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De Academie voor Ervarend Leren is een Vereniging. 
Het RSIN fiscaalnummer is 8526.66.408. 
 
Het doel van de vereniging is het op alle mogelijke manieren mensen bewust maken van en 
inzicht geven in hun eigen kracht en hun mogelijkheden, in het bijzonder door het ontwikke-
len, beoefenen en uitdragen van ”ervarend leren", zoals onder andere beschreven in de dis-
sertatie “Ervaringsleren cultiveren, onderzoek in eigen werk" door de oprichter, Albert de 
Vries, dd 18.11.2004. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het doen van onderzoek, het organiseren van intervisie-
bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en nieuwsbrieven, het verzorgen van trainingen 
en het adviseren over de invoering van ervarend leren in organisaties. 
 
Het beleidsplan Academie voor Ervarend Leren, 2019 
De academie wil: 
1. De idee en kracht van Ervarend Leren promoten. 
2. Mensen begeleiden die willen werken met Ervarend Leren en de technieken die dat 

faciliteren. 
3. Samenwerken met mensen aan projecten waarin Ervarend Leren aan de orde is, om 

daarin het Ervarend Leren te verruimen, te toetsen en daarmee te versterken. 
4. Zich intern scherpen door te reflecteren op het werk van haar leden die werken met 

Ervarend Leren en de technieken die dat faciliteren. 
Ze wil zich daarvoor richten: 
1. Op de markt en daar bekendheid met haar aanbod genereren. 
2. Partners zoeken en alert zijn op geestverwanten en daarmee in contact treden. 
3. Werkbijeenkomsten bekend maken, waarin mensen hun ervaringen met het werken 

met Ervarend Leren en de technieken die dat faciliteren kenbaar kunnen maken, de-
len en verrijken. 

Acties die ondernomen gaan worden: 
1. Een herziening van de website en heroriëntatie in de sociale media. (De webwinkel is 

onlangs i.v.m. kosten gestopt, verkoop gaat via bol.com en er zijn gratis downloads.) 
2. Een voortgaand en actief ingaan op projecten van derden. 
3. Een bestuursgroep bestaande uit personen die allen zelf werkzaam zijn in een werk-

veld waarin zij dagelijks Ervarend Leren en de technieken die dat faciliteren inzetten. 
4. Generatie van inkomsten, via contributies, subsidies, e.d.. 
5. Een huishoudelijk reglement, waarin 

staat hoe mensen zich kunnen verbin-
den met de Vereniging AvEL. 

De vragen die dan beantwoord moeten wor-
den zijn: 

I: www.academievoorervarendleren.nl 
E: info@academievoorervarendleren.nl 

Bosboomstraat 27, 6813 KB Arnhem 
T: 026-351 4098, M: 06-5142 6548 

Rabobank: NL07RABO0 140513450 
KvK: 57631956, BTW NL.8526.66.408.B01 



1. Wie kan ons helpen bij de website en de sociale media in een redelijke kosten-baten 
verhouding? 

2. Met welke personen kunnen we het gesprek aangaan over hun project? 
3. Wat wordt de plaats van de bestuursgroep aangevuld met leden? 
 
Het bestuur 
Dhr. drs. M.L.B. Schiphorst, voorzitter 
Dhr. dr. A. de Vries, penningmeester 
Dhr. A. Machiel, secretaris 
Het bestuur verricht haar bestuurswerkzaamheden pro deo. 
 
Financieel overzicht 
Winst & Verlies 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Subsidies 9.625

Donaties

Studiedagen 1.095

Boekverkoop 3.434 2.128 1.243 765 608 422

Diversen 3 12 25 16 12 7

13.062 3.235 1.268 781 620 429

Balans 31.12.2018

Boekproductie 6.936 Activa

Boekverkoop 2.230 1.504 981 1.130 744 483 Liquide middelen 795

Film 1.000 Vorderingen 79

Studiedagen 1.096 112 Voorraad 540

Communicatie 198 144 119 119 119 168 1.414

Algemeen 385 131 173 131 120 80 Passiva

9.749 2.875 1.385 1.380 1.983 731 Kapitaal 1.287

Schulden 127

Resultaat 3.313 360 -117 -599 -1.363 -302 1.414

Verkoop aantal 316 191 111 74 43 39

Totaal 774  
 
 


