
STICHTING CHILDTUITION, HILVERSUM 

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 

Oprlchtlng, doel en activiteiten 

De Stichting is opgericht op 28 december 2000. De Stichting is statutair gevestigd le Hilversum. 

De Stichting heeft ten doel hulp aan kinderen uit de allerarmste en meest onderontwikkelde lagen van de bevolking in 
de ontwikkelingslanden - vooral in India - in de meest uitgebreide zin, in het bijzonder door het stimuleren van en 
deelnemen aan projecten die ten doel hebben met behulp van moderne elektronische middelen en methoden 
taalvaardigheid aan te kweken en onderricht le bevorderen in de Engelse taal en intemationaal jeugdcontact te 
bevorderen. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

Actlvltelten 2014 

Het verslagjaar 2014 stond wederom in het teken van de twee projecten van de Stichting. Grackle, het programma 
voor kleuters en oudere kinderen, werd bij enkele organisaties in India geinstalleerd en de reacties van de kinderen 
en de resultaten van het programma werden getest. Nicotopia, het project voor peuters en kleuters, werd verder 
uitgebreid en getest. 

Ter promotie en verduidelijking van de activiteiten van de Stichting is in het verslagjaar een nieuwe website 
ontwikkeld. Daarop is onder andere de film le zien, waarvan de beelden zijn opgenomen tijdens een reis naar India 
eind 2013. 

De Stichting kreeg in het verslagjaar een aantal verzoeken om op locatie in India de software te (laten) installeren. 
Het bestuur heeft naar aanleiding van die verzoeken steeds overleg gepleegd met Jeroen van der Ent in verband met 
de praktische haalbaarheid van die individuele verzoeken en al naar gelang de uitkomst van dat overleg besloten om 
Grackle wel of (nog) niet beschikbaar te stellen. Van belang was met name de beschikbaarheid van computers (en 
software) ter plekke en de staat waarin deze zich bevonden en de ter plekke aanwezige support. Aan het eind van 
het verslagjaar werd Grackle op diverse locaties door een toenemend aantal kinderen gebruikt. 

Gedurende het verslagjaar is ook een aantal kleine 'bugs' in de software opgelost en werd het programma door 
derden nog een keer uitgebreid getest. Om ongeoorloofd gebruik zoveel als mogelijk tegen te gaan is er nu ook een 
beveiliging opgenomen. 

In opdracht van het bestuur heeft Peter Edelenbos een onderzoek uitgevoerd en een notitie opgesteld over een 
fraudevrij testsysteem dat als basis zou kunnen dienen voor het uitreiken van examencertificaten aan kinderen, die 
de tests met succes zouden hebben afgelegd. Helaas heeft het onderzoek uitgewezen dat fraudevrij, gecontroleerd 
testen en een daarop gebaseerde certificering van de testresultaten op dit moment veel le gecompliceerd is en 
bovendien slechts tegen zeer hoge kosten haalbaar is. De ontwikkelingen op dit gebied gaan echter snel en dus zal 
het bestuur een vinger aan de pols blijven houden. 

Ook wat betreft de mogelijkheden voor het gebruik van Grackle op tablets en smartphones gaan de ontwikkelingen 
razendsnel en is het (dus) zaak om die goed te blijven volgen. 

In het verslagjaar werd hard gewerkt aan het Nicotopiaproject, ook wel P.L.A.Y. (Playful Learning At the Yard) 
genoemd. 

Het eerste spel, Dance Floor - T.A.L.E. (Touch And Learn Experience) zorgt ervoor dat kinderen uit de leeftijdsgroep 
vanaf twee jaar oud woorden leren, terwijl ze tegelijkertijd bewegen. Het Nicotopia huisje waarin de games gespeeld 
warden, is geplaatst op het schoolplein van een school in Rotterdam. Daar zijn gedurende het verslagjaar diverse 
keren tests uitgevoerd door medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, waarmee de Stichting nauw 
samenwerkt en wiens expertise voor het slagen van het project zeer belangrijk is. 

In het verslagjaar werd ook een begin gemaakt met het ontwikkelen van het tweede en derde spel: 
o Het Granny Network, ook wel T.A.L.C. (Talk And Learn Corner). Oil spel zal bestaan uit een aantal

verhaaltjes in het Engels. De kinderen oefenen hierbij het vormen van zinnen en het voeren van eenvoudige
gesprekken.

Een pilot voor een van de verhaaltjes is in het verslagjaar gereedgekomen. In 2015 zal aan dit spel warden
verder gewerkt. De planning is om in het derde kwartaal een eerste versie gereed le hebben.
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