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Algemene gegevens  
 
 

Naam  Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (stichting KML) 
KVK-nr:  71773169 
Adres:  Uhlenbeckkade 7, 2313 EH Leiden; 
E-mail: info@kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl 
website: https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl  
RSIN: 858843638 
 
Statutair bestuur van de instelling 
Voorzitter: W. de Heer 
Secretaris: L. Bosman 
Penningmeester: G. van Westbroek 
Alg. bestuurslid: T. Mooij 
 

Statutaire doelstelling 
 
Artikel 2 
 

1. De stichting heeft als doel: zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs bieden 
dat aansluit bij hun leerbehoeften en al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, waardoor hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en 
lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk kunnen worden ontplooid. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

 
KML hanteert de volgende strategie om haar doelstellingen te bereiken: 
 
● KML deelt en verspreidt wetenschappelijke kennis voor organisaties en individuen via 

haar eigen informatiekanaal, de KML-website; 
● KML werkt samen met andere partijen om gezamenlijke doelstellingen te bereiken.  
● KML faciliteert het in contact brengen van gelijkgestemden; 
● KML initieert relevante discussie of opinievorming of reageert op relevante standpunten 

in publieke, praktijkgerichte of wetenschappelijke media. 
 
Deze strategie wordt concreet gemaakt door de volgende activiteiten uit te voeren: 
 
1. Bekend maken van relevante wetenschappelijke en andere informatie;  
2. Schrijven van probleemanalyses en –oplossingen en publicatie op de website;  
3. Deelname in netwerken.  
 

  

mailto:info@kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl
https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/
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Inkomsten 
 

Voorwaarde voor het voortbestaan van KML is dat de stichting KML financiële steun krijgt 
van  
 
● de landelijke overheid (ministeries van OCW, VWS, J&V en BZK) en provinciale of 

gemeentelijke overheden en andere organisaties;  

● fondsen, donateurs of kennisafnemers KML financieel ondersteunen. 
 
Voor de vanaf de oprichting verrichte activiteiten heeft de stichting tot op heden (mei 2022) 
geen financiële ondersteuning ontvangen.  
 
De oprichtingskosten van de stichting en de bankkosten zijn vooralsnog voorgeschoten door 
W. de Heer.  
 
Vooralsnog bestaat de stichting uit een bestuur en enkele vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten. Zij hebben geen tegemoetkoming in welke kosten dan ook ontvangen.  
 

Activiteitenverslag 
 
1. Bekend maken van relevante wetenschappelijke en andere informatie  

KML heeft: 
● wetenschappelijke kennis op de KML-website gepubliceerd; 
● artikelen, notities en rapporten geschreven en gepubliceerd op de website;  
● via gesprekken en bij bijeenkomsten gepoogd de (onderwijs)politieke agenda te 

beïnvloeden;  
● vragen gesteld en brieven gestuurd aan en contact onderhouden met het ministerie 

van OCW en leden van de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer. In dit kader 
hebben Lydia Bosman en Willy de Heer op 14 oktober 2021 het boek Alle leerlingen 
bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden overhandigd aan 
Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Zij hebben daarbij aandacht gevraagd om in het 
kader van passend onderwijs óók aandacht te besteden aan (zeer) makkelijk 
lerenden. 

● op de KML-website aandacht gevraagd voor (overheids)rapportages;  
● op verschillende manieren de media benaderd en  
● aan geïnteresseerden informatie verstrekt; 

2. Schrijven van probleemanalyses en –oplossingen en publicatie op de website  
zoals: 

● Mooij, T. (2021). Multiniveau praktijkontwerp van preventief ‘Optimaliserend 
Onderwijs’. Gelijkere onderwijskansen en minder schoolproblemen voor 
risicoleerlingen. Leiden / Bunnik: Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden 
(KML) / Vereniging Balans. Zie: https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/wp-

content/uploads/2021/11/20211104-Multiniveau-praktijkontwerp-van-preventief-‘Optimaliserend-
Onderwijs-KML-en-Balans.pdf 

● Giesen, L. & Mooij, T. (2021). Vertaling van J. K. Babanskij (1977): Optimalisatie van 
het onderwijsproces. Moskou: Pedagogika. Zie: 

https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211104-Multiniveau-praktijkontwerp-van-preventief-‘Optimaliserend-Onderwijs-KML-en-Balans.pdf
https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211104-Multiniveau-praktijkontwerp-van-preventief-‘Optimaliserend-Onderwijs-KML-en-Balans.pdf
https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211104-Multiniveau-praktijkontwerp-van-preventief-‘Optimaliserend-Onderwijs-KML-en-Balans.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/353714907_Giesen_L_Mooij_T_2021_Vertaling_van_JK_B
abanskij_1977_Optimalisatie_van_het_onderwijsproces_Moskou_Pedagogika 

● Mooij, T. (2021). Dit is waarom de rechter het recht van hoogbegaafde kinderen op 
ononderbroken ontwikkelingsprocessen moet helpen realiseren. De Volkskrant, 
digitaal, opinie, 21 juni 2021. Zie: 
https://www.academia.edu/49333106/Mooij_T_2021_Dit_is_waarom_de_rechter_het_recht_van_ho
ogbegaafde_kinderen_op_ononderbroken_ontwikkelingsprocessen_moet_helpen_realiseren_De_Vol
kskrant_opinie_21_juni_2021 

● Mooij, T. (2021). Valkuilen van het leerstofjaarsysteem. Minst en meest gevorderde 
leerlingen de dupe. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 60(3), 37-43. Zie: 

https://www.academia.edu/49199096/Mooij_T_2021_Valkuilen_van_het_leerstofjaarsysteem_Minst
_en_meest_gevorderde_leerlingen_de_dupe_Tijdschrift_voor_Orthopedagogiek_60_3_37_43 

● Mooij, T. (2021, 5 mei). Schoolontwikkeling ‘Optimaliserend Onderwijs’ voor elke 
leerling Handleiding voor leerkrachten / docenten, begeleiders en ouders. Zie: 

https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/wp-content/uploads/2021/05/20210505-
Schoolontwikkeling-Optimaliserend-Onderwijs-voor-elke-leerling.-Handleiding.pdf 

3. Deelname in netwerken:  
● Met Balans, vereniging voor ouders, zijn verdergaande stappen gezet om samen te 

werken. Dit met het doel om de waardevolle, onafhankelijke en wetenschappelijke 
informatie over (zeer) makkelijk lerenden breder te kunnen verspreiden. De KML-
website wordt sinds de tweede helft van 2021 bekostigd door Balans. Het plan is 
websites van Balans en KML te integreren. 

● Met zo’n 40 andere organisaties is een brief gezonden aan de Eerste en Tweede 
Kamer met de oproep om:  
○ elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te bieden en daarom het 

leerstofjaarklassensysteem om te vormen in een duurzaam ontwikkelingsgericht 
onderwijssysteem waarin de ontwikkeling van leerlingen en jongeren centraal 
staat;  

○ leerlingen het recht toe te kennen op onderwijs dat aansluit op hun leer- en 
ontwikkelingsbehoeften; onderwijsinstellingen te stimuleren en te faciliteren om 
de overstap naar ontwikkelingsgericht onderwijs te maken;  

○ en lerarenopleidingen te stimuleren en te faciliteren om studenten en leraren 
(bij) te scholen op het gebied van ontwikkelingsgericht onderwijs. 

 KML heeft deelgenomen aan de marktconsultatie Kenniscentrum Hoogbegaafheid 
van het ministerie van OCW; 

 Met KBA Nijmegen, Balans en Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong zijn stappen 
ondernomen om nauw samen te werken in een Landelijk Kenniscentrum 
Hoogbegaafdheid. KBA Nijmegen en KML hebben ingeschreven op de aanbesteding 
van het ministerie van OCW.  

https://www.researchgate.net/publication/353714907_Giesen_L_Mooij_T_2021_Vertaling_van_JK_Babanskij_1977_Optimalisatie_van_het_onderwijsproces_Moskou_Pedagogika
https://www.researchgate.net/publication/353714907_Giesen_L_Mooij_T_2021_Vertaling_van_JK_Babanskij_1977_Optimalisatie_van_het_onderwijsproces_Moskou_Pedagogika
https://www.academia.edu/49333106/Mooij_T_2021_Dit_is_waarom_de_rechter_het_recht_van_hoogbegaafde_kinderen_op_ononderbroken_ontwikkelingsprocessen_moet_helpen_realiseren_De_Volkskrant_opinie_21_juni_2021
https://www.academia.edu/49333106/Mooij_T_2021_Dit_is_waarom_de_rechter_het_recht_van_hoogbegaafde_kinderen_op_ononderbroken_ontwikkelingsprocessen_moet_helpen_realiseren_De_Volkskrant_opinie_21_juni_2021
https://www.academia.edu/49333106/Mooij_T_2021_Dit_is_waarom_de_rechter_het_recht_van_hoogbegaafde_kinderen_op_ononderbroken_ontwikkelingsprocessen_moet_helpen_realiseren_De_Volkskrant_opinie_21_juni_2021
https://www.academia.edu/49199096/Mooij_T_2021_Valkuilen_van_het_leerstofjaarsysteem_Minst_en_meest_gevorderde_leerlingen_de_dupe_Tijdschrift_voor_Orthopedagogiek_60_3_37_43
https://www.academia.edu/49199096/Mooij_T_2021_Valkuilen_van_het_leerstofjaarsysteem_Minst_en_meest_gevorderde_leerlingen_de_dupe_Tijdschrift_voor_Orthopedagogiek_60_3_37_43
https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/wp-content/uploads/2021/05/20210505-Schoolontwikkeling-Optimaliserend-Onderwijs-voor-elke-leerling.-Handleiding.pdf
https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/wp-content/uploads/2021/05/20210505-Schoolontwikkeling-Optimaliserend-Onderwijs-voor-elke-leerling.-Handleiding.pdf


Financiële verantwoording 2021
Vastgesteld in bestuursvergadering van 15 maart 2022

kostensoort omschrijving toelichting

Lasten
Bankkosten RABO december 2020 ‐ februari 2021 € 44,76

Bankkosten RABO maart ‐ mei 2021 € 45,30

Bankkosten RABO juni ‐ augustus 2021 € 45,30

Rente RABO augustus 2021 € 0,08

Bankkosten RABO september ‐ november 2021 € 45,30

Rente RABO september‐ november 2021 € 1,32

Lidmaatschappen Partnerschap Kinderrechtencollectief 2020 € 175,00

Totaal lasten € 357,06 (1)

Baten
geen € 0,00

Totaal baten € 0,00

Resultaat € ‐357,06

Activa
Saldo bankrekening (NL46 RABO 0340 3399 260) € 181,24

Totaal activa € 181,24

Passiva
Eigen vermogen € ‐1.333,76

Vreemd vermogen € 1.515,00 (2)

Totaal passiva € 181,24

(1)

(2)

Stand schuld op 1 januari 2021 € 990,00

Stortingen in 2021 op de sKML‐bankrekening € 525,00 (1)

Stand schuld op 31 december 2021 € 1.515,00

Dit betreft de schuld (ontvangen lening) die sKML is aangegaan, welke als volgt is opgebouwd: 

Resultatenrekening 2021

Balans per 31 december 2021

bedrag

Toelichting
Alle lasten zijn in 2021 betaald vanaf de bankrekening. Met het oog daarop is in 2021 in totaal €.525 gestort op de bankrekening 

van sKML. Deze stortingen verhogen het vreemd vermogen van sKML.


