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 Voorwoord 
 
Terugkijkend naar het strategisch beleidsplan 2011-2016 van Inca Educa Peru kunnen we constateren 
dat er heel veel is gebeurd in de afgelopen 5 jaar. In 2011 heeft Inca Educa de status van CETPRO 
gekregen. Sindsdien is het aantal inschrijvingen van 500 per jaar gestegen naar 485 per kwartaal in 
2015 op de verschillende opleidingsmodules en heeft de school een stevige plek in Cusco veroverd. 
De slagzin om ‘over 5 jaar een leidende organisatie te willen zijn’ is daarmee waargemaakt. Er zijn 
nieuwe opleidingstrajecten opgezet, het programma persoonlijke vorming en jonge ouders is goed 
uitgekristalliseerd en biedt de leerlingen een stevige basis voor hun leven. En de kinderopvang is 
geprofessionaliseerd tot een VVE-aanpak (vroegtijdige voorschoolse educatie) waaraan ‘s morgens 
en ‘s middags een groot aantal kinderen deelneemt.  
Leerlingen weten Inca Educa te vinden en werkgevers nemen graag afgestudeerde leerlingen aan 
omdat de opleiding van uitstekende kwaliteit is, zoals ook door een audit van Impulsis/Edukans is 
vastgesteld. In 2016 is Inca Educa voor 90% financieel zelfredzaam. De besturen van Inca Educa Peru 
en van de steunstichting hebben in 2010 afgesproken er naar te streven dat Inca Educa eind 2016 het 
reguliere CETPRO - onderwijsprogramma helemaal zelf kan bekostigen. Dat lijkt een haalbare 
doelstelling te zijn. Het is een fantastisch resultaat dat de school na bijna 15 jaar stevig verankerd is 
in de Peruaanse gemeenschap. Inca Educa wil voor een goede toekomst van haar doelgroep de 
eenjarige CETPRO-opleiding verbreden en verdiepen tot een driejarige opleiding IST (Instituto 
Superior Tecnico). Ook is er de noodzaak om te komen tot een eigen gebouw. Samengevat ligt de 
focus de komende jaren op verder verdiepen van de inhoud en verankering in een eigen gebouw. 
Het motto dat Peru en Nederland hanteren is ‘blijvende verbondenheid’. We zullen die 
verbondenheid de komende jaren anders gaan invullen. 2016 is het laatste jaar van de huidige 
aanpak. In 2017 zullen we de focus verleggen naar het investeren in activiteiten op het gebied van 
kwaliteitsverbetering, verduurzaming en innovatie. Verder zullen we desgewenst ondersteuning 
verlenen bij het opzetten van nieuwe leerwerkbedrijven en zullen we grote nadruk leggen op het 
realiseren van nieuwbouw. Ook zullen we kennisuitwisseling tussen Nederland en Peru stimuleren. In 
dit beleidsplan geven we de lijnen aan waarlangs we onze inzet de komende jaren vorm willen geven. 
Omdat de ontwikkelingen rond bakkerij, IST en huisvesting pas in de loop van 2016 meer inzichtelijk 
worden, zullen we de beleidsvoornemens zoals in dit plan geformuleerd medio 2016 nog eens 
toetsen. 
  
Namens het bestuur, 
 
Mr. G.J.M. (Geert) Hoogeboom 
voorzitter steunstichting 
 

 
 
Apeldoorn 
voorjaar 2016 
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Uit strategisch beleidsplan Inca Educa Peru 2016-2020 
 
Visie 
Inca Educa is in 2020 een duurzaam, concurrerend en goed gepositioneerd instituut op het terrein van  
professioneel  beroepsonderwijs via haar twee educatieve modaliteiten, het CETPRO en het Instituto 
Superior Tecnico, en draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van de capaciteiten van arme 
jongeren en volwassenen om onder betere condities te kunnen integreren op de arbeidsmarkt. 
 
Missie 
Inca Educa ontwikkelt strategieën voor haar duurzaamheid door het aanbieden van professioneel  
beroepsonderwijs met een focus op ontwikkeling, leiderschap en ondernemerschap met als doel de 
integratie van arme jongeren en volwassenen op de arbeidsmarkt onder betere voorwaarden. 
  
Institutionele waarden 
Waarden zijn criteria die IEP helpen om haar missie en de doelstellingen op lange termijn te realiseren. 
Zij hebben met name de functie om cohesie te creëren in alle lagen van de organisatie. In deze context 
hangt de positionering van IEP af van de volgende waarden: 
*Eerlijkheid en transparant handelen bij alle activiteiten en diensten die verleend worden. 
*Punctualiteit, gerelateerd aan het uitvoeren van de geplande activiteiten en doelstellingen op de 
juiste tijdstippen zowel extern als intern.  
*Betrokkenheid, een  waarde waardoor het personeel zich identificeert met de organisatie en een 
proactieve houding bij zijn functie.  
*Bereidheid om op een efficiënte en effectieve manier te luisteren naar de gebruikers van de diensten. 
*Leiderschap, uitgedrukt in de mogelijkheid om concurrerend en toonaangevend te zijn  in de regio 
wat betreft kwaliteit en de warmte van de diensten  die wij aanbieden. 
 
Doelstellingen op middellange en  lange termijn 
*Begin van een nieuwe fase: planning van strategieën voor de economische duurzaamheid van de 
instelling. 
*Aankoop van grond en de bouw van een eigen gebouw  met de steun van Inca Educa Nederland. 
*Zorgen voor  professioneel  beroepsonderwijs onderwijs van hoge kwaliteit, verhoging van de 
dekking van het aanbod en de continuïteit van de dienstverlening. 
*Het verkrijgen van ministeriële autorisatie voor het functioneren van Inca Educa op het niveau van  
Instituto Superior Tecnico. 
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Hoofdstuk 1  
Doelstelling, visie en missie steunstichting Inca Educa 
 
Statutaire doelstelling 
De steunstichting Inca Educa zet zich in voor het bekend maken van de activiteiten van Inca Educa in 
Nederland en voor het werven van fondsen. 
 
Visie 
De steunstichting sluit aan bij de door Inca Educa Peru geformuleerde visie en hanteert voor haar 
werkzaamheden dezelfde uitgangspunten: solidariteit, armoedebestrijding en goed toegankelijk 
onderwijs. De steunstichting draagt er aan bij dat Inca Educa haar ideaal kan realiseren:  
* kansarme jongeren in Cusco hebben recht op en toegang tot betaalbaar onderwijs.  
* Inca Educa biedt hen vakscholing van hoge kwaliteit tegen een lage prijs en biedt hen daarmee zicht 

op werk in de formele economie. 
 
Missie 
De steunstichting ondersteunt Inca Educa Peru als vakschool voor kansarme jongeren op een 
zodanige manier dat deze ingebed is in de lokale infrastructuur, zichzelf door een kwalitatief goed 
aanbod blijvend in de markt weet te zetten, zelf in staat is de reguliere begroting dekkend te krijgen 
en een zelfredzaam en duurzaam instituut te worden. 
   
Motto 
‘Blijvende verbondenheid’ is het motto waaronder de steunstichting haar activiteiten verricht. 
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Hoofdstuk 2. 
Evaluatie afgelopen jaren 
 
2.1. Toewerken naar duurzaamheid en zelfstandigheid 
 
2.1.1.Uitgangspunten 
Inca Educa is sinds de oprichting in 2002 uitgegroeid van een klein project voor straatkinderen tot 
een door de overheid erkend opleidingsinstituut met 6 opleidingstrajecten en 485 leerlingen per 
kwartaalmodule. In bijlage 1 is een schets in feiten en cijfers gegeven van de ontwikkeling van Inca 
Educa tot en met 2015. Vanaf het begin was het uitgangspunt dat Inca Educa ooit zelfstandig zou zijn. 
Er was dus al die tijd een impliciete exitstrategie.  
 
2.1.2. Realisatie  
Bij een exitstrategie zijn de volgende punten van belang: kwaliteit en erkenning, lokale inbedding en 
overdracht en financiele zelfstandigheid. De inbedding in de lokale infrastructuur is inmiddels al 
lange tijd een feit en de overdracht naar een Peruaanse directie, staf en docententeam is ook al 
vanaf 2011 gerealiseerd. Werken aan kwaliteit is een blijvende opgave, maar gesteld mag worden 
dat de school bij zowel leerlingen als bij ministerie en bedrijven een zeer goede naam heeft 
opgebouwd. Financiële onafhankelijkheid moet het sluitstuk worden van het streven naar 
duurzaamheid. Wij hebben vanuit Nederland met de directie in Peru in 2011 afgesproken dat we 
vanaf die tijd ieder jaar de bijdrage uit Nederland verminderen en dat men in Peru zorgt voor een 
vergroting van de eigen inkomsten. Het merendeel van de eigen inkomsten wordt gevormd door 
lesgelden. Daarnaast verleent men diensten aan derden door cursussen voor andere NGO’s en 
bedrijven te verzorgen. En tenslotte heeft men er voor gekozen om enkele leerwerkbedrijven op te 
zetten. Eind 2013 is als eerste met de bakkerij gestart. De planning was dat deze na een 
opstartperiode van twee jaar met winst zou kunnen draaien. Het lijkt erop dat in 2016 inderdaad een 
bescheiden winst kan worden behaald, maar het bleek een veel lastiger traject dan gedacht. Een 
belangrijk leerpunt was dat nieuwe leerwerkbedrijven veel dichter bij de core-business van de school 
moeten worden georganiseerd.  
 
2.1.3. Leerproces   
In 2.2. zijn de belangrijkste markeermomenten beschreven die van invloed zijn geweest op deze drie 
elementen van exitstrategie. We hebben ervan geleerd dat het van belang is om een lijn uit te zetten 
en daar beleid op te ontwikkelen, maar dat het evenzeer noodzakelijk is om de ontwikkelingen in de 
samenleving op de voet te volgen, regelmatig te evalueren en de plannen bij te stellen indien nodig. 
Flexibel kunnen inspelen op veranderende situaties is een belangrijke eigenschap. Zoals we dat in het 
verleden in goede samenspraak met directie en staf in Peru hebben gedaan, zullen we dat ook in de 
komende jaren weer doen. 
 
2.2.Markeermomenten in een groeiproces  
Vanaf het begin was het uitgangspunt dat Inca Educa zich zou ontwikkelen tot een duurzame en 
financieel zelfredzame organisatie. We hebben toen geen termijnen genoemd, maar we zijn er 
organisch naar toe gegroeid. Dat ging niet allemaal vanzelf. De initiatiefneemster had wel een globaal 
idee waar zij heen wilde en gaandeweg zijn die ideeën ook omgezet in beleidsplannen. Maar als we 
terugkijken, zien we dat de weg die we gegaan zijn telkens in belangrijke mate bepaald is op cruciale 
keuzemomenten: nemen we het linkse of het rechtse klaphekje? Je kunt niet terug en je weg door de 
tijd wordt bepaald door de keuze van de klaphekjes We laten hier een aantal van die 
keuzemomenten zien op de drie belangrijke onderdelen van de exitstrategie: kwaliteit en erkenning, 
inbedding en overdracht en financiële onafhankelijkheid. Al deze keuzemomenten voor een bepaald 
klaphekje hebben uiteindelijk de weg bepaald die we zijn gegaan en die ons gebracht hebben tot 
waar we nu staan.  
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2.2.1. Kwaliteit en erkenning  
*Het project begon als een buurthuis met een breed aanbod van gezond eten, douchen, kleren 
wassen, creatieve en educatieve cursussen. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 7 tot 17 
jaar. Dat bleek te breed te zijn en niet goed te hanteren.  
*Al snel is de omslag gemaakt naar de groep van 17 jaar en ouder, omdat er voor jongere 
deelnemers voldoende projecten buitenschoolse opvang waren. Die keuze werd ook beïnvloed door 
het gedrag van de jongeren: velen kwamen alleen voor het eten en het douchen, maar lieten de 
cursussen links liggen, terwijl dat toch de belangrijkste doelstelling van Inca Educa was om jongeren 
op weg naar een beter leven te helpen.  
*Met de keuze voor de groep 17+ is ook de keuze gemaakt voor verschuiving in de richting van 
vakscholing en zijn de onderdelen eten, douchen en recreatie vervallen.  
*In het begin was de aanpak vrijblijvend wat leidde tot ‘shopgedrag’ en veel afwezigheid. Toen zijn er 
eisen gesteld en dat werkte goed. Het begon met een aanwezigheidseis en het betalen van lesgeld. 
Later kwamen daar onder andere bij: schooluniform zelf wassen en herstellen, zelf knipmodellen 
regelen bij de kappersopleiding, bijdrage betalen voor gebruikte materialen ( grondstoffen voor 
brood en banket, materialen voor kapperskoffertje).  
*Op een gegeven moment werd geconstateerd dat er weinig meisjes aan de vakscholing deelnamen. 
Daarom is de keuze gemaakt om gratis kinderopvang te bieden en kregen veel tienermoeders de 
kans om te gaan studeren. Dat heeft een fors effect gehad. Op dit moment is meer dan 80% vrouw. 
 *In het begin is veel met buitenlandse vrijwilligers gewerkt. Toen de vakschool gestalte kreeg 
werden meer professionele Peruaanse docenten aangenomen. In het begin moesten dat gewoon 
goede vaklui zijn uit de praktijk. Maar gaandeweg zijn de eisen verhoogd en krijgen de docenten 
jaarlijks bijscholing onder andere in methodieken van lesgeven.  
*Om leerlingen ook echt aan het werk te krijgen is steeds meer direct contact met bedrijven gezocht. 
Er is nu een lijst van meer dan 100 stageadressen. Daar is regelmatig contact mee, niet alleen om 
leerlingen te plaatsen, maar ook om bij te houden waar men in de praktijk behoefte aan heeft. De 
opleidingen worden daar regelmatig op aangepast.  
*In 2010 is het proces ingezet om bij het Ministerie van Onderwijs erkenning te krijgen als CETPRO. 
Dat is na bijna 1,5 jaar gelukt. Daardoor is het aantal leerlingen verdubbeld. De school moest 
daarvoor aan eisen van het ministerie voldoen wat betreft het curriculum en Arbo.  
*Tegelijk is de keuze gemaakt om NGO te blijven, een private school dus. Dat betekent dat Inca 
Educa geen geld krijgt van de overheid. Deze keuze is gemaakt omdat anders docenten door het 
ministerie benoemd worden en men geen zeggenschap meer heeft over de kwaliteit. 
Samengevat.  
De klaphekjes waar beslissende richtingen zijn gekozen waren: doelgroep boven 17, kiezen voor 
vakscholing, eisen stellen aan leerlingen met betrekking tot lesgeld en aanwezigheid, eisen stellen 
aan docenten, kinderopvang starten om meer meisjes te laten deelnemen, contact met bedrijven om 
werk te creëren, kiezen om CETPRO te worden en om NGO te blijven. 
 
2.2.2. Inbedding en overdracht  
*Van begin af aan hebben we het eigenaarschap in Peru gelaten. Inca Educa is opgezet als een 
Peruaanse ONG met eigen een bestuur. 
*Vanuit Nederland hebben we in de eerste jaren wel veel meegedacht, maar gaandeweg merkten we 
dat we zaken meer moesten overlaten aan Peru. Het gaat daar nu eenmaal anders dan hier. Het 
boekhoudsysteem is anders ingericht, de gebruikte psychologische entreetesten zijn bij ons al sinds 
de jaren ‘70 door andere vervangen, het bestuur is anders georganiseerd. 
*In het eerste jaar hebben we een PUMmer naar Cusco gestuurd die een bedrijfsplan heeft 
opgesteld. Dat gaf een goede richting aan het tasten en zoeken in de praktijk van alle dag. Er werden 
contacten gelegd met diverse Peruaanse organisaties met de bedoeling om draagvlak en inbedding 
te creëren: Lions, Rotary, gemeente, politie etc.  
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*Voor een goede inbedding is altijd samenwerking gezocht met diverse partners. Inca Educa 
verzorgde cursussen in weeshuizen, in een opvangproject van de politie Colibri, in scholen van HoPe, 
een NGO die op het platteland werkt. Ook met ondernemers is samenwerking gezocht. De 
ervaringen waren niet altijd positief, maar ook daar hebben we van geleerd 
*Een belangrijk moment is de overdracht in 2010 aan een Peruaanse directeur. Dat was een cruciaal 
moment. De oude en nieuwe directeur hebben ¾ jaar samen opgetrokken en daarna was er het 
vertrouwen dat het goed zou gaan. Dat bleek ook zo te zijn. De Peruaanse directeur doet het anders, 
en heeft ook dingen aangepakt die de oude directeur niet zou hebben gedaan, zoals het aanvragen 
van de erkenning als CETPRO.  
*Sinds die overdracht hebben we een contract met de directie gesloten over de exitstrategie. Ook 
hebben we afspraken gemaakt over voortzetting van het toesturen van verslagen en werkplannen. 
Die zijn nodig voor succesvolle fondsenwerving maar ook voor een goede onderlinge communicatie. 
Om de communicatie te onderhouden gaan we ook een keer per jaar op werkbezoek.  
*De laatste fase naar duurzaamheid is het bouwen van een eigen school. In Peru duren 
huurcontracten niet langer dan 3 jaar en er is geen huurprijsbescherming. Dat is te onzeker. Het zal 
wel een grote opgave worden. We hebben daarvoor €800.000, - nodig, waarvan we er €100.000, - 
hebben gespaard. 
Samengevat. 
De klaphekjes met beslissende keuzemomenten op het terrein van overdracht zijn: eigenaarschap en 
besluitvorming in Peru, draagvlag en inbedding zoeken door samenwerking, overdracht aan 
Peruaanse directie en staf, harde afspraken over exitstrategie, rapportages en betalingen, eigen 
schoolgebouw. 

 
  
2.2.3. Financiële zelfstandigheid  
*In het begin kwam al het geld uit Nederland. Maar ook toen al hebben we gezegd dat Inca Educa 
ooit zelfstandig zou moeten zijn. 
*Er is altijd gewerkt aan het opzetten van projecten die geld opleverden, zoals het Art Café ( een 
klein café-restaurant waar ook producten van de school werden verkocht), de Spaanse school voor 
buitenlanders en een eigen restaurant - Ritual - waar de leerlingen stage liepen.  
Ook hier hebben we met vallen en opstaan geleerd. Het Art Café was een goed idee, maar op de 
verkeerde plaats. De Spaanse school werd gerund door vrijwilligers en was in een eigen pand 
ondergebracht, maar daardoor was er onvoldoende toezicht en continuïteit. Ondanks toezeggingen 
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van de verhuurder van Ritual werd de huur van het restaurant opgezegd. Helaas was er inmiddels 
flink verbouwd.  
*In 2010 hebben we harde afspraken gemaakt over het jaarlijks verminderen van de bijdrage uit 
Nederland. Dat betekende dat ze in Peru ieder jaar meer inkomsten moesten verwerven, zeker 
omdat de school steeds groter werd. De ontwikkeling naar financiele verzelfstandiging is vooral te 
danken aan de groei van het aantal leerlingen, die ondanks het relatief lage schoolgeld voor meer 
inkomsten zorgde, terwijl de gemiddelde kosten per leerling door economischer gebruik van de 
school en investeringen konden dalen. Een van de projecten om meer eigen inkomsten te verdienen 
was het opstarten van leerwerkbedrijven. We zijn begonnen met de bakkerij. Dat was lastiger dan we 
hadden gedacht. Het bedrijfsplan voor de bakkerij was gebaseerd op onvoldoende analyse. De 
producten en middelen waren geschikt voor een A-locatie, de plaats bleek helaas een C-locatie te 
zijn. Na een aantal bijstellingen van de organisatieopzet draait de bakkerij nu beter. We hebben 
daarvan geleerd en die ervaring kunnen we weer gebruiken bij het opzetten van andere 
leerwerkbedrijven. Zo moeten we er voor zorgen toekomstige leerwerkbedrijven dichter bij de core-
business te organiseren, dus dichter bij het onderwijsproces zelf. Naar verwachting zal de financiële 
verzelfstandiging vooral gerealiseerd worden door het verdienmodel behorend bij de transitie naar 
een 3 jarig Instituto Superior Tecnico (IST) en minder door leerwerkbedrijven. 
Samengevat 
De klaphekjes met beslissende keuzemomenten op financieel gebied zijn: vanaf begin naar 
zelfstandigheid gewerkt, altijd verdienprojecten opgezet, harde afspraken gemaakt over omvang 
financiële middelen uit Nederland en Peru, toenemen eigen middelen in Peru. 
 
2.2.4. Lessons learned 
De klaphekjes zijn keuzemomenten die soms sterk door de situatie bepaald worden, ook al heb je 
een beleidsrichting geformuleerd. Maar als we terugkijken, kunnen we er lessen uit trekken die ook 
voor anderen van belang zijn. We zetten de belangrijkste leermomenten hier op een rij. 
*Het is van belang vanaf de start van de school aandacht te besteden aan meerjarige strategische 
planning; dit voorkomt teveel ad-hoc activiteiten.  
*Leg vroegtijdig vast hoe en in welk tempo je om wilt gaan met het eigenaarschap van het project, de 
overdracht naar de lokale mensen.  
*Investeer (in tijd en geld) in de mensen die het project moeten dragen en in het algemeen in goed 
personeel. 
* Zoek tijdig en structureel contact met de (lokale) overheid, plaatselijke werkgevers en relevante 
maatschappelijke organisaties. Maak als het even kan hen medeverantwoordelijk (plaats in bestuur 
of raad van toezicht; buitenschoolse sociale projecten). 
*Betrek de familie van de leerlingen bij het onderwijs door middel van speciale activiteiten.  
*Vraag, hoe gering ook, een bijdrage in het schoolgeld; geheel gratis onderwijs werkt verzuim en 
weinig betrokkenheid in de hand. 
*Documenteer het project nauwgezet. Leg afspraken vast over de wijze waarop de communicatie 
tussen de lokale partner en de Nederlandse steunstichting verloopt, en in het bijzonder over de 
inhoudelijke en financiële rapportage.  
*Bepaal hoe vanuit Nederland kan worden bijgedragen aan de kennisontwikkeling (partnerscholen; 
uitwisselingsprogramma’s). Gebruik de ervaring van andere, gelijksoortige projecten, zowel lokaal als 
in Nederland. 
*Draag tijdig zorg voor een stabiele huisvestingssituatie voor de school (eigendom; langdurige 
contracten). 
*Ontwikkel ruim tevoren een (meerjarige) exit-strategie, zowel inhoudelijk als financieel. Steek 
energie in lokale fondsenwerving (het maken van een database met lokale fondsen/bedrijven; 
inschakeling lokale fondsenwerver). 
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Ook in de toekomst zal er telkens gekozen moeten worden om klaphekjes links of rechts te nemen. 
Als dat goed overwogen gebeurt, mogen we er op vertrouwen dat Inca Educa een ontwikkelingsgang 
doormaakt die leidt tot een blijvend goede opleiding voor arme jongeren uit Cusco en omgeving. 
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Hoofdstuk 3 
Doelstellingen 2016 -2019  
 
3.1. Doelstellingen steunstichting  
In de begroting 2016 van Inca Educa Peru wordt ervan uitgegaan dat men 90% van de begroting kan 
dekken uit eigen inkomsten. Wij gaan ervan uit dat het reguliere onderwijsprogramma vanaf 2017 
zelffinancierend is. Dit omvat de cursussen vakscholing, het programma persoonlijke vorming en het 
programma jonge ouders. Daarmee hebben we de eerste fase van het toewerken naar 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid succesvol afgerond. In de volgende fase leggen we ons toe op 
het investeren in activiteiten op het gebied van kwaliteit, verduurzaming en innovatie, op de opzet 
van nieuwe leerwerkbedrijven en op het realiseren van nieuwe huisvesting. Naast financiele steun 
zullen we ons óók sterk blijven maken voor kennisuitwisseling tussen Nederland en Peru. Ons motto 
is ‘blijvende verbondenheid’. 
 
3.2. Hoofdlijnen van beleid 
De hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2016-2019 zijn de volgende.  
*Investeren in duurzaamheid en innovatie 
We zullen activiteiten ondersteunen die niet passen binnen het reguliere onderwijsprogramma. 
Daarbij kan gedacht worden aan activiteiten en investeringen op het gebied van 
kwaliteitsverbetering, verduurzaming en innovatie.  
 
*Opzetten leerwerkbedrijven 
Ook blijven we bereid om nieuwe leerwerkbedrijven te helpen opstarten. Naast de bakkerij zijn er 
plannen voor een restaurant, een kapsalon/schoonheidssalon en een hostal. 
  
*Realiseren nieuwe huisvesting 
De belangrijkste opgave zal zijn financiering vinden en hulp verlenen bij het realiseren van een nieuw 
schoolgebouw. Het kopen van grond en het bouwen van een passend gebouw vraagt een enorme 
inspanning en veel geld.  
 
*Kennisuitwisseling  
Als het reguliere onderwijsprogramma zelfstandig functioneert, leggen we meer nadruk op het 
uitwisselen van kennis. Dat gebeurt o.a. door het in stand houden en uitbreiden van netwerken in 
Nederland en Peru en door kennisuitwisseling tussen scholen voor beroepsonderwijs in Nederland 
en Peru.  
 
* Promotie- en communicatieactiviteiten  
Om bovenstaande doelen te verwezenlijken is de steunstichting actief op het terrein van 
communicatie en promotie. 
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Hoofdstuk 4. 
Activiteiten 
  
4.1. Investeren in duurzaamheid en innovatie 
We hebben afgesproken met Inca Educa Peru dat onze bijdrage vanaf 2010 tot en met 2016 jaarlijks 
wordt verminderd met €10.000, -. Deze bedraagt in 2016 nog €34.000, - (= 10% van de begroting).  
We gaan er van uit dat Inca Educa vanaf 2017 het reguliere onderwijsprogramma zelf geheel kan 
bekostigen uit lesgelden en inkomsten van derden. De directie is in overleg met het ministerie van 
Onderwijs om de 1 jarige CETPRO-opleiding uit te breiden tot een 3 jarig Instituto Superior Tecnico 
(IST) en heeft daartoe begin 2015 een aanvraag ingediend. Het bestuur van Inca Educa Peru gaat er 
van uit dat men deze opleiding zelf kan financieren, dat deze zelfs extra eigen inkomsten genereert 
en dus een verdienmodel voor de CETPRO is. De doelgroep voor het IST blijft ongewijzigd. Wij zijn 
bereid om deze volgende stap naar duurzame verzelfstandiging financieel te ondersteunen. We gaan 
ervan uit dat het reguliere onderwijsprogramma van CETPRO en IST zichzelf kunnen bedruipen. Wij 
zullen de volgende stap naar verduurzaming en financiele verzelfstandiging mogelijk maken door te 
investeren in innovatie en in activiteiten die de kwaliteit verbeteren en de duurzaamheid 
bevorderen. We zeggen voor 2017 een bedrag van €24.000, - toe. Voor de daarop volgende jaren zal 
de bijdrage jaarlijks vastgesteld worden op basis van de ontwikkelingen. 
 

 
  
Fondsenwerving 
*We blijven in 2016 gebruik maken van de diensten van Bureau Internationale Samenwerking (BIS) 

om voor zover nodig de middelen voor het reguliere onderwijsprogramma gefinancierd te krijgen.  
*We zullen bezien in hoeverre de ondersteuning van BIS mogelijk is voor het financieren van 

activiteiten kwaliteitsverbetering, duurzaamheidbevordering en innovatie vanaf 2017.  
* Daarnaast zullen we zelf contact blijven leggen met andere financieringsbronnen, zoals scholen, 

servicebureaus etc. 
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*We zullen ons nader oriënteren op nieuwe vormen van crowdfunding, zoals die verzorgd worden 
door organisaties als PIF, AKVO etc. 

 
Donateurs 
We worden ondersteund door individuele donateurs die samen een bedrag van €14.000 opbrengen. 
De meeste donateurs ondersteunen ons vanaf het begin. De laatste jaren zien we enig verloop. Het 
werven van nieuwe donateurs blijft een aandachtspunt. 
 
4.2. Opzetten leerwerkbedrijven 
Vanaf november 2013 is ervaring opgedaan met de vormgeving van het eerste leerwerkbedrijf, 
bakkerij El Tulipan. Dat bleek een stevig leerproces. Het opstarten van de bakkerij bracht diverse niet 
verwachte problemen met zich mee, die veel vergden van de creativiteit van staf en directie. Met 
hulp van de PUM en studenten van de VU zijn deze opstartproblemen onderzocht en geanalyseerd 
en is de opzet van het businessplan bijgesteld. Eind 2014 lag het leerwerkbedrijf op de gewenste 
koers. In 2015 is het ‘breakeven - point’ bereikt en in 2016 wordt een bescheiden winst gemaakt. Dat 
is redelijk conform de verwachtingen. We hadden rekening gehouden met een aanlooptijd van twee 
jaar. Er is een evaluatie gemaakt van de gang van zaken, waaruit we lering kunnen trekken voor 
volgende projecten. Enkele belangrijke leerpunten voor het opzetten van nieuwe leerwerkbedrijven 
zijn de volgende. In het op te stellen bedrijfsplan dienen meer aspecten nog beter uitgewerkt en 
doorberekend te worden dan nu gebeurd is. Voorts verdient het aanbeveling leerwerkbedrijven of 
andere verdienprojecten dichter bij de corebusiness te organiseren en vanuit de schoolleiding aan te 
sturen. Als Inca Educa na consolidatie van de bakkerij het initiatief neemt voor de opzet van nieuwe 
leerwerkbedrijven, zullen wij bemiddelen bij het inzetten van adviseurs en experts en bij het helpen 
financieren ervan. Het lijkt er overigens op dat de financiele verzelfstandiging vooral gerealiseerd zal 
worden door de transitie naar een 3 jarig IST. 
 

 
4.3. Nieuwe huisvesting 
Inca Educa is in de loop van haar bestaan inmiddels aan haar vierde pand toe. De vorige panden 
werden te klein, maar men maakte ook iedere keer mee dat de huurtermijn niet verlengd werd en/of 
de prijs bovenmatig verhoogd werd. De looptijd van huurcontracten in Peru is 3 á 4 jaar, de 
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huurbescherming is slecht geregeld en is er geen wettelijke rem op de stijging van de huurprijzen. 
Dat zijn redenen voor Inca Educa om op zoek te gaan naar een terrein waar een schoolgebouw en 
aanpalende voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. De grond in Cusco is zeer duur en daarom 
zal een plek buiten of aan de buitenkant van de stad worden gezocht. Sinds enkele jaren hebben we 
in Nederland en Peru een reservering gemaakt voor aankoop van grond. De zoektocht naar geschikte 
en betaalbare grond heeft tot nu toe niet tot resultaat geleid. De grond is zo duur dat Inca Educa niet 
in staat is geweest een stuk grond aan te kopen. In 2015 hebben we in Nederland een brochure 
opgesteld en verstuurd aan een aantal bedrijven en fondsen, waarin we uitgingen van een totaal 
benodigd bedrag van €800.000, - tot €900.000, - . Dit heeft niet tot resultaten geleid. In 2016 zullen 
we opnieuw plannen maken om de financiering van eigen huisvesting mogelijk te maken. Het 
verkrijgen van dergelijke omvangrijke bijdragen vraagt een andere manier van naar buiten treden 
dan tot nu toe gebruikelijk was. De werkgroep huisvesting, die zich bezig houdt met het verwerven 
van grote bijdragen van de Europese Unie, vermogensfondsen, bedrijven en banken zal worden 
uitgebreid met adviseurs die banden met bedrijfsleven en vermogenfondsen hebben. We zullen 
voorts hulp inroepen van PUM en Sesamacademie. We zullen ons onder meer inspannen om 
garantstellingen te verkrijgen die tot renteverlaging / stabilisatie kunnen leiden. Aan onze donateurs 
zullen we ‘kleine bouwstenen’ vragen voor aankleding en inrichting. In de loop van dit jaar starten we 
daarvoor een campagne. 
 
4.4. Kennisuitwisseling 
Gerichte deelname aan netwerken levert het meeste resultaat op om ons doel te bereiken: 
bekendheid geven aan Inca Educa en daarvoor gelden verwerven. We nemen aan diverse netwerken 
deel. We merken na 13 jaar werken dat we een andere positie gaan krijgen binnen deze netwerken. 
Wij zijn ondertussen een organisatie met veel kennis en ervaring en worden in diverse netwerken 
dan ook uitgenodigd om deze kennis en ervaring te delen en overdraagbaar te maken. We krijgen 
ook van diverse beginnende organisaties vragen om hen te informeren en op weg te helpen.  
Op verzoek zullen we deze informatie graag aan andere organisaties verschaffen. Eerdere 
voornemens om daar actief beleid op te gaan maken zullen niet verder worden geïmplementeerd. 
 
4.4.1.Partnerschap Edukans 
Edukans/Impulsis is sinds 2005 onze belangrijkste partner. Zij vermeerdert al jaren onze bijdrage aan 
Inca Educa Peru. We hebben de afgelopen jaren samen met Edukans/ Impulsis nagedacht over de 
verdere ontwikkeling van onderwijsprojecten in Peru. We hebben in Peru en Nederland meegewerkt 
aan onderzoeken en studiedagen. Door de beëindiging van het Medefinancieringsstelsel II  eind 2015 
zijn de activiteiten van Edukans /Impulsis in Nederland het laatste jaar geleidelijk aan afgebouwd. 
Edukans beraadt zich op een nieuw vorm van samenwerking met Particulier Initiatief (P.I). 
organisaties. Eind 2014 is daartoe een aanzet gemaakt. Daaraan is nog geen vervolg gegeven. Wel 
heeft Edukans ons voor 2016 opnieuw als partner erkend en een bijdrage verleend. Wij blijven graag 
bereid tot actieve invulling van dit partnerschap. Edukans is voornemens, nu Impulsis is opgeheven, 
om in nauw contact met 20 tot 40 partners nieuwe vormen van samenwerking op te zetten. 
 
4.4.2.Deelname aan andere landelijke en internationale netwerken 
- We zijn lid van Partin, bezoeken de landelijke dagen en dragen daarin actief bij.  
- We bezoeken bijeenkomsten van Wilde Ganzen, My World, Globale Onderwijsagenda en andere 

ontwikkelingsorganisaties. 
 
 4.4.3.Deelname aan lokale netwerken 
*Stichting Mondial Apeldoorn 

We zijn deelnemer in de Stichting Mondial, platform voor ontwikkelingssamenwerking. Dit 
platform, waar ongeveer 40 organisaties aan deelnemen, is een prima ontmoetingsplek waar 
ideeën kunnen worden uitgewisseld, deskundigheidsbevordering wordt gerealiseerd m.b.t. 
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fondsenwerving en p.r. en gezamenlijke activiteiten voor het Apeldoornse publiek worden 
ondernomen. We zullen de vergaderingen bijwonen, alsmede deelnemen aan de activiteiten die 
Mondial organiseert, zoals Festival Mondial en schrijfavond Amnesty op de dag van de 
mensenrechten. 

* We nemen deel aan cursussen van het Verenigingsburo Apeldoorn als die voor ons van belang zijn. 
 
4.4.4.Contacten tussen leerlingen van scholen en samenwerking met scholen 
In het verlengde van de contacten met BO en VO scholen via het educatieproject willen we de 
komende jaren meer aandacht gaan besteden aan contacten met MBOscholen. We streven ernaar 
om met één school afspraken te maken over uitwisseling van contacten tussen leerlingen en te 
bezien of een scholenband mogelijk is. Er zijn contacten daarover met ROC Aventus in Apeldoorn. 
 
4.5. Promotie- en communicatieactiviteiten  
4.5.1. Communicatieplan en communicatiemiddelen 
We hebben in 2014 het communicatie- en p.r. plan vernieuwd. Daarbij is een lokale route en een 
landelijke route uitgezet. Lokale activiteiten zijn bedoeld om Inca Educa regelmatig actief onder de 
aandacht te brengen onder noemer ’Apeldoorn is trots op Inca Educa en toont haar betrokkenheid’. 
Daartoe zullen regelmatig activiteiten als een film, een eetfestijn e.d. worden georganiseerd. Via de 
landelijke route proberen we in publieksbladen Inca Educa onder de aandacht te brengen via thema’s 
als ‘de ondernemende vrouw’, ‘de succesvolle vakschool’ etc. Op dit moment maken we nog niet 
optimaal gebruik van de sociale media. We zullen een vrijwilliger aantrekken om facebook, twitter en 
sms beter te gebruiken voor het actief bereiken van bestaande en nieuwe donateurs en voor het 
werven van fondsen. Voor de komende periode zal de nadruk in de publiciteit gericht zijn op het 
realiseren van een eigen schoolgebouw. 
 
4.5.2. Educatieproject en andere vormen van bewustwording. 
We hebben voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een educatieproject ontwikkeld. In 
beide gevallen is er een dubbele doelstelling: bewustwording creëren bij scholieren over de situatie 
van jongeren in Peru en geld genereren voor Inca Educa. Voor het BO bestaat het pakket uit leskisten 
en lesbrieven die door alle groepen in een school gebruikt kunnen worden. Scholen zijn overvraagd 
door allerlei projecten en het is dan ook moeilijk om het educatieproject geplaatst te krijgen. Voor 
2016 en 2017 is opnieuw contact gezocht met een aantal scholen in Apeldoorn om het 
Educatieproject af te zetten. Het Educatieproject voor het middelbaar onderwijs blijkt niet aan te 
slaan. We gaan niet met dit project door, maar zullen incidenteel acties op middelbare scholen 
proberen te realiseren. 
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Hoofdstuk 5 
 Organisatie 
 
De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door bestuur en vrijwilligers. 
Op dit moment zijn in het bestuur op een adequate manier alle functies vervuld, waarbij rekening is 
gehouden met de benodigde expertise. Indien nodig kunnen we daarnaast ad hoc een beroep doen 
op vrijwilligers bv. voor het maken van een communicatieplan, het vertalen van stukken, voor hulp 
bij een markt, voor het bakken van poffertjes, etc. We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen en 
bestuursleden zullen zich waar nodig bijscholen. Het is wenselijk om expertise te zoeken op het 
gebied van sociale media.  
Jaarlijks brengt de ambassadeur van Inca Educa Nederland een werkbezoek aan Inca Educa om de 
contacten warm te houden, om het beleid samen te evalueren en nieuwe ontwikkelingen met elkaar 
te bespreken.  
De leden van het Comité van Aanbeveling hebben zich bereid verklaard hun naam te verbinden aan 
de organisatie en dragen zo op een waardevolle manier bij aan de profilering en positionering van 
Inca Educa. 
 



16 

 

Bijlage 1 
Ontwikkeling Inca Educa van 2002 - 2015     
Feiten en cijfers 
 
Fase I  Begin van het project 
Doelgroep: kinderen en tieners die op straat werken en leven 
Activiteiten: voeding en hygiëne, bibliotheek, leerwerkplaatsen: keramiek, zeefdrukken, weven, 
koken, brood bakken, Engels, computerles 
Management: contact politie (Project Colibri). Er wordt een oven gebouwd voor keramiek, voor 
bakken en bij Colibri wordt er gewerkt aan een programma voor het fokken van kleinvee 
 
Fase II Versterking van het project 
Doelgroep: arme jongeren (jongens en meisjes) 
Activiteiten: op basis van de vraag op de arbeidsmarkt biedt men cursussen op het gebied van 
toerisme: koken, housekeeping, kantoor assistent, computer, Engels, marketing en verkoop, brood 
en banket, keramiek, weven. We beginnen met een crèche en met een programma tienermoeders. 
Voor alle opleidingen wordt betaald maar alleen voor het tienermoederprogramma niet. Er wordt 
gewerkt aan een plan voor vaktechnische scholing die het mogelijk maakt om te werken met 
semesters en modules. 
Management: aandacht voor hotel- en restauranteigenaars, contract met ministerie van onderwijs 
(UGEL) 
Behaalde doelen: arbeidstoeleiding, certificering van de cursussen, diagnose van de vraag naar 
vakkrachten in Cusco (2008). Een gemiddeld aantal van 400 leerlingen per jaar wordt gecertificeerd 
door de UGEL Cusco, d.m.v. een inter-institutionele overeenkomst. Volgens het register van de 
“werkbeurs” heeft 30% van de leerlingen een baan in de richting van de gevolgde studie. 
 
Fase III Institutionele consolidatie 
Doelgroep: jongeren, tienermoeders 
Activiteiten: opleidingen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt gerelateerd aan toerisme, aan 
de hand van een modulesysteem, goed geïmplementeerde lokalen voor vakopleidingen op het 
gebied van gastronomie, brood en banket, hoteldiensten, kantoorassistent, logistiek en magazijn, 
persoonlijke verzorging en informatica. Uniek is de integrale aanpak: naast vakscholing ook een 
programma persoonlijke ontwikkeling en programma jonge ouders. Met gratis kinderopvang. 
Management aandacht voor UGEL Cusco, dmv een overeenkomst van inter-institutionele 
samenwerking met bedrijven in toerisme sector (stages). Het is niet gemakkelijk voor de NGO om 
over een register te beschikken van 100% van de uitgestroomde leerlingen, juist door hun social 
economische achtergrond zijn de leerlingen “fluctuerend”. Sommigen gaan verder studeren op 
andere instituten of universiteiten. 
Behaalde doelen:erkenning als CETPRO. Door toepassing van het curriculum van het ministerie van 
onderwijs kan het aantal leerlingen meer dan verdubbeld worden. De stijging gaat sinds 2012 
onverminderd door. Leerlingen krijgen per trimester een certificaat en na het succesvol doorlopen 
van 4 trimesters een diploma. De leerlingen nemen deel aan de stage waarvoor Inca Educa beschikt 
over stageovereenkomsten met bedrijven (publieke en particuliere instellingen). Bijna 100% krijgt 
een baan op het stageadres. 
 
Fase IV Op weg naar zelfstandigheid 
Activiteiten: In het beleidsplan 2011-2016 zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: 
-omgevingsanalyse: economische situatie in de regio, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
-interne analyse: herkomst leerlingen, financiele situatie, inter-institutionele relaties, sterkte / 
zwakteanalyse 
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-strategisch plan met verduurzamingstrategieën: inkomsten uit leerwerkbedrijven, Spaanse school, 
etc,  
-marketingplan en uitvoeringsplan met indicatoren 
-plannen voor eigen schoolgebouw en plannen voor doorontwikkelen naar Instituto Superior Tecnico 
(ISP). 
Behaalde doelen:  jaarlijkse groei aantal leerlingen tot 1940 in 2015, 90% financieel zelfredzaam, 1 
leerwerkbedrijf gerealiseerd, plan ISP bij ministerie ingediend. 
 
Eind 2015 heeft Inca Educa ruim 11.000 jongeren een stap op weg geholpen naar een betere plek op 
de arbeidsmarkt en een beter leven. 
Vanaf de oprichting is in de school een bedrag van ruim 1.5 miljoen euro omgegaan. 
 
De ontwikkeling per jaar  

* In de eerste jaren is er veel met vrijwilligers gewerkt vanwege gebrek aan financiële middelen. Naarmate de 
omslag naar een vakschool werd gemaakt zijn steeds meer professionele docenten aangetrokken.  
* Docenten werden in het begin veelal parttime voor enkele dagdelen per week in dienst genomen. Naarmate 
de school groeide konden meer fulltime docenten worden aangetrokken. 
* De eerste tijd werden de cursussen gedurende 2 a 3 dagdelen per week gegeven en duurden ze 3 a 4 
maanden. De intensiteit nam gaandeweg toe. Sinds 2011 omvat een cursus 1000 studie-uren gedurende een 
jaar met 200 uur stage (verplicht curriculum ministerie van onderwijs). 
 
Jaar  Aantal  

leer  
lingen  

Begroting  Aantal  
Vrijwil-
ligers  

Aantal  
Profes  
sionals  

Activiteiten  

2002  100  € 25.000  4  4  Pand in Calle Nueva Baja  
ontbijt/lunchprogramma, programma pers. verzorging 
,vormings programma en bibliotheek,-5 
leerwerkplaatsen, Art Café (verkoop producten)  

2003  100  € 25.000  12  12  ontbijt/lunchprogramma, programma pers. verzorging, 
recreatieve activiteiten (o.a. theater), algemene 
educatie (Engels), 9 leerwerk plaatsen, Art Café 
(verkoop producten)  

2004  235  € 35.000  11  17  Naar groter pand in Calle Granada  
voedingsprogramma, 4 creativiteitscursussen, 4 
cursussen algemene educatie: taal, rekenen, Engels, 
computerles, 7 vakscholingscursussen  
Art Café, project Colibri (straatkinderen)  

2005  335  € 36.000  2  18  10 vakscholingen, alg. vormend onderwijs, programma 
pers. ontwikkeling, project Colibri, project 
jeugdgevangenis  

2006  342  € 45.000  5  12  -9 vakopleidingen, programma pers. ontwikkeling, 
kinderopvang  
-schoolmaatsch.werk, start microkrediet  

2007  433  € 67.000  0  14  Naar groter pand in Avenida Cusco  
-7 vakopleidingen (soms 2x gegeven), aanvullend alg. 
onderwijs,  
start programma arbeidsbemiddeling, programma pers. 
ontwikkeling  
-schoolmaatsch. werk, cursus ondernemen, programma 
kinderopvang  
-start bibliotheek, start beroepskeuzetest  

2008  466  € 85.000  0  17  6 vakscholingen, programma pers. ontwikkeling,start 
stageprogramma  
-beroepskeuzetest, cursus ondernemen, 4 programma’s 
alg. scholing  
bedrijfscontacten, tienermoederprogramma, 
kinderopvang  
leerwerkplaats: restaurant  
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2009  582  € 117.000  0  19  10 vakopleidingen, stageprogramma, programma 
tienermoeders,  
kinderopvang, cursus ondernemen,,programma pers. 
ontwikkeling  
-programma bijscholing, leerwerkplaats: restaurant, 
schoolmaatsch. werk  

2010  467  € 116.000  0  14  10 opleidingen vakscholing, programma pers. 
Ontwikkeling, programma jonge ouders, (opvoeding en 
relaties),-kinderopvang, cursus ondernemen, 
programma alg. bijscholing, school maatsch. werk  
pilot studie en cultuurcentrum voor tieners (huis van het 
weten)  

2011  1300  € 138.000  0  14  Naar groter pand in Avenida de la Cultura  
Erkenning als CETPRO,vakscholing in 4 clusters met 
ieder 4 modules  
programma jonge ouders, programma pers. 
Ontwikkeling, -kinderopvang, toeleiding naar werk, pilot 
huis van het weten, -programma alg. educatie  
 

2012 1595 €168.000 0 23 Vakscholing in 6 clusters, 5 met 4 modules,1 met 1 
module,  programma persoonlijke vorming, programma 
jonge ouders, kinderopvang 

2013 1607 €203.000 0 23 Vakscholing in 6 clusters met ieder 4 modules, 
programma persoonlijke vorming, programma jonge 
ouders, kinderopvang 

2014 1783 €234.000 0 23 Vakscholing in 6 clusters met ieder 4 modules, 
programma persoonlijke vorming, programma jonge 
ouders, kinderopvang 

2015 1940 €235.000 0 26 Vakscholing in 6 clusters met ieder 4 modules, 
programma persoonlijke vorming, programma jonge 
ouders, kinderopvang 

Totaal 11.285 €1.529.000    
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Bijlage 2 Uit strategisch plan Inca Educa Peru 2016 -2020  
 
Verbeteren van de toegang tot het professioneel beroepsonderwijs voor arme  jongeren en 
volwassenen  
 
O.E.1.1  Het ontwikkelen van een jaarlijks werkprogramma (PAT) 
O.E.1.2  Diversificatie van pedagogische methoden door het gebruik van de TIC´s 
O.E.1.3  Implementeren van nieuwe cursussen in overeenstemming met de vraag van de markt 
O.E.1.4  Implementeren van een registratie- en volgsysteem voor de gediplomeerden en de 
verwezenlijking van hun loopbaan 
O.E.1.5  Ontwikkelen van plannen voor de opleiding en permanente evaluatie van leerkrachten  
O.E.1.6  Toezien op de uitvoering en actualisering van het curriculum 
O.E.1.7  Bemensen en uitvoeren van workshops op een continue basis, in overeenstemming met de 
vooruitgang van de technologie en de trends van de markt. 

Versterken van de institutionele beheersstrategieën 

O.E.2.1  Uitwerken van educatieve documenten om het institutioneel beheer in het kader van de 
bepalingen van het ministerie van onderwijs zeker te stellen 
O.E.2.2  Versterken van het gebruik en beheer van educatieve managementtools 
O.E.2.3. Implementeren van een "software" of controle systeem van inkomsten, betaling van de 
maandelijkse lesgelden van studenten, onderling verbonden met de onderdelen administratieve 
controle, boekhouding en directie. 
O.E.2.4  Standaardiseren, monitoren en centraliseren van de inkoop van grondstoffen en materialen  
O.E.2.5. Uitwerken van educatieve plannen om de ontwikkeling en het leren van kinderen te 
bevorderen en valideren van de ervaringen met de kinderopvang. 
 
Uitvoeren van strategieën van institutionele duurzaamheid 
 
O.E.3.1. Uitbreiden van de dekking van de educatieve diensten: van basisniveau - Cetpro tot de 
opening van het hoogste niveau via het Instituto Superior Tecnologico 
O.E.3.2. Ontwikkelen van  een plan voor regionale marketing met nadruk op "reclame", om  de tijdige 
inschrijving van nieuwe studenten te garanderen, alsmede de verkoop van diensten aan publieke en 
private entiteiten.   
O.E.3.3. Implementeren van p.r. en communicatiestrategieën via sociale netwerken om de studenten 
in de omgeving te binden aan de educatieve diensten die Inca Educa aanbiedt. 
O.E.3.4 Promoten van cursussen, seminars en nascholing voor afgestudeerde leerlingen en externen, 
in overleg met ITS - scholen in Lima en Arequipa. 
O.E.3.5  Decentraliseren en promoten van de cursussen op interprovinciaal niveau  
O.E.3.6  Ontwikkelen van marktonderzoek m.b.t. de kosten en de haalbaarheid van het opzetten van 
nieuwe sociale ondernemingen. 
O.E.3.7  Stimuleren van fondsenwerving en het beheer ervan voor de aankoop van grond en de bouw 
van een toekomstig schoolgebouw. 
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Bijlage  3 
Overzicht organisatie 
 
Steunstichting Inca Educa Nederland 
Bestuur 
Geert Hoogeboom  voorzitter 
Bep de Loor   secretaris 
Hans de Haan   penningmeester 
Sjoerd Schaaf    lid 
Roy Haverkamp   vrijwilliger fondsenwerving 
Jan Klumper   vrijwilliger fondsenwerving 
Marian Jansen   vrijwilliger secretariële ondersteuning 
Bregien Swinkels  vrijwilliger vertalen 
 
Ambassadeur 
Marleen Hoogeboom 
 
Adres:  
Spainkhof 4, 7314 BA Apeldoorn 
Tel. 055 - 5213035 
e-mail: info@inca-educa.org  
www.inca-educa.org 
Rabobank Apeldoorn nr. 39.31.25.866 
BIC: RABONL2U 
IBAN: NL84RABO 0393 1258 66 
Kamer van Koophandel Apeldoorn nr. 08097275 
Steunstichting Inca Educa is door de Belastingdienst erkend als ANBI 
 
Comité van Aanbeveling 
Hr. Kees Bakker, voorzitter Raad van bestuur Nederlands Jeugd Instituut 
Hr. Maurice de Greef, Gastprofessor Leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden Vrije Universiteit 
Brussel  
Hr. Hans Lomans, voorzitter Raad van Bestuur Jeugdbescherming Gelderland  
Mw. Ria Oomen – Ruijten, lid Eerste Kamer (CDA) 
Hr. Hans Simons, oud staatssecretaris (PvdA) 
Hr. Aleid Wolfsen, voorzitter Jantje Beton, oud burgemeester van Utrecht (PvdA)   
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