
‘LED’ it grow
met uw bijdrage



Leren door te 
doen:  kinderen 
 ervaren  grotere 
verantwoor
delijkheid voor 
hun  eigen 
 gezondheid. 



We hebben úw hulp nodig om 
meer dan een miljoen gezinnen te 
ondersteunen bij het verbeteren 
van hun gezondheid middels 
tuinbouw en voeding 



Het prikkelen van 
de nieuws gierigheid 
stimuleert een 
onderzoekende 
houding.  Leerlingen 
 raken betrokken 
en worden zelf
verzekerder. 



Nationaal Schooltuin
project @ 1300 scholen

GrowWizzKid is een onderwijsprogramma dat praktisch en theoretisch leren 
combineert. Het is te integreren in het curriculum van een school en behandelt 
onderwerpen als gezondheid, voeding, voedselvaardigheid en welzijn.

GrowWizzKid 1.0 
Binnenteelt & Maatwerk 
Moestuinieren

GrowWizzKid 2.0 
Binnenteelt & Maatwerk 
Moestuinieren

2014 • • • • • • •2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VANDAAG

Uitbreiding van aantal 
 gebruikers in primair en 
voortgezet onderwijs, 
 uitbreiding van lessen/
thema’s, PR en promotie

Maatwerk 
Moestuinieren 
project: wekelijkse 
kweekbegeleiding 
met leerdoelen

Geïntegreerd onder wijs
programma: Natuur, Techniek 
en Voedselvaardig heid in 
een doorlopende leerlijn 
> 50 lessen

Uitgebreid onderwijs
programma voor 
basis scholen én voort
gezet onderwijs 
> 100 lessen

Primair Onderwijs 
(PO), 412 jaar

Voortgezet Onderwijs 
(VO) 1216 jaar



GrowWizzKid activeert een sociale beweging die gezondheid, 
voeding, duurzaamheid, voedselkennis en innovatie in de 
hele gemeenschap bevordert...

Het is een werkwijze die samen met het hele schoolteam, 

de leerlingen en actoren uit de omgeving van de school wordt opgepakt.
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…en ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen

Gezondheid en voeding is 

verweven in iedere les en 

start al op jonge leeftijd, 

dit draagt bij aan bewust

wording. Op een natuur

lijke wijze raken kinderen 

betrokken bij voedsel

vaardigheid en gezonde 

leefstijl.

Planten bevorderen het 

school klimaat en  hebben 

een positief mentaal 

 effect. Groen in school, 

school  tuinieren en be

nutting van omliggende 

 parken zijn  onderdeel van 

Grow Wizz Kid activiteiten.

Een doorlopende leerlijn 

voor de leeftijden 416 

jaar, passend bij het cur

riculum van de school. 

Betekenisvol en onder

zoekend leren over vraag

stukken binnen de thema’s 

gezondheid en leefstijl, 

voeding, wetenschap & 

technologie.

Leren door te doen; 

leerlingen zijn actief 

 betrokken en bewust van 

de verschillende planten

teelttechnieken en de im

pact hiervan op de directe 

en indirecte omgeving.

‘Call to action’, is de rode 

draad van het lesprogram

ma. Leren dat je al met 

kleine stappen en door 

samenwerking wezenlijk 

verschil kunt maken.



LEREN
 &

 IM
P

A
C

T

OND
ER

ZO
E

K
 &

 E
R

VA
RIN

GEN

CURRI
CULUM

TECHNO-
LOGIE

VOEDSEL-
VAARDIGHEID

VOEDING

SCHEIKUNDEBIOLOGIE

FYSIOLOGIE

LICHT, 
WATER, 

VOEDINGS-
STOFFEN

PLANT 
GENETICA & 
OMGEVING

FOTO
SYNTHESE

STOF
WISSELING

CULTUUR & 
GEWOONTES

MENSELIJKE 
GENETICA & 
OMGEVING

IMPACT
 OP

GEZOND-
HEID

DAGELIJKSE 
VOEDING

STOF
WISSELING

Het wonder van de 
 natuur en de groei
cyclus van planten 
zijn een betekenis volle 
bron voor onderzoek, 
ervaring en leren over 
gezonde groei.



Door zelf voedsel te kweken, leer 
je welke inspanningen en natuur

lijke hulpbronnen nodig zijn om 
gezond voedsel te verbouwen.

GMOvrije zaden

Zonder chemische 
bestrijdings middelen

Verpakkingsvrij

Zonder onkruidverdelgers

Zonder logistiek & transport 



De weg naar groei

ONZE DOELEN:

•  Binnen drie jaar impact maken 
op de kwaliteit van leven van 
100.000 kinderen 

•  De belangrijkste speler zijn  
op het gebied van voedsel
verandering en wetenschap  
in het onderwijs

•  Uitbreiden van de beweging  
die de kracht van planten  
promoot

HOE BEHALEN WE DEZE DOELEN:

•  In drie jaar groeien we van 25 naar 
300 scholen

•  Ons unieke onderwijsprogramma 
van praktische experimenten gecom
bineerd met digitale leeromgeving 
ontwikkelt zich tot een standaard 
onderwijsmanier

•  GrowWizzKid is ervaringsgericht 
 leren: theorie en kennis beklijft door 
werken met hoofd, hart én handen 

•  Kinderen worden Ambassadeurs van 
Gezondheid & Geluk, zo bereiken ze 
hun ouders en sociale netwerken

•  Scholen betalen voor het onderwijs
programma, een duurzaam  business 
model ontstaat nadat we 200+ 
 scholen aangehaakt hebben



We willen u als sponsor

WE HEBBEN NODIG:

•  Groeifinanciering om het team 
te vergroten en groei in het 
onder wijssysteem te stimuleren

•  Leidende bedrijven in verschil
lende sectoren als sponsor, 
 ambassadeur en promotor om  
de ‘beweging’ verder te activeren

WE RICHTEN ONS OP:

•  Toonaangevende bedrijven  
op het gebied van voeding, 
 gezondheid & welzijn

•  Sponsors die hun producten in 
klaslokalen willen inbedden of 
bewustwording voor duurzaam
heid willen creëren

•  Sponsors die op zoek zijn naar 
niettraditionele marketing & 
communicatie voor betrokken
heid bij de samenleving 



Uw financiële bijdrage kan zijn:

Strategic Partner 
Pakket*

 

 

€ 50K 

Executive Sponsor 
Pakket* 

 

 

€ 25K

Annual

 Contributor  
Pakket 

 

€ 5K

*Strategic Partner & Executive Sponsor opties 
gelden voor een vaste periode van 3 jaar.

Slechts 5 Strategic Partner Pakketen beschikbaar 

per periode van 3 jaar.



Strategic Partner Pakket

• Branding en product plaatsing op www.GrowWizzKid.nl – partner menu link

• Gepersonaliseerde cocreatie en studieopdrachten in het curriculum 

• Inspirerende trainingssessies met uw boodschap (propositie) in het curriculum

• Uw cocreatie voorbeelden gebruikt tijdens openbare workshops en congressen 

• Gepersonaliseerde social media berichten gedeeld door GrowWizzKid 

•  Gebruik van GrowWizzKid logo en merk in uw marketing, communicatie en media activiteiten 

• Branding in GrowWizzKid nieuwsbrief (tweemaandelijks)
Getoonde logo’s en afbeeldingen zijn willekeurige voorbeelden.



scholen bereikt
onderhoud, gebruik 

& toevoeging aan parken

28K
BETROKKEN 
OVERHEIDS-
PERSONEN

Slechts €0,06
CPM (per 1000  

voor 50K)

8.930.000
MENSEN 
BEREIKT

LERAREN 
BETROKKEN IN 
UW BOODSCHAP

54K+
200.000
GEKWEEKTE 
PLANTEN IN 
SCHOLEN

464K
SOCIAL 
MEDIA 
BEREIK

interacties met 
studenten & 
gemeenschap

490K+

leerlingen 
 gebruiken 
uw product in 
experimenten 
en tonen die 
op social media

78.000

Uw potentiële waarde over drie jaar



Scholen delen succesverhalen



• Branding op het binnenteeltsysteem op meer dan 275 scholen 

• Branding op al het communicatiemateriaal voor evenementen en congressen 

• Gepersonaliseerde social media berichten gedeeld door GrowWizzKid 

• Branding in GrowWizzKid nieuwsbrief (tweemaandelijks)

Executive Sponsor Pakket

Mede mogelijk gemaakt door

Getoonde logo’s en afbeeldingen zijn willekeurige voorbeelden.

Mede mogelijk gemaakt door



Annual Contributor Pakket

• Branding op www.GrowWizzKid.nl

• Branding in GrowWizzKid nieuwsbrief (tweemaandelijks)
Getoonde logo’s en afbeeldingen zijn willekeurige voorbeelden.





“ Education is the most 
 powerful weapon which  
you can use to change  
the world” Nelson Mandela



GrowWizzKid BV
Ida Hendricks, founder & director
+31 643 947 066
Ida@growwizzkid.nl


