
 

Het Famtofam Studiefonds 
 

Sinds 2015 wordt gewerkt aan de opzet van een studiefonds voor 
Famtofam kinderen die een universitaire studie willen en kunnen 
volgen maar daarvoor niet de middelen hebben. Famtofam wil deze 
studenten financieel in staat stellen hun studieplannen ten uitvoer te 
brengen. Dit betekent concreet dat studenten gedurende 4 jaar een 

beroep kunnen doen op het studiefonds (tot afronding Bachelor degree). 
 
In de zomer van 2016  is de inrichting van de processen (in Armenië) afgerond.  
Tijdens de bestuursreis in oktober 2016 zijn alle processen doorgenomen met de 
contactpersonen in Armenië. Gezamenlijk is besproken hoe het Famtofam Scholarship Fund 
straks in de praktijk moet gaan werken. Met behulp van een PowerPoint presentatie zijn alle 
stappen doorgenomen en onduidelijkheden en valkuilen onderkend en opgelost. Rode draad 
door alle processen is de voortdurende toetsing van de (resultaten van de) studenten met 
de uitgangspunten en de afspraken die eerder zijn opgesteld en vastgelegd in een door 
beide partijen getekende Studieovereenkomst. Op deze manier wordt bereikt dat aan 
sponsoren de zekerheid wordt geboden dat 
hun geld goed wordt besteed en dus op de 
juiste plekken terechtkomt.  
 
In 2 sessies is het hele rapport besproken 
met onze 3 contactpersonen. Daarbij is over 
en weer uitputtend toegelicht wat precies de 
bedoeling is en hoe we kunnen bereiken dat 
studenten optimaal kunnen worden 
begeleid. De voortgangsdocumenten en –
gesprekken tijdens de studiejaren moeten het Famtofam bestuur de zekerheid geven dat 
resultaten voortdurend worden getoetst zodat het sponsorgeld hiervoor goed wordt 
besteed en op de juiste plek terechtkomt. Zo is het bv de bedoeling dat studiebeurzen 
rechtstreeks aan de universiteiten worden uitgekeerd en niet aan de studenten of hun 
vertegenwoordigers. 
 
Aan het eind van de besprekingen is In overleg besloten om een pilot te starten. Begin 2017 
is een leerlingen van de High School geselecteerd voor het “voorprogramma. Dit betekent 
dat deze student haar laatste jaren op de High School wordt begeleid door de Famtofam 
Contactpersoon. Studieresultaten zullen worden overlegd aan Famtofam en besproken. Aan 
het einde van haar High School studie zal worden besloten of zij wordt toegelaten tot het 
Famtofam Studiefonds.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een Fondswervingsplan. Per student is jaarlijks 
een bedrag van ongeveer € 1.000 nodig om de plannen waar te maken. Met ingang van het 
studiejaar 2018-2019 zat het eerste geld nodig zijn om een start te kunnen maken. 


