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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Studentenplatform Nederland Stip (hierna te 
noemen: Stip Studentenplatform). Dit plan is opgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2022.  
 
Stip Studentenplatform is opgericht en notarieel geregistreerd op 27 september 2012 en is 
momenteel gevestigd in Amsterdam. Aanleiding voor de oprichting van de stichting was het 
initiatief van vijf lokale studentenorganisaties, met als doel zich op landelijk niveau te 
verenigen en te dienen als platform voor dienstbaarheid naar de samenleving. Vanaf het 
studiejaar 2016-2017 zet Stip Studentenplatform zich breder in, door ook een studenten- en 
scholierenplatform te zijn die begeleiding geeft aan scholieren en studenten. 
 
Dit beleidsplan geeft u inzicht in: 
- het ontstaan van Stip Studentenplatform; 
- de missie, de visie en de doelstellingen van Stip Studentenplatform; 
- de werkzaamheden van Stip Studentenplatform; 
- de financiën van Stip Studentenplatform; 
- het bestuur en het beloningsbeleid van Stip Studentenplatform. 
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Ontstaan 
 
Stip Studentenplatform is een landelijk platform opgericht in september 2012, op initiatief 
van vijf lokale studentenorganisaties, met als doel zich op landelijk niveau te verenigen en te 
dienen als platform voor dienstbaarheid naar de samenleving. 
 
De helden/ oprichters van Stip Studentenplatform, waren sociaal maatschappelijk betrokken 
onderwijzers en studenten die vanuit hun studentenorganisaties de behoefte hadden 
opgemerkt van (tweede en derde generatie) scholieren en studenten om bij te worden 
gestaan in hun algemene ontwikkeling. Door zich te verenigen, kon op landelijk niveau 
worden nagedacht over het wegwijs maken van deze scholieren en beginnende studenten in 
het Nederlandse onderwijssysteem en konden eigen ervaringen worden uitgewisseld om de 
doorstroom naar het hoger onderwijs en de toetreding tot de arbeidsmarkt, te verbeteren. 
 
Met veel energie is vervolgens gewerkt aan het tot stand brengen van een kleine beweging 
studenten, die naast hun studie een bijdrage leverden aan een betere maatschappij. Door in 
eerste instantie als rolmodellen dienst te leveren aan de ontwikkeling van deze scholieren en 
studenten en deze in het verlengde te houden van vraagstukken in de samenleving, werd 
Stip Studentenplatform al snel een begeleidend platform voor inspiratie, verdieping en 
houvast gedurende de studie en daarna. 
 
Het duurde vervolgens niet lang of de gedachte werd gedeeld om de rol als platform intern 
en extern professioneler aan te pakken. Afspraken werden gemaakt op organisatorisch 
niveau en Stip Studentenplatform ontwikkelde zich naast begeleider als vertegenwoordiger 
van deze tweede en derde generatie scholieren en studenten. Deze generatie kreeg een 
stem. Er werd nagedacht hoe de belangen van deze scholieren en studenten, die een duwtje 
in de rug zochten, het beste vertegenwoordigd konden worden om in alle gelijkwaardigheid 
mee te kunnen doen in de samenleving. 
 
De volgende fase van ontwikkeling was er eentje van verantwoording, inhoud en 
organisatorische innovatie. De opgedane ervaring en kennis kon worden geïmplementeerd 
en Stip Studentenplatform wist als vertegenwoordiger te kunnen groeien tot een organisatie 
die zich zichtbaar zowel op lokaal als landelijk niveau kon inzetten voor ontwikkeling, 
begeleiding en de belangen van scholieren en studenten. Stip Studentenplatform adviseert, 
ondersteund en begeleidt scholieren en studenten op het gebied van studie, huisvesting, 
ethiek, identiteit en morele ontwikkeling. Stip Studentenplatform maakt hen kortom 
wegwijs en zorgt voor verdieping tijdens school of studie. 
 
Stip Studentenplatform heeft altijd geloofd in good practice sharing en het voortbrengen 
van gedreven mensen met passie om de maatschappij waarin zij zich bevinden, aan de hand 
van hun talent, te verbeteren. Stip Studentenplatform is daarmee een platform met een 
landelijk bereik en breed netwerk die zich hard maakt voor ontwikkeling van scholieren en 
studenten die zich lokaal en op landelijk niveau actief en betrokken opstellen. Waar het 
voorheen primair bezig was met antwoord geven op interne relevante vraagstukken, werkt 
het nu met scholieren en studenten en partnerorganisaties aan kwaliteit, inhoud en 
professionalisering in bredere zin. 
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Deze dienstbaarheid en wens tot een betere maatschappij die de oprichters van Stip 
Studentenplatform kenmerkte, blijft daarmee een zichtbaar goed en tot de dag van vandaag 
zetten wij ons in voor het samen dienstbaar zijn aan de samenleving waarin we leven. Naast 
het verenigen, inspireren, vertegenwoordigen, is Stip Studentenplatform een platform 
geworden voor verbinding. Meer gericht op duurzame relaties, meer op samenwerkingen 
met andere organisaties, met meer publieke acties en nog meer dan voorheen gezamenlijk 
de schouders onder de vraagstukken in onze maatschappij zetten. Met als hoofdvraag “hoe 
maken we Nederland (onze maatschappij) samen beter?”. 

 
Missie, visie en doelstellingen 
 
Missie 
“Ons studentenplatform ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert, verbindt en verenigt.” 
Nederland heeft daar behoefte aan. Wij verenigen scholieren, studenten, young- 
professionals en professionals in de gedachte dat we van elkaar kunnen leren. Partnerschap 
is een belangrijk onderdeel van onze missie en onze deur staat open voor iedereen met een 
ambitie voor een beter Nederland. 
 
Wij dagen scholieren, studenten en professionals uit een constructieve bijdrage te leveren 
door te participeren en te reflecteren binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt, in de buurt, 
het studentenleven, waarbij zelfontplooiing hierin centraal staat. Om die reden stimuleert 
en bevordert Stip Studentenplatform de persoonlijke, professionele, academische en morele 
ontwikkeling en zingeving. Want Stip Studentenplatform zet zich voor én met studenten ook 
sterk in voor een Nederland dat diversiteit en kracht in verscheidenheid omarmt. Onze 
studenten zijn namelijk niet alleen studenten, zij zijn burgers die op weg zijn naar de 
toekomst. 
 
Bij ons gaat het niet enkel om wie je bent of wilt zijn, bij ons gaat het vooral om wat je 
betekent of wat je wilt betekenen. Wij staan daarmee voor een nog beter Nederland. Daar 
zien wij niks groots aan. Iedereen die daarin mee wilt is welkom om dit met ons samen te 
doen. 
 
Visie 
Onze visie is te omschrijven met de volgende zin: Stip Studentenplatform laat mensen 
geloven in hun toekomst! 
 
Stip Studentenplatform ziet graag dat alle groepen in de samenleving waardevol onderdeel 
uitmaken van de maatschappij waarin zij leven. Voor ons betekent dat voor elke groep dat zij 
gewaardeerd, erkend worden en overal waar zij komen een sense-of-belonging ervaren. 
Nederland is daar klaar voor volgens ons. Wij zien samen met onze vele partners en onze 
Stipstudenten, als wij kijken met het oog van ons hart, in Nederland een maatschappij 
waarin burgers van verschillende achtergronden niet slechts naast elkaar maar vooral mét 
elkaar (willen) leven. 
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Met dit beeld in zicht, voelen wij ons verantwoordelijk daaraan bij te dragen voor elke 
jongere of student die zich nog afvraagt wat zijn/ haar kansen zullen zijn en of het wel gaat 
lukken om het ver te schoppen. Dus los van het studeren zelf, onderscheiden onze 
studenten zich door bewust te zijn van hun idealen en de wens te dragen het werken aan 
een beter Nederland samen te doen met eenieder die zich hiervoor in wil zetten. Door het 
goede voorbeeld te geven, inspireert Stip Studentenplatform anderen om weer het goede 
voorbeeld door te geven. Zo kijken wij naar de ontwikkeling van studenten en doen dat met 
hart en passie. 
 
Stip Studentenplatform beoogt scholieren en studenten voor te bereiden op de toekomst. 
Daar staat geen enkele student of jongere wat ons betreft alleen in. Wij dagen studenten 
daar graag toe uit en coachen ze daarbij. Samen leren we en zetten we stappen vooruit. 
 
Doelstellingen 

1. Bijdragen en coachen van scholieren en studenten op het gebied van studie, 
identiteit, de persoonlijke, professionele, academische en morele ontwikkeling en 
zingeving om ze voor te bereiden op de toekomst. 

2. Het wegwijs maken van scholieren, studenten en het sociaal netwerk eromheen in 
het onderwijssysteem in Nederland en zorgen voor verdieping en bewustwording 
tijdens school of studie. 

3. Het bijdragen aan de algemene, kennis- en vaardighedenontwikkeling en het 
bevorderen van maatschappelijke participatie en burgerschapszin van scholieren, 
studenten en young-professionals. 

4. Het ondersteunen en coachen van studentenorganisaties en -verenigingen op lokaal 
niveau bij het bijdragen aan het ontwikkelen van hun studentenachterban en overige 
activiteiten. 

5. Perspectief bieden aan studenten richting een goede doorstroom op de 
arbeidsmarkt. Tevens studenten op de hoogte brengen van en enthousiasmeren voor 
verschillende mogelijkheden voor stage en of werk. 

6. Ondersteuning bieden aan studenten op het gebied van exchange, huisvesting en het 
vinden van een stageplaats of werk. 

7. Ondersteunen, adviseren en activeren van financieel hulpbehoevende studenten die 
geen voorzieningen hebben om hun onderwijskundige basisbehoefte te voorzien. 

8. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij individuen, organisaties en 
verenigingen, zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op een adequate manier 
om te gaan met de ontwikkelingen met betrekking tot de studieloopbaan en 
onderwijsveld. 

9. Dienen als platform voor verbinding door uiteenlopende groepen te activeren en uit 
te dagen na te denken over uitdagingen in het onderwijs en de samenleving. 
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Werkzaamheden 
 
Stip Studentenplatform tracht haar doelstellingen te behalen door verschillende 
werkzaamheden uit te voeren. Hierbij werkt Stip Studentenplatform landelijk nauw samen 
met haar vrijwilligers (studenten en -young-professionals) en met haar partners.  
 
Activiteiten 
Stip Studentenplatform hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van scholieren 
en studenten. Voor het verbreden van hun horizon en te ontdekken wat hun bijdrage aan of 
positie kan zijn in de samenleving, onderneemt Stip verschillende activiteiten. Dit uit zich 
onder andere in educatieve, sociale, culturele en sportieve activiteiten op landelijk niveau, in 
samenwerking met het netwerk van Stip Studentenplatform en de bij Stip 
Studentenplatform aangesloten studentenverengingen en -organisaties 
(samenwerkingspartners). Voor een overzicht van de activiteiten van Stip 
Studentenplatform, verwijzen wij u graag naar onze website.  
 
Diensten 
Om de wensen, behoeften en belangen van scholieren en studenten tegemoet te komen en 
te vertegenwoordigen, levert Stip Studentenplatform diverse diensten. Een aantal 
voorbeelden van de diensten van Stip Studentenplatform, zijn als volgt: 
 
- Landelijke regio overleggen met bestuurders van lokale partnerorganisaties 
- Huisvesting 
- Financiële ondersteuning 
- Stage & werk vacature 
- Exchange  
 
Voor een overzicht van de diensten van Stip Studentenplatform, verwijzen wij u graag naar 
onze website.  
 
Projecten  
Om scholieren en studenten, die deelnemen aan activiteiten en diensten van Stip 
Studentenplatform, nog beter vooruit te kunnen helpen, initieert Stip Studentenplatform 
verschillende projecten. Een aantal voorbeelden van de projecten van Stip 
Studentenplatform zijn als volgt: 
 
- Challenge Yourself project 
- Mentoring project 
- Nationale studiekeuzedag project  
 
Voor een overzicht van de projecten van Stip Studentenplatform, verwijzen wij u graag naar 
onze website.  
 

 
 
  

7 
 



Financiën 
 
Administratie 
De financiële stukken en boekhouding van Stip Studentenplatform, worden in nauwe 
samenwerking met ONEB verricht en bijgehouden. Periodiek hebben bestuursleden van Stip 
Studentenplatform, overleggen bij ONEB om de begroting door te nemen en de 
jaarverslagen te controleren en goed te keuren.  
 
Fondswerving 
Stip Studentenplatform werkt in nauwe samenwerking met haar vrijwilligers aan 
fondswerving voor haar activiteiten, diensten en projecten. In de komende jaren zal Stip 
Studentenplatform concrete aanvragen doen bij ministeries, gemeenten en fondsen. De 
middelen die verkregen worden, worden volledig besteed aan de activiteiten, diensten en 
projecten van Stip Studentenplatform.  
 
Sponsorbijdrage 
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de 
ene partij (de sponsor) een vrijwilliger, de organisatie of een van de activiteiten, diensten of 
projecten van Stip Studentenplatform financieel of materieel ondersteunt. Anderzijds, de 
andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt, 
die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om een zakelijk 
contract (sponsorovereenkomst).  
 
Donaties & subsidies 
Voor Stip Studentenplatform telt elk (klein of groot) bijdrage. Dit kan zowel financieel als in 
materieel, als in facilitair. Stip Studentenplatform zal eigen leden, netwerk, partners en 
bedrijven blijven stimuleren om bij te dragen aan diens activiteiten, projecten en diensten.  
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Bestuur- en beloningsbeleid 
 
De Stichting is momenteel gevestigd bij Rent 24, bij de bos en lommerplein 270 te 
Amsterdam. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuursleden, die besturen voor 
onbepaalde periode en zijn gezamenlijk bevoegd. Het bestuur van Stip Studentenplatform 
komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor besluitvorming. Naast het algemeen bestuur, 
die officieel geregistreerd zijn bij het KVK, kent de stichting een dagelijks bestuur van 
studenten die vrijwillig een bestuursjaar invulling geven. Daarnaast voert de stichting haar 

werkzaamheden met name in de regio’s uit, dankzij de tomeloze inzet van haar vrijwilligers, 
in die regio. De stichting is als volgt georganiseerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een omschrijving van het organogram, verwijzen wij u graag naar onze website, onder 
kopje ‘organisatie’.  
 
Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de stichting, samen met het dagelijks bestuur. De 
leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, op een 
gezamenlijk besloten vrijwilligersvergoeding na (indien nodig) ter waarde van max. €1.500, 
op jaarbasis. Op declaratiebasis, ontvangen bestuursleden wel vergoeding voor de kosten 
gemoeid met de uitoefening van hun bestuursfunctie. De werkwijze van het bestuur, 
waaronder de wijze van vergaderen en het nemen van besluiten, is vastgelegd in de statuten 
van de stichting. De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers, die (indien nodig en 
besloten door het bestuur) tegemoet kunnen komen aan een vergoeding van maximaal 
€1.500,- op jaarbasis. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.  
 

9 
 



Het algemeen bestuur bestaat uit: 
 
Voorzitter: Yunus Emre Cicek 
Secretaris: Ilhan Yalcin 
Penningmeester: Betul Saglam-Tasdemir  
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