering. Op dit moment zijn de inkomsten van de
stichting te verdelen in de volgende categorieën:
•

Vaste donateurs: donateurs die de visie van Cosmicus delen en regelmatig een
financiële donatie verrichten.
Dit zijn veelal particuliere donateurs die sinds de oprichting van de stichting in contact
zijn gekomen met Cosmicus via haar activiteiten en/of vrijwilligers en hierdoor een
band hebben opgebouwd.

•

Incidentele donateurs: donateurs die incidenteel een schenking doen aan de
stichting.
Donateurs die voornamelijk via vrijwilligers geworven worden om met een eenmalige
donatie de stichting te helpen bij het realiseren van haar doelstellingen middels haar
activiteiten.

•

Projectsubsidie: organisaties die op projectbasis hun steun bieden aan de stichting.
Dit geschiedt per geval in contanten ofwel in natura en zijn dus activiteit gebonden.
Deze inkomsten komen voort uit (overheids)subsidies die op basis van de
georganiseerde activiteiten worden toegezegd. Prioriteit hierbij is dat de te behalen
doelstellingen overeenkomen met de voorwaarden die voorgeschreven worden door
de subsidieverlener.

•

Sponsoren: een zakelijke overeenkomst met een organisatie/bedrijf met een
financiële bijdrage voor één of meerdere activiteiten.
Een overeenkomst tussen de stichting en een organisatie (veelal een commercieel
bedrijf) waarbij een financiële bijdrage wordt afgesproken voor de activiteiten van de
stichting die daar vervolgens afgesproken tegenprestaties voor realiseert.

•

Activiteiten: de stichting hanteert deelnamekosten voor één of meerdere van haar
activiteiten.
Om activiteiten financieel haalbaar te maken worden deelnamekosten gehanteerd.

4.1.1 Indirecte fondsenwerving
De vaste donateurs en vrijwilligers zetten zich periodiek in om actief te helpen bij het
werven van fondsen. Daartoe worden jaarlijks meerdere meetings met hen georganiseerd.

4.2 Beheer
Op basis van voorgaande jaren wordt voor elk volgend boekjaar een begroting opgemaakt
die duidelijkheid moet bieden in de financiële ruimte van de stichting.
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Bestuursleden controleren tijdens elke halfjaarvergadering de begroting voor het volgende
jaar. Activiteiten worden dan ook binnen de vastgestelde financiële kaders van de begroting
gerealiseerd. Dit doet financiële tegenvallers en mogelijk risicovolle bestedingen voorkomen.
Het bestuur let gedurende het boekjaar nauwlettend op het beheer van de inkomsten en
uitgaven. De administratie wordt door een personeelslid (0,1 fte) bijgehouden en deze legt
dan ook periodiek verantwoording af. Ook wordt periodiek een externe boekhouder
ingehuurd om de administratie te controleren.
De stichting maakt gebruik van haar eigen boekhoudsysteem om alle inkomsten en uitgaven
netjes bij te houden. Jaarlijks wordt vóór 1 juni een financieel jaarverslag opgemaakt door de
externe boekhouder en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Een boekjaar loopt van
1 januari tot en met 31 december.

4.3 Besteding
De activiteiten die Cosmicus organiseert brengen ook kosten met zich mee. De stichting
heeft een aantal vaste kosten die gedurende het jaar gedekt moeten worden.
Exploitatiekosten: personeel, huisvesting, communicatie.
Activiteitenkosten: INESPO, Cascade, onderwijsconferentie.
Voor elke activiteit wordt een afzonderlijke begroting gemaakt. Omdat de georganiseerde
activiteiten veelal ruime tijd in beslag nemen kan op tijd een haalbare begroting gemaakt en
gecontroleerd worden.
Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor haar functie.
De stichting heeft eigen personeel in dienst en maakt periodiek gebruik van extern
ingehuurde mankrachten. Ook maakt de stichting vaak gebruik van vrijwilligers.
Voornamelijk tijdens activiteiten.
Stichting Cosmicus streeft ernaar om minimaal 90% van haar inkomsten ook daadwerkelijk
te besteden aan de doelstellingen die zij heeft vastgesteld.
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5. Communicatie
Communicatie staat bij Cosmicus hoog op de agenda. Wij bereiken onze doelgroepen door
gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen. Deze kanalen zorgen voor een
breed netwerk. Cosmicus maakt gebruik van deze kanalen om haar activiteiten te promoten,
nieuwe donateurs en sponsoren te werven en om actuele nieuwsberichten te delen.

5.1 Website
De stichting heeft een eigen website (www.cosmicus.nl) en de daarbij behorende
emailadressen ter beschikking, om via deze kanalen communicatie mogelijk te maken.
Ook heeft elke activiteit die de stichting organiseert een afzonderlijke website, bijv.
www.inespo.org

5.2 Sociale media
Cosmicus maakt gebruik van verschillende sociale kanalen voor zowel de stichting als de
georganiseerde activiteiten. De stichting maakt momenteel gebruik van een Twitteraccount: https://twitter.com/StCosmicus

5.3 Email
Cosmicus maakt regelmatig gebruik van haar emailnetwerk om informatie te delen met
specifieke doelgroepen. Ook geldt dit voor haar activiteiten die elk een eigen emailnetwerk
hebben.

5.4 Cascade
Het onderwijsblad dat Cosmicus per kwartaal uitbrengt wordt regelmatig gebruikt om
informatie vanuit de stichting naar de lezers toe te delen.

5.5 Jaarverslagen
Cosmicus publiceert jaarlijks actuele (financiële)verslagen van haar activiteiten op haar
website.
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