Jaarverslag 2016 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
deze stichtingen – in december 2010 de Stichting Beelddenken Nederland
opgericht. Het vermogen van de rechtsvoorgangers is begin 2011 overgedragen
aan de nieuwe stichting. 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 gebied 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.
2. Organisatiestructuur
De stichting kent een onbezoldigd bestuur en laat zich adviseren door twee
deskundigen, mevrouw Marion van de Coolwijk en mevrouw Magda Jacobs.
Onder aansturing van de verschillende portefeuillehouders fungeert een
werkgroep onderwijs en een werkgroep wetenschap. Beide werkgroepen
worden bemenst door materiedeskundigen.
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In 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Rola Hulsbergen-Paanakker, voorzitter
Rineke Rust-Lamet, secretaris, tevens belast met pr/communicatie, waaronder
de website
Ronald Wopereis, penningmeester, tevens belast met pr/communicatie en de
website, samen met Rineke Rust
Lieuwe Vos, gewoon bestuurslid, tevens portefeuillehouder wetenschap
Sietske Zwerver, gewoon bestuurslid, tevens portefeuillehouder onderwijs
3. Activiteiten 2016
2016 was een belangrijk jaar voor de Stichting Beelddenken Nederland.
Allereerst werd gestart met het wetenschappelijk onderzoek van de
Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek staat
onder leiding van dr. Evelyn Kroesbergen van de Universiteit Utrecht en wordt
in Groningen begeleid door professor K. van den Bos. Het onderzoek is gericht
op wetenschappelijke onderbouwing van het concept beelddenken. Aan de
start van het onderzoek, in februari 2016, gingen enkele jaren van
voorbereiding vooraf. Met name het werven van de benodigde fondsen heeft
veel moeite gekost. Uiteindelijk werden subsidies verstrekt door de W.M. de
Hoop Stichting en de Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze laatste
subsidie werd toegezegd aan de Stichting Beelddenken, maar rechtstreeks
overgemaakt aan de Universiteit Utrecht.
Op basis van dit voorgenomen onderzoek en de participatie van de Universiteit
Utrecht en de Universiteit Groningen is de stichting W.M. 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.
2016 was tevens het jaar waarin een publicatie over Maria Krabbe en Nel
Ojemann het licht zag. Hiermee werd inhoud gegeven aan een belangrijke
doelstelling van de Stichting Beelddenken Nederland namelijk het behoud van
het gedachtengoed van Maria Krabbe en Nel Ojemann. Met name het
Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Atria, bleek zeer
geïnteresseerd. De publicatie kwam mede tot stand dankzij een subsidie van
het Dyslexie Fonds, hetgeen gezien wordt als een vorm van erkenning van het
verband tussen dyslexie en beelddenken.
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3.2. 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 2016 opnieuw verbeteringen
aangebracht aan de website. De website kent een stabiel aantal bezoekers,
zo’n 100 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
Hoewel in de aanloop naar het wetenschappelijk onderzoek veel werk is verzet
door de werkgroep, is de werkgroep na februari 2016 niet actief bij het
onderzoek betrokken geweest. De onderzoeksresultaten worden afgewacht.
Werkgroep onderwijs
Er is enige vertraging opgetreden in een belangrijke taak van de werkgroep
onderwijs namelijk het afronden van de zogenaamde observatielijst (vroeger:
signaleringslijst). De werkzaamheden zullen in 2017 worden vervolgd.
3.4. Overige activiteiten: vergaderingen
Het Bestuur kwam in 2016 driemaal bijeen, in februari, juni en oktober.
Op 11 maart vond in Zeist een algemene vergadering van bestuur en
werkgroepleden plaats.
4. Stand van zaken financiën
Bij het ontstaan van de stichting Beelddenken Nederland in 2010 is het
vermogen van de rechtsvoorgangers overgedragen aan de nieuwe stichting. Dit
vermogen omvatte in 2010 €48.659,01.
Voor de instandhouding van het vermogen is de stichting afhankelijk van
donaties van particulieren en fondsen. In 2016 is een subsidie van € 10.000,ontvangen van de W.M. de Hoop stichting. Daarnaast waren er donaties van
de stichting Beelddenkwerk, van de stichting Kind in Beeld en van
particulieren.
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De stichting heeft ANBI status.
Bestuursleden en werkgroep leden ontvangen voor hun werkzaamheden geen
vergoeding. Reiskosten kunnen echter worden gedeclareerd.
Het eigen vermogen van de Stichting Beelddenken Nederland is met € 4802,07
gedaald en bedraagt nu € 29.503, de daling is voornamelijk het gevolg van de
eigen bijdrage van € 2.345,- aan het wetenschappelijk onderzoek.
Aan de inkomstenkant zijn er donaties van o.m. Beelddenkwerk, Kind in Beeld
en het Dyslexie Fonds.
5. Beleidsvoornemens 2017 en verder
Sinds de oprichting van de Stichting in 2010 is veel winst geboekt op het gebied
van erkenning van het fenomeen Beelddenken in de samenleving. Met de
publicatie van het boekje Beelddenken in historisch perspectief is voorkomen
dat het pionierswerk Van Maria Krabbe en Nel Ojemann in de vergetelheid
raakt. Toch kan pas echt ‘terreinwinst’ worden geboekt als het lopende
wetenschappelijk onderzoek het fundament levert voor erkenning door het
onderwijs. Als de uitkomsten van het onderzoek positief blijken te zijn, zal
hieraan in diverse artikelen aandacht worden besteed. Voor 2017 en verder ligt
de focus van het bestuur, naast het vergroten van de zichtbaarheid van SBN,
op
1.verspreiding van de kennis over beelddenken.
2.afronding en validering van de observatielijst.
3.het stimuleren van opleidingen tot signaleerder van beelddenken en het
ontwikkelen van kwaliteitsborging van signaleerders door middel van
certificering.
4.op basis van de te verwachten resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek
zal de stichting zich bezinnen op het organiseren van een congres over het
signaleren van beelddenken en handvatten aanreiken voor de benadering van
het beelddenkende kind in de klas.
5.de werkgroep onderwijs zal in 2017 nadrukkelijk betrokken worden bij het
onderzoek naar het Wereldspel.
Februari 2017, Bestuur SBN
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