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Bestuur en kernteam 
Als nieuwe penningmeester is Martijn van den Dool toegetreden. De termijn van Yvonne 

Kleefkens loopt in juli 2017 ten einde. Zij heeft aangegeven niet te gaan voor een tweede 

termijn.  De procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter is in gang gezet. 

In juni is Marjo Roos het kernteam komen versterken. Zij is bereid gevonden circa één dag per 

week te besteden aan activiteiten als nieuwsbrieven vormgeven, uitsturen, logo-en website 

redesign. 

Samen met de Raad van Toezicht en het Kernteam zijn twee bijeenkomsten geweest, waarin  

het beleid en de plannen zijn voorgelegd en goedgekeurd. 

De community bestaat op dit moment uit 882 leden. 

Activiteiten 
Dit jaar zijn diverse contacten voor promotie en mogelijke samenwerking of projecten: 

 CapGemini / Cedin: LerenmetSam. LerenMetSam is een digitale omgeving voor po. 

Daarbinnen was behoefte aan content en werd ook de Khan Academy gevraagd hoe we 

zouden kunnen samenwerken. Na wat een vliegende start leek op de Ipon, is er 

sindsdien niet veel gebeurd. LerenMetSam staat nog steeds op de landingsbaan en er is 

sinds juli niets meer van hen vernomen. Cedin bood wel aan dat we hun studio’s 

mochten gebruiken voor voice-overs, maar dat is er tot op heden nog niet van 

gekomen. 

 Dedicon en Readspeaker. Met deze organisaties is contact gelegd om te bekijken hoe 

we samen met hen het dubben en financieren daarvan op gang zouden kunnen krijgen. 

Beiden zijn commerciële organisaties en wij hebben geen substantiële fondsen, dus 

dat bleek toch lastig te zijn. Wel bood Dedicon aan om onder hun vrijwilligers te 

werven en dat we gebruik zouden mogen maken van hun studio’s tegen, hopelijk 

gereduceerd tarief. Om allerlei redenen is ook dat niet van de grond gekomen. 

 Dankzij een oproep in de Vives voor een web/marketing duizendpoot, zijn we in 

contact gekomen met de groep “Duurzaam vitaal”, gepensioneerde schooldirecteuren 

van de AVS en hebben voor deze groep een presentatie gegeven. Dit heeft geen 

nieuwe vrijwilligers opgeleverd, wel een donatie van 75 euro.  

 Contact met OCW directoraat Hoger Onderwijs heeft geleid tot het feedback mogen 

geven op een projectplan voor OER. 

 Contact met de WUR en een bezoek aan een Kennisnetdag in het kader vanOER hebben 

geleid tot voor de tweede maal contact met OCW – mbo en hoger onderwijs. Ons 

initiatief wordt altijd een warm welkom geheten, maar helaas kan men weinig voor 

ons doen. Gezien de aankomende verkiezingen in maart 2017, is het zowiezo lastig. 

 De Hogeschool Arnhem Nijmegen – Educatie: enthousiast maar niets meer van gehoord 

 Vathorstcollege Amersfoort: als er al iets gaat gebeuren, dan in ieder geval niet meer 

dit schooljaar 



Jaarverslag 2016 ANBI Stichting Khan Academy NL  2 

www.khanacademy.org  www.khanacademy.nl 

 Dedact, een leverancier van een eLearning omgeving voor vo gaat bekijken of ze de 

API van Khan kunnen gebruiken om binnen hun platform Khan content te kunnen 

aanbieden. 

 Universiteit Twente – Wiskundeonderwijs voor 1ste jaars. Wordt door hen meegenomen 

in het 4TU overleg: https://www.4tu.nl/nl/. 

 

Verder zijn nog de volgende activiteiten geweest: 

 Presentatie van Khan op de Ipon op de stand van LerenMetSam.  

 ESHA conferentie oktober Maastricht: 2 workshops en een artikel in het magazine van 

september en november (http://www.esha.org/eshamagazine/) 

 Workshop op de Onderwijsdagen in november 

 Deelname als pannellid op de Rotterdamse onderwijsdag in november: Reinvent the 

way we Work and Learn 

Vertalingen & Khan International 
De eerste helft van 2016 heeft in het teken gestaan vaan een speciale actie om de 

Nederlandstalige versie van de Khan Academy live te krijgen. En dat is uiteindelijk in mei 

2016 gelukt! 

Door drukte op privé en zakelijk vlak zijn noch  Maarten noch Yvonne in de gelegenheid 

geweest de Khan Academy Advocates Convention in Sofia, Bulgaria  21-22 oktober bij te 

wonen. We hebben dit gedeeltelijk online bij kunnen wonen.  

Onze contactpersoon van Khan Academy International, Jake Goldwasser was gelukkig ook 

aanwezig en heeft onze vele wensen voor verbeteringen meegenomen naar huis. Kenmerkend 

van de relatie met Khan is altijd geweest dat er weinig resource beschikbaar is voor de 

ontwikkeling van ondersteunende tools en maar een zeer beperkt aantal mensen op het 

hoofdkantoor beschikbaar zijn voor ondersteuning. Bovendien lijken deze mensen niet altijd 

even sterk betrokken bij de rest van Khan US. Zo staat het content team te ver af van ons 

staat en neemt vaak beslissingen die grote impact hebben op ons werk. Waardoor 

bijvoorbeeld verlies optreedt van vertalingen waar veel geld en energie in gestopt is of extra, 

onnodige handarbeid is vereist. Natuurlijk is het wel mooi dat vertaaltools gratis zijn en ook 

de vertaalde versies gratis gehost worden door hen. 

Hopelijk kunnen dankzij de conventie nu mooie stappen ter verbetering van de relatie 

gemaakt worden. Voor volgend jaar wordt betere tooling voor het beheer en managen van 

vertalingen verwacht 

In 2016 is het gebruik vanuit Nederland van de Engelstalige versie wederom boven het miljoen 

uitgekomen. De bezoekers weten nu ook de Nederlandstalige versie goed te vinden. Zie de 

Bijlage Bezoekersaantallen nl.khanacademy.org. 

Financieel 
 

https://www.4tu.nl/nl/
http://www.esha.org/eshamagazine/
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Alle bestuursleden hebben wederom afgezien van enige onkostenvergoeding.  

Van de mogelijkheid om te doneren aan onze Stichting wordt sinds oktober 2014 gebruik 

gemaakt. Dat is echter van te kleine omvang om projecten of professionalisering mee op te 

starten en wordt voorlopig in reserve gehouden voor het voldoen van lopende en eventueel 

onvoorziene kosten. Sinds juni is het mogelijk om online te doneren via de Website middels 

een Mollie oplossing. 

 

In 2016 is weer veel energie door bestuur en kernteam gestopt in het zoeken van funding, dat 

echter niet tot enig resultaat heeft geleid: 

 We hebben contact gelegd met een fondsenwerver van Greenpeace en zijn daar op 

bezoek geweest voor advies. Via hen eenmaal het fondsenwervers café in Amsterdam 

bezocht. We hebben een fondsenboek doorgewerkt, contacten gelegd met nationale 

organisaties als goede doelen loterijen, onze huisbankier de Triodosbank. Ook hebben 

we contacten gelegd met fondsenwervers die op basis van no cure no pay werken. Zij 

zagen er geen brood in, gaven ons weinig kans.  

 Via een contact van het Alan Turing concept van de Amsterdamse scholenwedstrijd - is 

ons initiatief onder de aandacht gebracht van enkele mogelijke weldoeners. Die 

hebben niet gereageerd. 

 We hebben in maart meegedaan aan een subsidieaanvraag via de ESHA, door drie 

scholen voor hen te zoeken. Deze aanvraag is in september afgewezen. 

 Ons initiatief is onder de aandacht gebracht van OCW, dat heeft geleid tot 

vervolggesprekken die tot op heden niets hebben opgeleverd. 

 Eind november hebben we een subsidie aangevraagd bij de landelijke Stichting 

slechtzienden en blinden, die aanvraag is afgewezen om de reden van te weinig 

impact op hun doelgroep. 

 

Sinds eind 2014 biedt Oracle ons pro deo de mogelijkheid van hun faciliteiten gebruik te 

maken voor onze vergaderingen en bijeenkomsten. 

 

Voor het volledig financieel jaarverslag zie de bijlage “Jaarrekening 2016”. 

 

Opgesteld door het Bestuur 

20 januari 2017 

Yvonne Kleefkens, Voorzitter 

Mariette Siemons, Secretaris 

Marijn van den Dool, Penningmeester 
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Bijlage Jaarrekening 2016 
 

Balans per 31/12/2016 

 

 31/12/2016 31/12/2015   31/12/2015 31/12/2015 

Debiteuren    Vermogen € 4.865 € 2.453 

Kas € 4.865  € 2.453  Te leveren 

diensten 
  

    Crediteuren   

    Af te dragen BTW   

Totaal € 4.865 € 2.453  Totaal € 4.865 € 2.453 

 

Exploitatierekening 2016 

 

Baten 2016 2015 

Opdrachten   

Donaties*) € 2.618 € 15.388 

Bijdragen Event €75 € 265 

Fiscus  € 13 

Totaal €2.693 € 15.666 

   

Lasten 2016 2015 

Personeel   

Inhuur derden   

Promotie*)  € 15.069 

Kantoor   

Bankkosten €281 € 113 

Fiscus  € 72,00 

Totaal €281 € 15.255 

   

Saldo €2.412 € 411 
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*) Hierbij inbegrepen een donatie van Google in de vorm van gratis 

advertentiemogelijkheden ter waarde van 15.000 euro (2015). 

Bijlage Bezoekersaantallen nl.khanacademy.org 
Hieronder de statistieken van het aantal bezoekers aan https://nl.khanacademy.org/: 

 

 

https://nl.khanacademy.org/

