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Inleiding 

In december 2013 kregen de oprichters van de Stichting Masterclass  Jong Talent van 
diverse primair onderwijsscholen uit de Haagse  krachtwijken de opdracht om te 
onderzoeken hoe talenten* van kinderen  verder ontwikkeld kunnen worden. Het ging vooral 
om scholen in  krachtwijken, die structureel talentonderwijs op school aanbieden. Deze  
scholen vroegen met name om het ontdekken, borgen en verdiepen van  talent. 

Resultaat was een uitgewerkt masterclassprogramma voor vier scholen in het primair 
onderwijs in de krachtwijken. Het programma werd  opgesteld door Ruben van Merweland 
en Jacob-Jan van der Marel, de  oprichters van Stichting Masterclass Jong Talent. Beiden 
zijn  doorgewinterde vakdocenten. 

Het masterclassprogramma houdt in dat kinderen de kans krijgen, om  buiten de reguliere 
lestijd, hun talent verder te ontwikkelen. Inspireren en  verdiepen vormen daarbij het 
uitgangspunt. We noemen dit traject  Masterclassprogramma Jong Talent. 

* Talent: Stichting Masterclass Jong Talent verstaat onder talent een natuurlijke  aanleg voor 
een bepaald vakgebied waarbij motivatie de belangrijkste drijfveer  is om deel te kunnen 
nemen aan een programma. 

 

Missie  
 

Stichting Masterclass Jong Talent vindt dat ieder kind het recht heeft om  zijn talenten, in de 
breedste zin van het woord, te kunnen ontwikkelen.  Dat is namelijk niet voor ieder kind 
vanzelfsprekend. Hoe willen we dit  bereiken? 

Wij slaan hierbij een brug naar lokale culturele instellingen, middelbare  scholen en het 
bedrijfsleven die optimaal aansluiten bij de  ontwikkelingsbehoefte van deze kinderen. We 
leggen de nadruk op een  doelgroep voor wie talentontwikkeling op cultureel en technisch 
gebied  niet altijd even vanzelfsprekend is. Denk aan kansarme milieus of als er  weinig tot 
geen sprake is van een goed geborgde lokale infrastructuur.  Dankzij de 
samenwerkingsverbanden binnen het masterclassprogramma  weet de leerling – met hulp 
van Stichting Masterclass Jong Talent of  zelfstandig met de school of de culturele partner – 
de juiste weg te  vinden om zijn talent verder te ontwikkelen. 

We willen een duurzame partner zijn die dienstbaar is aan scholen voor  primair onderwijs in 
Den Haag. We werken daarbij uitsluitend met de  beste professionals om het maximale uit 
de kinderen te halen. Met onze  programma’s leggen we verbindingen met culturele 
instellingen en  vervolgopleiding. Hierdoor kunnen ook zij hun educatieve en culturele  
doelstellingen realiseren. Stichting Masterclass Jong Talent wil hierdoor  de cultuureducatie 
en talentontwikkeling naar een hoger plan tillen. 

Een belangrijk speerpunt in onze aanpak is dat wij scholen helpen om  verdiepende 
talentprogramma's te borgen in hun curriculum. 
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Doelen en te verrichten werkzaamheden 

Jaarlijks willen wij minimaal 10 scholen helpen bij het inrichten van een 
masterclassprogramma en het borgen ervan in hun schoolplan. 

- Het masterclassprogramma geeft leerlingen zelfinzicht en  zelfvertrouwen. Leerlingen 
kunnen hierdoor een bewustere keuze  maken in hun vervolgopleiding. Ook willen we 
schooluitval hiermee  terugdringen. 

- Het masterclassprogramma geeft de leerkrachten inzicht in de talenten  van de 
kinderen en hoe zij het kind de kans kunnen geven om dit  optimaal te 
benutten/ontwikkelen. 

- Het masterclassprogamma draagt bij aan ouderbetrokkenheid 

Om onze doelen te bereiken gaan bestuursleden van de stichting in gesprek met directies 
van verschillende basisscholen om gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen en een 
kosteloos advies te bieden. Daarnaast verbindt de stichting scholen met relevante 
stakeholders (o.a. cultuur en vervolgopleidingen) die bijdragen aan het verwezenlijken van 
de missie. 

Het bestuur van Stichting Masterclass Jong Talent vergadert eenmaal per kwartaal.  
Daar komt de financiële situatie aan de orde evenals de operationele werkzaamheden van 
de stichting en dan met name de inrichting van de masterclasses voor scholen in de 
krachtwijken in Den Haag. De bijeenkomst is verder gericht op de continuiteit van de 
organisatie. Besluitvorming op jaarstukken en jaarverslagen vormen het slotstuk. 

De Stichting heeft geen eigen werknemers in dienst en betrokkenen ontvangen slechts een 
vergoeding voor het maken van, naar redelijkheid en billijkheid, onkosten.  

 

Bestuur 

De Stichting Masterclass Jong Talent bestaat uit 3 bestuursleden. Er is geen sprake van 
werknemers binnen de stichting. Alle activiteiten vinden door het bestuur onbezoldigd plaats. 
 
R.G. (Ruben) van Merweland 
Voorzitter 
 
 
J.J. (Jacob-Jan) van der Marel 
Secretaris 
 
 
A. (Arie) Plu 
Penningmeester 
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Werving van gelden 

De Stichting Masterclass Jong Talent zendt ieder jaar een verantwoording aan haar 
donateurs en vraagt hen een eventuele restsom van de bijdrage over te maken. De Stichting 
Masterclass Jong Talent heeft als doel een kleine organisatie te zijn en werft met name 
onder gemeente en fondsen, met een maximum van 2 tot 4 subsidieverstrekkers per jaar. 

 

Beheer en besteding van vermogen 

De stichting besteedt ontvangen gelden alleen aan waar haar primaire doelstellingen voor 
staan. Dat zijn die projecten die functioneren en instandhouding van de Stichting Masterclass 
Jong Talent bevorderen.  
 
Eenmaal per jaar publiceert de stichting haar financiële jaargegevens, volgens de wettelijke 
termijn, binnen 10 maanden na afloop van het kalenderjaar op 
www.masterclassjongtalent.nl. 
 
De penningmeester voert het beheer over het vermogen. Het bestuur voorziet in de 
richtlijnen hiervoor. De penningmeester ziet toe op een zorgvuldige besteding van de 
ontvangen donaties. 
De Stichting werkt samen met een accountantskantoor, Van Zaken, dat op deze 
zorgvuldigheid extra toeziet.  

Op dit moment zijn er geen fondsen of subsidies en zijn de activiteiten voornamelijk op 
vrijwillige basis. 
 

 
Contactgegevens en fiscale gegevens 
 
Post- en bezoekadres: 
Stichting Masterclass Jong Talent 
Koningin Julianaplein 10 
2595AA Den Haag 
 
Mailadres: 
ten name van: J.J. van der Marel 
jj@masterclassjongtalent.nl 
 
Telefoonnummer: 
0624560384 

Ons KVK-nummer is: 60037253 
Ons RSIN-nummer is: 853741229 

 


