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DOELSTELLINGEN 
De doelstellingen van Landmerk komen voort uit de missie, die als volgt luidt: 
 Stichting Landmerk wil jonge mensen helpen door goed onderwijs aan te bieden. Dit onderwijs vertrekt vanuit 
een oprechte en optimistische visie op de mens en is gericht op een brede en diepe intellectuele groei. Inhoudelijk 
draait het om de grote vragen en het neemt meestal de vorm aan van oefening in juist en helder redeneren, spreken en 
schrijven. 
 Zo willen we onze leerlingen en studenten helpen zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen met helder inzicht in 
de werkelijkheid, een gebalanceerd karakter en een sterke ambitie om hun talenten en vaardigheden in te zetten voor 
nobele doeleinden.  
 De activiteiten de Landmerk zich ten doel stelt vallen uiteen in twee groepen, gebaseerd op de twee 
brede doelgroepen: scholieren en studenten. 

VOOR SCHOLIEREN 
In het onderwijs voor scholieren streven we de komende jaren drie doelen na: 

1. Voortzetting van de drie jaarlijkse honoursprogramma’s ‘Retorica en Politiek’, ‘Recht en 
Retorica’ en ‘Retorica en Journalistiek’. Dat zijn programma’s waar alle bovenbouw leerlingen 
van VMBO, HAVO en VWO zich kunnen aanmelden en waar ze in een reeks van 7 middagen 
kennis maken met de beginselen van de welsprekendheid gecombineerd met een belangrijk 
aspect van de werking van onze rechtstaat en maatschappij (de politiek, het recht en de media). 

2. Voortzetting van de twee jaarlijkse studiereizen ‘Retorica in Rome’ en ‘Speechen in Londen’. De 
eerste reis heeft al twee keer eerder plaats gevonden, de tweede nog maar een keer. Het zijn 
beide studiereizen waarin leerlingen veel leren en met veel enthousiasme thuiskomen. Vandaar 
dat we ons ten doel stellen deze reizen elk jaar aan te bieden. Of het ook zal lukken om elk jaar 
voldoende leerlingen te werven om de reizen door te laten gaan is niet van tevoren te zeggen. 

3. Doorgaan met het aanbieden van verdiepende modules voor middelbare scholen. We hebben 
de afgelopen jaren op tientallen scholen in allerlei vormen modules aangeboden over retorica, 
filosofie, PPE en meer. De doelstelling is om dit te blijven aanbieden, niet om dit uit te breiden, 
maar wel om het aantal op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen jaren. 

VOOR STUDENTEN 
In het onderwijs voor studenten streven we komende jaren drie doelen na: 

1. Voortzetting van de jaarlijkse studiereizen ‘Retorica in Rome’, ‘Retorica in Athene’, ‘Dante in 
Florence’ en ‘Dostojevski in Sint Petersburg’. In totaal hebben we de afgelopen jaren sinds de 
oprichting acht keer zo’n studiereis aangeboden en telkens was het een groot succes beschouwd 
vanuit de bredere missie van de stichting. Vandaar dat we als doel nastreven deze vier reizen te 



blijven aanbieden en dus de moeite blijven doen om voor alle vier de reizen voldoende 
studenten te werven om het door te laten gaan. 

2. Voortzetting en uitbreiding van het programma ‘Docenten-in-opleiding’. Medio 2019 is dit 
doorlopende programma van start gegaan. Zo’n vijfendertig maandagen per jaar komen de 
docenten-in-opleiding en de docenten samen voor een studieochtend, een college en een 
gezamenlijke lunch. Daarnaast is er een jaarlijkse didactiek- en reflectiedag. De uitbreiding die 
we voor ogen hebben is aan de ene kant in het aantal deelnemers, we hopen uit elke studiereis 1 
of 2 nieuwe docenten-in-opleiding te werven. Aan de andere kant willen we proberen de 
invulling uit te breiden met een studieweek in de zomer. 

3. Uitwerken van een nieuw onderwijsconcept voor tussenjaarstudenten. Tweemaal sinds de 
oprichting hebben we een 20-weekse cursus genaamd ‘Het Sleuteljaar’ aangeboden voor 
studenten met een tussenjaar. Beide keren was het een succes, maar kostte het ook veel moeite 
om voldoende aanmeldingen te werven. Na onderzoek hebben we geconcludeerd dat 
tussenjaarstudenten liever geen commitment aangaan van 20 weken. Vandaar dat we ons ten 
doel stellen een nieuw concept uit te werken waarin de inhoud en de waarde van het 
programma gewaarborgd blijft, maar dat toch qua tijdsbesteding haalbaar is voor de doelgroep. 

WIJZE VAN VERWERVING VAN INKOMSTEN 
Landmerk verwerft inkomsten op drie wijzen. 
Ten eerste wordt voor bijna alle onderwijsactiviteiten een bijdrage van de deelnemers gevraagd. De 
hoogte daarvan wordt bepaald op basis van de kosten die het programma met zich meebrengt 
Ten tweede probeert Landmerk fondsen te werven, met als doel om nieuwe programma’s te kunnen 
ontwikkelen en beurzen te kunnen aanbieden aan deelnemers van bestaande programma’s. 
Tot slot ontvangt Landmerk soms kleine giften van particulieren, zoals bijvoorbeeld dankbare ouders 
van scholieren of studenten van de cursussen. 

BEHEER EN BESTEDING VAN VERMOGEN 

BEHEER 
De boekhouding van de stichting wordt verzorgd door Groene Berg B.V. 
Jaarlijks maakt de penningmeester een jaarbegroting op die door het bestuur en door de raad van 
toezicht moet worden goedgekeurd. 
Jaarlijks maakt de penningmeester in het eerste kwartaal een jaarrekening op die moet worden 
goedgekeurd door het bestuur en door de raad van toezicht. De jaarrekening wordt openbaar gemaakt 
op de website van de stichting. 

BESTEDING 
De voornaamste kostenpost voor de stichting is de vergoeding voor docenten. 
Daarnaast worden er kosten gemaakt voor de vergoeding van onderwijsondersteund werk zoals het 
promoten van cursussen en werven van deelnemers 
Verder worden er kosten gemaakt voor zaalhuur, vervoer en overige kosten. 

BELONINGSBELEID 
Er is geen vergoeding voor bestuurswerk, ook niet voor lidmaatschap van de raad van toezicht 
Docenten en andere opdrachtnemers krijgen een vergoeding maximaal € 50,- per uur bruto. 
Wanneer een bestuurslid of lid van de raad van toezicht als docent opdrachtnemer is van de stichting 
treedt een ander bestuurslid op als vertegenwoordiger van de stichting.  
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