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Sponsoractie 
De onderwijsinstelling maakt zelf geen 

kosten, maar zorgt wél voor de inbedding 

van het programma in het curriculum. 

Daarbij is er een tijdsinvestering: betrokken 

docenten enthousiasmeren de leerlingen 

bij de sponsoracties en per QuestTrek in 

Nepal of Nederland gaat minimaal één 

docent mee. 

De deelnemers organiseren sponsoracties. 

De sponsorbijdrage hangt af van de 

gekozen opties en bestemming.  

Bijvoorbeeld: de QuestTrek in Nepal met 

vijf lessen vooraf en na-traject, inclusief het 

sponsoren van één Nepalese jongere 

bedraagt €2.350,- per persoon. Dit bedrag 

is exclusief vliegticket van ongeveer €650,- 

maar inclusief accommodatie in Nepal en 

maaltijden tijdens de trek. 

Hetzelfde pakket in Nederland bedraagt 

€1.250,- per deelnemer. Je sponsort dan 

jezelf. Wil je het programma ook mogelijk 

maken voor bijvoorbeeld een vluchteling? 

Dan kost het traject €2.500,-. De deel-

nemers en vluchtelingen trekken dan deels 

samen op bij sponsoracties, wat tot unieke 

ontmoetingen leidt, meer onderling begrip 

en een hogere sponsoropbrengst. MyQuest 

werkt hiervoor samen met organisaties als 

Nidos, Stichting de Vrolijkheid, New Dutch 

Connections en Vluchtelingenwerk. 
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Programma op maat 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat geen school en situatie 

hetzelfde is, spreken we graag met 

u over de aanpak, zodat het 

programma goed bij de behoeften 

van zowel scholier/student als 

school aansluit. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuzcqVfz6SM&t=73s
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Interesse                                      Deelnemende scholen         Reacties 

Wilt u ook op een inspirerende 

en effectieve manier werken 

aan onderwijsvernieuwing?  

Vraag een gesprek aan met 

een van onze coaches. We 

komen graag bij u langs.  

Mail dan naar: 

info@myquest.academy of bel 

ons op nummer 030-207 207 4.

Voorbeelden van organisaties 

waarmee MyQuest succesvol 

samenwerkt:   

ROC Aventus, ROC Mondriaan, ROC 

Horizon College, Scalda, Deltion 

College, Avans Hogeschool, HvA, 

Universiteit Utrecht, Breekjaar, 

Montessori College Arnhem, 

Quadraam, Sterkampen, Linge 

College, Quadraam en het Titus 

Brandsma Lyceum.  

 

“Door MyQuest, durf ik te kiezen voor mijn 

passie en volg ik mijn dromen in mijn studie 

Muziek Management.”  - Jochem van 

Bruggen, deelnemer QuestTrek 2012. 

“Neem 28 studenten. Laat ze 6 dagen een 

QuestTrek lopen met rugzak door de 

Himalaya, zonder mobiel en cola. Coach ze 

op talent, passie en essentie. Dan krijg je 

kanjers voor het leven terug.” - Dorothy 

Kamphorst, Docent Maatschappelijk Zorg 

ROC Aventus, 2017. 

Comprehensive Standard 

 


