Jaarverslag 2015 Stichting Beelddenken Nederland
1.Ontstaansgeschiedenis
Nadat op 14 november 2007 de Ojemann stichting en de Maria J.
Krabbe stichting het voornemen tot fusie hadden uitgesproken, is –
na liquidatie van voornoemde stichtingen – in december 2010 de
Stichting Beelddenken Nederland opgericht. Het vermogen van de
rechtsvoorgangers is begin 2011 overgedragen aan de nieuwe
stichting. Van de oorspronkelijke stichtingen is één bestuurslid, de
heer Jos van der Meer, toentertijd overgegaan naar de nieuwe
stichting. Hij kreeg de functie van voorzitter. In het jaarverslag
2007-2008 van de Maria J. Krabbe stichting spreekt het toenmalige
bestuur het volgende beleidsvoornemen uit:
Het bestuur zal zich de komende jaren richten op het inventariseren en
bestuderen van literatuur op het gebeid van beelddenken,
operationaliseren van de wetenschappelijke kennis, het verder
ontwikkelen en valideren van wetenschappelijke tests om het fenomeen
beelddenken meetbaar en identificeerbaar te maken, het geven van
voorlichting en het verder incorporeren en operationaliseren van
beelddenken in het huidige onderwijs.

Het huidige bestuur sluit zich aan bij bovengenoemd
beleidsvoornemen en brengt deze tot uitvoering.
In 2015 was het bestuur van de Stichting Beelddenken Nederland
samengesteld uit de volgende personen:
R.P.J. Hulsbergen-Paanakker, voorzitter
C. Rust-Lamet, secretaris met de portefeuille pr/communicatie
R. Wopereis, penningmeester met daarnaast de portefeuille
pr/communicatie in samenwerking met mevrouw Rust
L. Vos, gewoon bestuurslid met de portefeuille wetenschap
S. Zwerver-Bosgraaf, gewoon bestuurslid met de portefeuille
onderwijs
De stichting kent een drietal werkgroepen: wetenschap, onderwijs
en pr/communicatie. Deze worden aangestuurd door de vier
bestuursleden die deze portefeuilles beheren.
Bestuursleden en werkgroep leden ontvangen voor hun
werkzaamheden geen vergoeding. Reis- en verblijfskosten kunnen
echter worden gedeclareerd.

Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd door een externe
kascommissie.
2. Activiteiten 2015
2.1. Fondsenwerving
In 2014 zijn de pogingen geïntensiveerd om wetenschappelijk
onderzoek naar Beelddenken en in het bijzonder naar de validiteit
van het Wereldspel als diagnostisch instrument, van de grond te
krijgen. Hoewel Professor Paul Kirschner van de Open Universiteit in
Heerlen, zich bereid had verklaard dit onderzoek te gaan leiden,
trok hij zich terug, toen het bestuur hem vroeg om een
onderzoeksvoorstel in het kader van een aan te vragen NRO
subsidie.
Vervolgens hebben bestuursleden, in wisselende samenstelling,
gesproken met prof. Kees van den Bos van de Rijksuniversiteit
Groningen en met Dr. Evelyn Kroesbergen van de Universiteit
Utrecht. Beide wetenschappers bleken bereid gezamenlijk een
onderzoek te starten, in eerste instantie naar instrumenten om
visuele vaardigheden en visuele denkstijlen van elkaar te kunnen
onderscheiden en te meten. Op basis van dit voorgenomen
onderzoek en de participatie van de Universiteit Utrecht en de
Universiteit Groningen is de stichting De Hoop uit Amsterdam
bereid gebleken een donatie van €10.000,- te doen om een deel
van de onderzoekskosten (van in totaal circa € 24.953, -) te
betalen.
2.2. Overige activiteiten: Werkgroepen
Werkgroep pr/communicatie
Om haar rol van voorlichter op het gebied van beelddenken naar
behoren uit te kunnen voeren heeft de stichting in de loop van 2015
opnieuw verbeteringen aangebracht aan de website. De website
kent een stabiel aantal bezoekers, zo’n 100-150 per dag. De
werkgroep pr/communicatie houdt zich continue bezig met
vervolmaking van de website.
Meest bezochte pagina’s zijn: ‘wat is beelddenken’ en ‘beelddenken
en onderwijs’. Deze pagina’s scoren hoog bij zoekgedrag via
Google. Interactie met de bezoekers wordt gestimuleerd met behulp
van tweets op de home pagina van de website.
Werkgroep wetenschap
Gezien de behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van het
fenomeen beelddenken (visual spatial thinking), is de rol van deze
werkgroep cruciaal. Om tot een heldere afbakening en
probleemdefinitie te komen ter voorbereiding op het
wetenschappelijk onderzoek, heeft veelvuldig, persoonlijk,

telefonisch en email contact plaatsgevonden tussen de voorzitter
van de werkgroep, Lieuwe Vos, de algemeen voorzitter van SBN,
Rola Hulsbergen, en professor Van den Bos en Dr. Kroesbergen.
Lieuwe Vos heeft daarnaast regelmatig contact met Sietske
Zwerver, voorzitter van de werkgroep onderwijs.
Werkgroep onderwijs
De werkgroep onderwijs heeft zich intensief bezig gehouden met
het vervolmaken van de zogenaamde signaleringslijst, nu
observatielijst genoemd, en heeft gewerkt aan een document dat,
naast de observatielijst, een uitvoerige verantwoording bevat met
onder meer een overzicht van de kenmerken van beelddenkers en
tips voor een onderwijskundige aanpak van de in het onderwijs
ondervonden problemen. Onder regie van de voorzitter, Sietske
Zwerver, heeft een dynamische werkgroep van deskundige
werkgroepleden de laatste hand gelegd aan de observatielijst die
ter validering is voorgelegd aan Dr. Kroesbergen.
2.4. Overige activiteiten: vergaderingen
Het Bestuur kwam in 2015 driemaal bijeen, in februari, maart en
augustus. De vergadering van maart vond plaats in aanwezigheid
van de leden van de diverse werkgroepen.
3.Stand van zaken financiën
Het eigen vermogen van de Stichting Beelddenken Nederland
(hierna: SBN) is afgenomen met € 2.578,04 en bedraagt op
31december 2015 € 34.305,20.
De daling is toe te schrijven aan de voorbereidingen voor het
wetenschappelijk onderzoek door professor Van den Bos (€
1230,00) en reis- en verblijfskosten - onder meer van leden van
de werkgroep onderwijs in verband met de totstandkoming van de
observatielijst - en vergaderkosten.
Aan de inkomstenkant valt op dat de rente-inkomsten aanzienlijk
zijn terug gelopen namelijk van € 404,80 naar € 251,85. Ook de
donaties zijn met € 110,- afgenomen.
4. Beleidsvoornemens 2016 en verder
Het bestuur is voornemens de SBN in 2016 beter zichtbaar te
maken en meer begrip te creëren voor beelddenken in het (basis)
onderwijs. Het bestuur beschouwt het als hoopgevend en een
beloning van haar inspanningen en die van haar adviseur mevrouw
Van de Coolwijk dat de opleiding tot signaleerder van beelddenken,
van Kind in Beeld, door het Beroepsregister leraren wordt erkend
als deskundigheidsbevordering.
Het bestuur blijft zich baseren op de doelen genoemd in het
beleidsplan 2014-2018 en stelt zich hierbij de volgende vraag: Hoe
maken we SBN beter zichtbaar en bouwen we relatie op in

basisonderwijs, zowel bij ouders, leerkrachten als
begeleiders?
Het bestuur baseert zich hierin op de doelen die genoemd zijn in het
beleidsdocument 2014-2018.
De Stichting Beelddenken Nederland stelt zich de volgende doelen:
1. Het uitdragen van het gedachtegoed van Maria J. Krabbe en Nel
Ojemann en met name het stimuleren van het verbeteren van het
onderwijs aan beelddenkers;
2. Het (doen) ontwikkelen van hulpmiddelen voor het onderwijs aan
beelddenkers;
3. Het geven van voorlichting en het verspreiden van informatie over
beelddenken onder een groter publiek, ook met behulp van moderne
informatietechnologie;
4. Het stimuleren, analyseren en interpreteren van wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van beelddenken en het verspreiden van
onderzoeksresultaten die zijn gericht op inzicht en acceptatie van
het beelddenken;
5. Het (doen) ontwikkelen van testen, die behulpzaam zijn bij het
diagnosticeren van beelddenken;
6. Het stimuleren van de begeleiding en behandeling van
beelddenkende kinderen;
7. Het stimuleren van opleidingen tot signaleerder van beelddenken en
het ontwikkelen van kwaliteitsborging van signaleerders door middel
van certificering.
8. Het vergroten van het bereik van de Stichting door allianties aan te
gaan
met organisaties en instanties met vergelijkbare doelen.

Voor 2016 ligt de focus van het bestuur, naast het vergroten van de
zichtbaarheid van SBN, op de wetenschappelijke onderbouwing van
beelddenken, het valideren en implementeren van de observatielijst
en het organiseren van een symposium over beelddenken. Er zal
continue aandacht worden besteed aan her- en erkenning van het
fenomeen beelddenken op voorlichtingsbijeenkomsten, door middel
van de website en onze leaflet. Daarnaast is in 2014 opdracht
verstrekt tot het schrijven van een dubbelbiografie over Maria
Krabbe en Nel Ojemann.
Dit is in lijn met het doel genoemd in artikel 2 van de Statuten van
de Stichting, dat luidt: “ het bewaren en bewaken van het
gedachtengoed van mevrouw drs. P.C. Ojemann en mevrouw Maria
J. Krabbe betreffende het beelddenken, waarbij het beelddenken op
een niet-talige wijze gediagnosticeerd wordt, hetgeen als zodanig is
beschreven in geschriften en andere publicaties.”
Aldus vastgesteld op 5 februari 2016
Bestuur SBN

