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Buitenbasis beleidsplan schooljaar 2021-2022 
 

Inleiding  

In dit beleidsplan wordt concreet beschreven hoe we invulling willen geven aan de doelstelling 
van Buitenbasis zoals beschreven in de statuten.  
 

Visie 
De natuur als school, we willen kinderen een natuurlijke leeromgeving aanbieden, waar ieder 
onderdeel is van het ecosysteem en waar het van belang is om in balans te blijven en te floreren. 
Tuinieren, wildplukken, koken, dierverzorging, heemkunde, houtbewerking, spelen en leren in de 
natuur vormen een groot onderdeel van ons onderwijs. Buitenbasis is geïnspireerd door de 
antroposofie. De natuur, het buiten zijn, vormt onze basis. We aanschouwen, verwonderen, 
bewegen mee en oogsten.  
 
Missie 
Bij Buitenbasis bieden we natuureducatie/beleving aan. We nodigen omwonende, scholen uit de 
omgeving uit voor workshops en natuurbeleving. Daarnaast hebben we ons eigen school 
opgericht.  
 
 
Natuurbeleving bij Buitenbasis 
We werken samen met meerdere scholen uit de omgeving, organiseren buitendagen met 
workshops en natuurbeleving.  Bijvoorbeeld bijendagen met een imker, eetbare wilde planten 
zoeken en verwerken in de natuurkeuken, natuurhuisjes bouwen, blote voeten avonturen, weven 
met natuurproducten of schapenvachten vilten.  
 
 
Buitenbasis de vrijeschool 
In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met deze kleinschalige b3 school waar we 
basisonderwijs aanbieden. We zijn gestart met twaalf kinderen, deze groepsgrootte kan uitgroeien 
tot maximaal twintig kinderen. Daarnaast onderzoeken we of we een doorlopende leerlijn kunnen 
aanbieden naar voortgezet onderwijs.  De leerlingen op de school vormen samen een heterogene 
groep van basisschoolleeftijd en/of voortgezet onderwijs leeftijd met het uitgangspunt dat ieder 
mens uniek is, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren en samenwerken. En waardoor iedereen 
ook zijn eigen unieke leerlijn heeft. Er is een vaste leerkracht aanwezig en daarnaast werken wij 
samen met begeleiders; ieder met zijn eigen passie en expertise.  
De basis van ons onderwijs is buiten. We zijn veel in de natuur, leren ambachten, werken samen 
met lokale ondernemers en staan met beide benen in een levendige lokale maatschappij.   
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Doelstelling  

Verbinding in en met de natuur 

• Diverse natuurbelevingsprogramma’s ontwikkelen die Buitenbasis het hele schooljaar kan 
aanbieden aan basisscholen en omwonende uit de omgeving.  

• Stichting Buitenbasis zal zich gedurende de looptijd van dit beleidsplan (2021 -2022) 
richten op het verder ontwikkelen en ondersteunen van Buitenbasis Appelbergen zodat er 
een stevige toekomstbestendige b3 school staat (leerkracht, medewerkers,  aantal 
leerlingen, onderwijs, huisvesting, financiën).  

• Mogelijkheid onderzoeken om een doorlopende leerlijn aan te bieden naar het voortgezet 
onderwijs  
 

 

Strategie en mogelijkheden 

Schooljaar 2021-2022 Schooljaar 2022-2023 Schooljaar 2023-2024 

Er zal een samenwerking gezocht worden met verschillende (startende) b3 scholen om van 
elkaar te leren en minder dubbele taken te verrichten. 

Een goed contact onderhouden met de omgeving, gemeente, onderwijsinspectie en 
leerplichtambtenaren. 
 
Bekendheid genereren, zodat eventuele (ouders van) toekomstige leerlingen ons kunnen 
vinden. (Basisonderwijs en voortgezet onderwijs) Kennismakingsgesprekken voeren 
 
Het aannemen en aansturen van personeelsleden.  Leerkracht(en), een begeleider(s), 
invalkrachten en vrijwilligers. Een netwerk aanleggen in de omgeving van Buitenbasis. Het 
bijeenbrengen van vrijwilligers en of ondernemers die werk willen verrichten voor Buitenbasis 
of zijn/haar expertise willen aanbieden.  

Het aanschrijven van fondsen en middelen voor de stichting. Bekendheid genereren om vriend 
van Buitenbasis te worden.  
Het opstarten van het 
natuurbelevingsprogramma,  

Scholen benaderen. 

Het aanbieden van 
natuurbeleving aan diverse 
basisscholen. 30 keer per jaar. 

Het aanbieden van 
natuurbeleving aan diverse 
basisscholen. 60 keer per jaar 

 

Het aanbieden van 
natuurbeleving aan diverse 
basisscholen. 80 keer per jaar 
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Aantal leerlingen Buitenbasis 
Appelbergen – 14 leerlingen 

Aantal leerlingen Buitenbasis 
Appelbergen – 18 leerlingen 

Aantal leerlingen Buitenbasis 
Appelbergen – 20 leerlingen 

 
Onderzoeksfase mogelijkheid 
voortgezet onderwijs 
Buitenbasis. 

Schoolplan etc. aanpassen dat 
deze ook geschikt kan zijn  
voor voortgezet onderwijs.  

 

Onderzoeksfase/evt. opstart 
voortgezet onderwijs. Aantal 
evt. intentieverklaringen van 
ouders van toekomstige 
leerlingen voortgezet 
onderwijs – 15 leerlingen 

Aantal leerlingen voortgezet 
onderwijs – 20 leerlingen 

 

Het schoollokaal en erf 
restaureren, opknappen en 
inrichten bij de Buitenschool. 
Het bouwen van de 
natuurschuur (de 
buitenlocatie voor 
Buitenbasis) op het erf van 
coöperatie de Buitenschool. 
Oriënteren op een locatie 
voor voortgezet onderwijs. 

 
Het bouwen en starten van de 
natuurschuur (de 
buitenlocatie voor 
Buitenbasis) op het erf van 
coöperatie de Buitenschool. 
Oriënteren op een locatie 
voor voortgezet onderwijs. 
Evt. al in gebruik nemen en 
verbouwen/inrichten als 
geschikte inspirerende locatie.   

 

Het starten van een 
voortgezet onderwijs 
Buitenbasis.   
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Huidige situatie  
 
Sterk  

• Drive en ambitie bestuursleden en 
(toekomstige) werknemers.  

• Prettige opbouwende relaties tussen 
bestuursleden /(toekomstige ) 
werknemers.  

• Klein bestuur, waardoor er snel 
beslissingen genomen kunnen 
worden. 

• Gepaste locatie Buitenbasis 
• We zijn gestart met een mooie groep 

leerlingen en krijgen veel aanvragen 
van geïnteresseerde ouders.  

• Enthousiasme en betrokkenheid van 
ouders en geïnteresseerden en 
omliggende scholen en de vrije school 
in Groningen.  

• Visie van Buitenbasis  
• Er kan een mogelijkheid zijn tot 

doorstromen naar een Buitenbasis 
voortgezet onderwijs in 2022-2023 

• We hebben al goed contact met 
onderwijsinspectie, 
leerplichtambtenaren en gemeente.  

 

Zwak  

• Onbekendheid van fondsen en dergelijke 
die ons wellicht willen steunen 

• Afhankelijk van financiële middelen naast 
de ouderbijdragen.  

• Voortgezet onderwijs is in opbouw, dus de 
keuze is op een concept, 
kennismakingsgesprek, sfeer en 
vertrouwen gebaseerd wanneer iemand 
haar kind zal aanmelden.  

• De doorlopende leerlijn van Buitenbasis 
naar voortgezet onderwijs in 2022-2023 is 
nog niet zeker.  

• Klein team (één leerkracht en één 
begeleider) kwetsbaar voor externe 
factoren zoals ziekte, verhuizing, 
overlijden. 

 

Kans  

• Veel vraag naar 
natuurbelevingsprojecten vanuit 
scholen 

• Toenemende vraag naar ‘ander 
onderwijs’  

• Onderscheidend vermogen van 
Buitenbasis 

• Welwillendheid bij betrokkenen. 
• Mogelijkheid om een B3 voortgezet 

onderwijs te starten in 2022-2023 

Bedreiging  

• Dat veel scholen al vol zitten in het 
programma, geen ruimte hebben voor een 
natuurbelevingsdag bij Buitenbasis.  

• Continuïteit bij uitblijven voldoende groei 
en (financiële) middelen  

• Groei in aantal leerlingen niet kunnen 
realiseren 

• Betaalbaarheid leerkracht/werknemers 
• Conflict tussen ouders, werknemers en/of 

bestuursleden 
• Niet vinden van een geschikte locatie voor 

B3 voortgezet onderwijs. 
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Activiteiten van de organisatie  

Uit deze SWOT-analyse komt duidelijk naar voren, dat we ons in 2021-2022 vooral op de 
volgende taken mogen richten: 

-  De financiële middelen; werven van fondsen/voldoende schenkingen en vrienden van 
Buitenbasis. 

Dit doen we door het aanschrijven van fondsen, organiseren van seizoensmarkten en het 
opzetten van crowdfunding. Belangstellenden kunnen vriend worden van Buitenbasis door ons 
maandelijks of jaarlijks financieel te ondersteunen. We genereren steeds meer bekendheid 
doormiddel van mond op mondreclame, flyers, markten, social media en interviews/ advertenties 
in de (dorps)kranten. 

IVN een behoorlijke subsidie gekregen van provincie Groningen om samen met vijf andere 
natuurorganisaties, de groepen 5 en 6 van de basisscholen met excursies en activiteiten een 
unieke natuurbeleving te geven.  Wij gaan met IVN in gesprek voor een evt. samenwerking.  
 
- Bekendmaking van Buitenbasis aan andere scholen, zodat zij ook gebruik kunnen maken van 
ons natuurbelevingsprogramma.  
 
We versturen informatiepakketjes naar scholen (in een straal van max.15 km) en zoeken daarna 
telefonisch contact met ze. Onderhouden dit contact. Maken t.z.t een korte informatiefilm over 
natuurbelevingsdagen verspreiden dit naar de desbetreffende scholen. 
 
De scholen attenderen op de subsidie die ze kunnen aanvragen: “Lekker naar buiten!’ Hierbij 
kunnen ze subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of 
gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van € 2.000,- beschikbaar.  
 
 
- Het aansturen en managen van Buitenbasis Appelbergen.  
 
We werken samen met een betrouwbare accountant, administratief medewerker, 
salarisadministratiekantoor en de verzekeringen zijn geregeld. Vrijwilligers onderhouden het erf 
en helpen met de schoonmaak. Het managen van het geheel gebeurt nu door het bestuur zelf. Dit 
gaat tot nu toe prima. Wanneer dit te veel wordt, zal er iemand moeten worden aangesteld om dit 
werk te verrichten.  
 
- Het onderhouden van de mooie samenwerkingen met de Widar vrije school, ondernemers en 
bedrijven uit de omgeving.  
 
We hebben korte lijntjes met de Widar vrije school, zodat we elkaar kunnen helpen en inspireren 
waar nodig. Daarnaast zoeken we contact met ondernemers/bedrijven uit de omgeving waar we 
ons mee kunnen verbinden, zodat er t.z.t. wellicht een samenwerking kan groeien.  
 
-  Onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een b3 voortgezet onderwijs  
 
Onze focus ligt eerst bij de opstart van Buitenbasis Appelbergen en de opstart van het geven van 
natuurbeleving aan andere scholen.  
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Toekomst  
 
Natuureducatie bij Buitenbasis 
Dit is een plek om te delen, deze school, de natuur en de schatten wat deze te bieden heeft. Onze 
dagelijkse verwondering willen we delen met nog meer kinderen en leerkrachten. De natuur is 
wat ons verbindt en waar we niet zonder van kunnen. Het biedt ieder kind een plek om te zijn. 
Een hele schoolweek met dertig leeftijdsgenoten tussen vier muren zitten is intensief en voor vele 
kinderen te veel. Wij werken graag samen met scholen om structureel mee te kijken naar andere 
mogelijkheden, zodat de kinderen meer buiten zijn, hier maar ook wellicht in de nabije omgeving 
van de school; een verwilderd stukje land, bos of tuin.  
 
 
Buitenbasis de vrijeschool 
Er is een toenemende vraag naar ander onderwijs; Buiten onderwijs, kleinschaligheid, kind 
gerichtheid, vrije schoolonderwijs. Onderwijs vanuit vertrouwen.  Vrije schoolonderwijs is volop 
in de belangstelling. Los van dat er op de Vrije school in Groningen en Assen beperkt plaats is 
zijn steeds meer ouders op zoek naar kleinschalige initiatieven, worden enthousiast van het 
buitenonderwijs concept en/of zien ze de voordelen van de verschillende leeftijden/niveaus in 
ėėn klas. We zijn een staatsonafhankelijke school, dit betekend dat we niet door de staat 
gefinancierd worden en van de ouders een maandelijkse bijdrage vragen voor het aanbieden van 
ons onderwijs.  Ondanks de ouderbijdrage starten we in het schooljaar 2021-2022 met een mooie 
klas. We hebben een gepassioneerde leerkracht en begeleiders, enthousiaste belangstellende en 
een fantastische schoollocatie.  
 
 
Organisatie  
 
Naam: Stichting Buitenbasis 
KVK Nummer: 82958319 
RSIN: 862670408 
Postadres: Stichting Buitenbasis, Zuidlaarderweg 30, 9756TM Glimmen 
Telefoon: 0620037969 
Email: info@buitenbasis.nl 
Website: www.buitenbasis.nl 
ANBI: Wij zijn van mening dat we voldoen aan de eisen die worden gesteld een ANBI status en 
hebben deze aangevraagd. Wij houden u op de website van de stichting op de hoogte over de 
ontwikkelingen hierin.  
 

Bestuur  

Stichting Buitenbasis is samengesteld met ervaren bestuurders, dromers en concrete doeners.  

Voorzitter – Sofie van Rhijn 
Secretaris – Irmi Klijntunte 
Penningmeester - Jeannette Vreugdenhil 
Algemeen lid – Corien Oosterling 
Algemeen lid – Jolien Poelman 
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Werknemers  

Leerkracht – Jolien Poelman 
ZZP’er- Natuurkok/begeleider Sofie van Rhijn 
Daarnaast werken we samen met meerdere invalleerkrachten die we als zelfstandig ondernemer 
kunnen inhuren voor dagen wanneer dit nodig is.  

 

5. Financiën  

Wij ontvangen geen onderwijssubsidies van de overheid. Om een duurzaam voortbestaan van de 
stichting en eventuele toekomstige projecten te kunnen financieren zijn fondsenwerving en 
schenkingen uitermate belangrijk. Zie in de bijlage ons financieel meerjarenplan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


