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Beleidsplan Stichting Janneke Waalkens Foundation 

2018-2019 

Janneke Waalkens heeft indertijd het initiatief genomen om samen met de Downpoli van het Martini 
Ziekenhuis in Groningen zorg en onderwijs te verbinden. Zij deed dit als ambulant begeleider van het 
Regionaal Expertise Centrum Noordoost Nederland, een centrum om leerlingen met een beperking 
te begeleiden in het reguliere onderwijs. Haar expertise was met name gericht op leerlingen met het 
syndroom van Down en leerlingen met een andere verstandelijke beperking. Helaas is Janneke 
overleden. Om haar werk niet verloren te laten gaan hebben een aantal collega’s een stichting met 
haar naam opgericht: de Janneke Waalkens Foundation. Op 22 maart 2016 – haar geboortedag – is 
de Stichting “gelanceerd”. Formeel is de Stichting opgericht op 23 februari 2016. 

Bestuur van de Stichting 
Voor de namen van het bestuur van de Stichting wordt verwezen naar de notariële akte. Een comité 
van aanbeveling is geïnstalleerd,  bestaande uit leden die vanuit hun expertise mee kunnen denken 
in het bereiken van het doel van de Stichting. Het comité en het bestuur zijn inmiddels een aantal 
keren bij elkaar geweest 
 
Doel van de Stichting 
Het doel van de Stichting is om meer kennis en vaardigheden te verspreiden ten behoeve van 
kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een andere verstandelijke beperking. Omdat 
het van belang is zo vroeg mogelijk expertise te genereren voor deze kinderen wil de Stichting kennis 
en vaardigheden meegeven aan zowel medewerkers van de voorschoolse- en naschoolse opvang als 
medewerkers in het reguliere onderwijs.  
 
Werkwijze van de Stichting 
Om bovenstaande doel te bereiken zal de Stichting voortgaan met het intensieve contact  met het 
Martini Ziekenhuis. Daarnaast wil zij zich met de volgende onderwerpen inzetten voor het doel; 
 Het organiseren van scholing, (team)voorlichting en conferenties/congressen voor de 

doelgroepen zoals genoemd onder kopje 2. De scholing wil zij minimaal 3 x per jaar organiseren, 
een conferentie minimaal 1 x per jaar. Daarnaast zal de Stichting op aanvraag voorlichting en 
scholing organiseren. De Stichting zal zoveel als mogelijk vraag gestuurd werken.  

 Het organiseren van congressen.  
Tijdens het congres is een van de voornaamste doelen dat de deelnemers met elkaar in gesprek 
raken, elkaar motiveren en stimuleren op de positieve wijze zoals Janneke dat ons geleerd heeft. 

 Onderzoek naar de wenselijkheid voor ouders/kinderen en de mogelijkheid ook elders in het 
noorden in ziekenhuizen een Downpoli op te richten. Voor dat doel zijn al verschillende 
contacten gelegd 

Voor de voornemens in 2018-2019 als het gaat om o.a. scholing wordt verwezen naar  pagina 3. 
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Middelen ten behoeve van het bereiken van het doel 
A. Financiële middelen/verwerven van fondsen (zie begroting) 

Om middelen te verwerven worden o.a. doelgroepen benaderd 
 Collega’s van Janneke Waalkens/de bestuursleden, vrienden, kennissen 
 Bedrijven. Het gaat dan om zowel bedrijven die specifieke middelen hebben voor 

bepaalde doelen als om bedrijven die een relatie hebben met het doel. Bij de laatste 
bedrijven kan gedacht worden aan uitgevers die leerlijnen ontwikkelen, bedrijven met 
specifieke hulpmiddelen, etc. 

 Overige relaties zoals reguliere scholen/besturen van scholen, 
Samenwerkingsverbanden en externe bureaus die zich toeleggen op begeleiding van 
kinderen met een beperking` 

 Een andere vorm van benaderen van bedrijven/organisaties wordt tevens ingezet: het  
“doneren” van personele expertise c.q. middelen zoals leermiddelen 

 Scholing en congressen 
 Donaties/club van 50 

B. PR middelen 
 Het inzetten van het netwerk van bestuursleden  
 Contacten met landelijke en regionale organisaties 
 Een (nieuwe) website en facebook 
 Flyers/affiches 
 Een nieuwsbrief met activiteiten die in ieder geval aan de donateurs gemaild zal 

worden 
 (eenvoudige) gadges 

 
(Financiële) verantwoording 

De Stichting zal elk kalenderjaar zorg dragen voor  een (financieel)  jaarverslag. Ten behoeve van 
de begroting en het financiële verslag heeft de Stichting een format waarin ook de 
verantwoording naar het bestuur is opgenomen (posten onderweg, prognose en realisatie). Op 
grond van de realisatie van inkomsten beslist het bestuur welke aanvragen en welk aanbod 
gehonoreerd kan worden. In de begroting zijn zowel de al verkregen middelen opgenomen als 
een prognose. 

De bestuurders ontvangen sinds het najaar 2017 vacatiegeld van 50 euro per vergadering (ca 4 x 
per jaar) zolang de financiële middelen dat toelaten – naast een onkostenvergoeding op 
declaratiebasis. 
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Scholingsaanbod en Projecten 2018-2019       
Algemeen doel: integratie van kinderen/leerlingen in het reguliere onderwijs 
 

 
Scholingsaanbod 2018-2019 
 
In 2018 
Voor het scholingsaanbod In 2018 (voor meer informatie wordt verwezen naar de nieuwsbrief die 
regelmatig uitkomt) 
 
Workshops 

1. Autisme en communicatie (31 januari) 
2. Bewegingscircuit (najaar 2018)Overgang van groep 3 en verder 

 
Congres 21 maart 2018 (reeds uitgevoerd) 
‘Communicatie en Gedrag’ 

 Locatie: De schakel in Assen. 
 Tijdstip: 12.45-17.30 
 Aantal deelnemers: 70 
 Doelgroep: zowel voorschools als basisonderwijs. 
 Bediening: Brownies en Downies.  
 Centrale inleidingen (waaronder logopedie) 
 Workshops: 

 Prikkels in de klas  
 Sociale vertelsels en striptekeningen 
 Ondersteunende communicatie en interactief voorlezen 
 Communicatie met gebaren 

 Dansoptreden van het inclusieve dansgezelschap Misiconi Dance Compagny 
 Stands: diverse stands 
 Een ideeënboom, gemaakt door de W.A. van Lieflandschool voor kaartjes met suggesties 

van de deelnemers 
 

Projecten 
 Koken voor kinderen met en zonder beperking en begeleid door volwassenen met en zonder 

beperking, herfstvakantie 2018 
 Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 
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Vervolg scholingsaanbod 2018-2019 
 
In 2019 
 
Workshops 

1. Overgang groep 2 naar 3 en verder 
2. Nog te bepalen workshops 

 
Congres op woensdag 20 maart 2019 
‘Hoe maken we Passend Onderwijs passender’ 
Een congres i.s.m. de zorg, de inspectie en de leerplicht 

De zorg(instellingen) en leerplicht zullen nadrukkelijker worden benaderd  
 Locatie: De schakel in Assen. 
 Tijdstip: vanwege het gegeven dat steeds meer scholen een continue rooster hebben zal 

het congres waarschijnlijk plaatsvinden van 16.00-20.00 uur 
 Aantal deelnemers: ongeveer 60. (20 per workshop)  
 Doelgroep: zowel voorschools als basisonderwijs. 
 Bediening: Brownies en Downies.  
 Mogelijke workshops: 

 Inspectie samen met onderwijs  
 Good practices  
 PRO onderwijs vanuit de VIM scholing 
 ABC movement/belevingscircuit 
  Handreiking thuiszitters 

 Stands zullen aanwezig zijn 
 
 

Projecten 
1. Bij succes ‘koken voor kinderen’ in Groningen zal een 2e project gehouden worden in Drenthe 

(voorjaar 2019) 
2. Voortzetting project overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 


