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Onderwijsdoelen 2015: Zoet en zuur

Dat onderwijs belangrijk is, geldt ook voor ontwikkelingslanden. Sterker nog: een
goed opgeleide bevolking is een voorwaarde voor ontwikkeling op heel veel gebieden. Onderwijs is niet alleen van belang voor de individuele ontwikkeling, het
heeft ook grote impact op gezondheid, voeding, inkomensmogelijkheden, economische groei en deelname aan de democratie.
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Van het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene
weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding – of het ontbreken
daarvan – voor een mensenleven is. Ook politici zijn zich daarvan bewust; elke
zichzelf respecterende politieke partij heeft gloedvolle alinea’s over onderwijs in
het verkiezingsprogramma staan.

Laten zien dat het kan

Ethiopië: Actief aan de slag in de klas
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Laten zien dat het kan

Geen woorden maar daden
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Daarom committeerden 164 landen zich in mei 2000 aan de zes Education for
All-doelen. Die gaan precies over wat de titel al aangeeft: goed onderwijs voor
iedereen. 2015 was de deadline, net als voor de VN-Millenniumdoelen voor onderwijs.
Nu is het 2015. Unesco maakt de balans op in het ‘EFA Global Monitoring Report
2000-2015: Achievements and Challenges’. De conclusie: er gaan nu veel meer
kinderen naar school dan in 2000: naar voorschools onderwijs, de basisschool en
voortgezet onderwijs. Er is flinke vooruitgang geboekt, maar tegelijkertijd zijn in
veel landen de doelen nog (lang) niet bereikt. Nog 58 miljoen kinderen kunnen
niet naar school en de opgedane kennis van veel schoolgaande kinderen is onder
de maat – zo slecht is de kwaliteit van het onderwijs dat ze krijgen.
Vanuit ons land is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de
onderwijsdoelen, zowel door de overheid als particulieren. Tussen 2000 tot 2010
was onderwijs een speerpunt in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Van alle ontwikkelingsprojecten van particulieren, bedrijven en
scholen gaat het bij ruim een derde om onderwijs. Tal van Nederlandse ngo’s
steunen of steunden grootschalige onderwijsprojecten in een reeks van ontwikkelingslanden. Dit magazine bevat voorbeelden van de Nederlandse onderwijssteun en laat zien dat die bijzonder effectief kan zijn. Er zijn veel manieren waarop
het recht op onderwijs gerealiseerd kan worden – ook dat toont dit magazine.
Onderwijssteun blijft hard nodig. Uit het Unesco-rapport blijkt dat juist kinderen
uit de armste landen en meest achtergestelde bevolkingsgroepen weinig tot
geen kans op goed onderwijs hebben. Er wordt nu druk onderhandeld over nieuwe onderwijsdoelen, die in 2030 bereikt moeten zijn.
2030, dat duurt nog 15 jaar. Zo’n periode is veel te lang voor de kinderen die nu
aan het begin van hun leven staan. In Nederland hebben we een jarenlange kennis en ervaring opgebouwd over wat werkt en wat niet werkt. Laten we die kennis
en ervaring blijven inzetten. Laten we ervoor helpen zorgen dat kinderen overal
ter wereld de kans krijgen om nú naar school te gaan. Onderwijs is een recht dat
voor iedereen geldt.
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Zoet en zuur
In 2015 moeten alle kinderen in de wereld minstens de basisschool kunnen doorlopen. Dat sprak de
internationale gemeenschap in 2000 af. Daarnaast maakten de wereldleiders nog een aantal andere
specifieke afspraken over onderwijs. Inmiddels is het 2015. Als de balans van deze Education for
All-doelen wordt opgemaakt, blijkt er zowel reden voor vreugde als voor teleurstelling.

UNESCO rapporteert
Alle feiten en cijfers in dit artikel komen
uit het Unesco EFA Global Monitoring Report, ‘Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges’. Sinds 2000, het
jaar waarin de Education for All doelen
werden vastgesteld, brengt Unesco elk
jaar een rapport uit over de voortgang van
deze doelen. Het rapport levert belangrijke informatie voor het World Education
Forum dat in mei 2015 in Incheon, ZuidKorea wordt gehouden. Daar wordt de
balans opgemaakt van 15 jaar werken aan
de EFA-afspraken. Ook worden daar nieuwe onderwijsdoelen vastgesteld voor de
komende 15 jaar.

Education for All

EFA Global
Monitoring Report

Onderwijsdoelen 2015
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EDUCATION FOR ALL
2000-2015:
achievements and challenges

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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DOEL 3

DOEL 4

DOEL 5

DOEL 6

Uitbreiding en verbetering van de
zorg en onderwijs voor peuters,
vooral voor de meest kwetsbare
en achtergestelde kinderen.

In 2015 moeten alle kinderen gratis en verplicht basisonderwijs van
goede kwaliteit kunnen volgen.
Meisjes, kinderen in moeilijke omstandigheden en kinderen uit minderheidsgroepen krijgen bij dit
doel speciale aandacht.

Alle jongeren en volwassenen die
onderwijs nodig hebben, moeten
toegang hebben tot voor hen passende opleidingen en trainingen.

Het aantal volwassenen dat niet
kan lezen en schrijven, en speciaal
vrouwen, moet in 2015 met de
helft verminderd zijn. Ook moeten alle volwassenen gelijke toegang hebben tot tot basisonderwijs en verdere leermogelijkheden.

Volledig gelijke onderwijsdeelname voor jongens en meisjes in
2015, met de nadruk op basisonderwijs. De basisscholen moeten
van goede kwaliteit zijn, en de
leerlingen moeten de school ook
daadwerkelijk afmaken.

De kwaliteit van onderwijs op alle
vlakken verbeteren, zodat kinderen optimaal leren en meetbare
en erkende leerprestaties halen.
Dit geldt met name op het gebied
van lezen en schrijven, rekenen en
belangrijke levensvaardigheden.

• Er zijn ongeveer 781 miljoen
volwassenen analfabeet. Het
percentage analfabeten daalde
maar heel licht, van 18% in 2000
tot 14% in 2015. Dit doel is dus
bij lange na niet gehaald.
• De stijging van het percentage
volwassenen dat kan lezen en
schrijven is voornamelijk te herleiden tot de groei van het aantal
jongeren dat onderwijs heeft gekregen en dat nu volwassen is.
• Van alle volwassen analfabeten is
64% vrouw. Daarin is sinds 2000
niets veranderd.

• Er is behoorlijke vooruitgang
geboekt: tussen 1999 en 2015
nam het aantal landen waar voor
elke 100 jongens minder dan 90
meisjes op school zitten, met
50% af (van 33 naar 16).
• In 69% van alle landen doorlopen in 2015 evenveel meisjes als
jongens de basisschool. De
vooruitgang in het voortgezet
onderwijs gaat echter veel langzamer. Slechts 48% van alle landen haalt het doel van gelijke
deelname.
• In Afrikaanse landen ten zuiden
van de Sahara hebben de armste
meisjes nog steeds de minste
kans om naar school te gaan.

• In 83% van de 146 landen waarvan cijfers over het basisonderwijs beschikbaar zijn, werden de
klassen kleiner. In 87 van de 105
landen met data daalde in het
voortgezet onderwijs de verhouding leerlingen: leerkracht tot
minder dan 30:1.
• Het aantal landen dat de nationale leerprestaties meet om met
die gegevens het onderwijsbeleid te verbeteren, verdubbelde
tussen 1999 en 2000.
• In een derde van de 146 landen,
waarvan data beschikbaar zijn,
voldoet de opleiding van een
groot deel van de leerkrachten in
het basisonderwijs niet aan de
nationale normen (tot 75%).

• Met name op het gebied van gezondheid en voeding zijn goede
resultaten geboekt. De kindersterfte daalde met de helft en er
zijn nu veel minder kinderen ondervoed. Toch sterven jaarlijks
ruim zes miljoen kinderen onder
de vijf jaar aan ziekten die vaak
eenvoudig te voorkomen zijn.
Een op de vier kinderen krijgt te
weinig essentiële voedingsstoffen binnen.
• In 2012 kregen wereldwijd zo’n
184 miljoen kinderen een vorm
van voorschools onderwijs, zo’n
65% meer dan in 1999. Maar
vooral kinderen uit de minst
arme landen en rijkere bevolkingsgroepen profiteren daarvan. In een vijfde van alle landen
van de wereld krijgt nog geen
30% van de kinderen voorschools
onderwijs.

• In 1999 ging wereldwijd 84% van
alle kinderen naar de basisschool. Eind 2015 geldt dat naar
verwachting voor 93%. Dat is een
gemiddelde: in 17 landen, waarvan 11 in Afrika, steeg het percentage schoolgaande kinderen
zelfs met 20%.
• Toch gingen in 2012 nog steeds
58 miljoen kinderen niet naar
school en de laatste jaren zit er
geen vooruitgang in. Ook
schooluitval blijft een probleem:
gemiddeld een op de zes kinderen in lage- en middeninkomenslanden maakt de school niet af.

• Steeds meer kinderen stromen
door naar het lager voortgezet
onderwijs: dat percentage steeg
van 71% in 1999 naar 85% in
2012.
• Een meerderheid van de 94 lageen middeninkomenslanden heeft
sinds 1999 wettelijk vastgelegd
dat lager voortgezet onderwijs
gratis is.
• Er is echter grote ongelijkheid in
de toegang tot voortgezet onderwijs als het gaat om kinderen
uit de armste en uit de rijkste bevolkingsgroepen.
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meer naar school te gaan, dan vaak
niet zo moeilijk is.
Brede aanpak
Het project van Save the Children
wordt gekenmerkt door een bijzonder
brede aanpak. In de afgelopen vijf jaar
is er niet alleen energie gestoken in
betere toegang tot en betere kwaliteit
van het onderwijs. Naast meer en betere schoolgebouwen en de opleiding
van onderwijzers, was het creëren van
draagvlak in de gemeenschappen en

leerlingen. Zo sturen ouders hun
dochters eerder naar school als het er
veilig is, en als er bijvoorbeeld geen
donkere hoekjes op het schoolterrein
zijn. En natuurlijk heeft een kindvriendelijke schoolomgeving ook een
positieve invloed op het plezier en de
leerresultaten van de leerlingen.
Betere lesmethoden
Er zijn 1.165 docenten getraind in
een kindvriendelijke en effectieve manier van lesgeven. Bovendien kregen

“Onze school is nu zo anders geworden. Ik vind
het nu fijn om hier te komen en te leren”
Maria Pervaiz,4e klas BMC School, Quetta

Pakistan

All-in onderwijspakket
voor armste provincie
De armste provincie in een arm land,
een gebied waar het ook nog eens
extreem onveilig is. Dat is het uitgestrekte Balochistan in het zuidwesten
van Pakistan, waar maar bitter weinig
kinderen goed onderwijs krijgen.
Dat is de reden waarom Save the
Children juist hier een uniek programma heeft uitgevoerd, waarin
letterlijk alle aspecten van het onderwijs aan bod kwamen. De resultaten
zijn er dan ook naar.

“De kinderen van Pakistan hebben
recht op goed onderwijs, ze hebben
recht om zaken te leren die relevant
zijn voor hun leven – net als alle andere kinderen in de wereld.” Shazad
Mithani, directeur Onderwijs en Ontwikkeling van Save the Children Pakistan kan het niet duidelijker zeggen.
“We moeten niet vragen óf we deze
kinderen een betere toekomst kunnen
geven, we moeten vragen hóe we die
betere toekomst kunnen realiseren.”
Het Balochistan Education Project
ging met steun van de Nederlandse
ambassade in Pakistan in 2009 van
start en werd eind 2014 afgesloten. Het project richtte zich op de
districten Quetta, Mastung en Killa
Abdullah, en gaf speciaal aandacht
aan meisjes. Zij zijn immers een extra
kwetsbare groep: in de traditionele
gemeenschappen in het gebied wordt

er weinig belang gehecht aan onderwijs voor vrouwen. Een bijkomend
probleem is dat er weinig meisjesscholen zijn met bovenbouwklassen:
meisjes en jongens zitten in Pakistan
niet samen op school. De cijfers voor
Balochistan zijn bedroevend: slechts
48% van de jongens heeft de basisschool afgemaakt, tegenover 13% van
de meisjes. Toch meldt een redelijk
aantal leerlingen zich wel aan voor de
eerste klas van de basisschool: 92%
van de jongens en 54% van de meisjes. Veel kinderen verlaten de school
voortijdig omdat ze moeten gaan
werken, of thuis moeten helpen.
Bovendien is het onderwijs vaak niet
erg inspirerend. Kinderen zitten in
donkere, hete klaslokalen zonder
ramen en dreunen rijtjes op waarvan
ze de relevantie niet begrijpen. Geen
wonder dat de beslissing om niet

bij de overheid een belangrijk punt.
Daarnaast was er ook aandacht voor
gezondheid en sanitatie. Kinderen
die ziek worden door bijvoorbeeld
vervuild water, gaan immers niet naar
school. Al deze aspecten bij elkaar
hebben een grote impact gehad op
het onderwijssysteem in de drie
districten.
In vijf jaar tijd werd niet alleen het
onderwijs voor 105.509 kinderen
op 340 scholen structureel verbeterd, maar ook gingen substantieel
meer kinderen naar school. Voor het
kleuteronderwijs bedraagt dat cijfer
85% en voor het basisonderwijs 95%.
Alleen al in 2014 meldden 16.452
meisjes zich aan op school, terwijl
slechts tussen 4 en 9% van de kinderen vroegtijdig van school gingen.
Hoe kreeg het Balochistan Education
Project dat voor elkaar?
Betere schoolomgeving
Bestaande scholen werden met steun
van ouders en de lokale overheid
gerenoveerd en er werden extra klaslokalen bij gebouwd, waaronder 105
kleuterklassen. Dit vergde een lange
adem, want het duurde vaak twee tot
drie jaar voor er een bouwvergunning
was. Maar het resultaat is er naar. De
schoolgebouwen zijn nu prettig om
in te leren en te werken. Er staat modern meubilair, er zijn toiletten, er is
schoon drinkwater, verlichting en er
zijn speelterreinen. De leerkrachten
geven aan dat dit een belangrijke factor is in het gestegen aantal nieuwe

de leerkrachten de beschikking over
speciale, nieuw ontwikkelde lesmaterialen. Onderdeel van het nieuwe
onderwijs was een pilot met intensieve lees- en rekenlessen, die zeer
succesvol was. De kinderen uit de
pilotgroep behaalden 25-50% hogere
rekenscores dan de leerlingen die niet
aan deze test meededen. De overheid
is enthousiast en heeft besloten om
de methode in het curriculum op te
nemen.
Betrokken ouders
De thuisomgeving heeft veel invloed
op een kind en er is geen beter voorbeeld dan een betrokken ouder. Daarom hebben Save the Children en haar
lokale partners in de 340 scholen
bestaande medezeggenschapsraden
geactiveerd of nieuwe opgericht. De
raden, waar ook ouders aan deelnemen, kregen bovendien een training.
“Ouders zijn er nu van overtuigd dat
onderwijs mensen samenbrengt en
onderling begrip kweekt. Dat is een

grote verandering in onze gemeenschap,” zeiden enkele inwoners van
Mastung.
Inbedding in overheidsbeleid
Save the Children heeft het onderwijsproject in Balochistan eind 2014
afgesloten, maar in feite loopt het
gewoon door, alleen nu binnen het
bestaande overheidsbeleid. De provinciale overheid is onder de indruk
van de behaalde successen en is er nu
van overtuigd dat het van belang is te
investeren in onderwijs. Het budget
voor onderwijs is dan ook verhoogd
van 4% naar 24%. Maar ook op inhoudelijk vlak neemt de overheid elementen uit het project over. Het model voor kleuteronderwijs dat binnen
het project is ontwikkeld vormt de
blauwdruk voor het nieuwe Balochistan Onderwijsplan. Bovendien heeft
de lokale overheid zich gecommitteerd om de lerarensalarissen te betalen, zodat het onderwijs op de 340
projectscholen gewaarborgd is. Ook
toekomstige leraren profiteren van de
opgedane ervaring. Het Onderwijs
Trainingsinstituut van de Pakistaanse
overheid was partner bij de training
van de leerkrachten in het project en
heeft veel van de nieuwe methoden
overgenomen.
Er moet nog veel gebeuren voordat
alle kinderen in deze arme provincie
goed onderwijs krijgen, maar met het
onderwijsproject is een belangrijke
verbetering ingezet. De minister van
Onderwijs in Balochistan Raza Barrech vat het zo samen: “Het Balochistan Onderwijs Project is het model
geworden voor andere donoren die
ons straks gaan helpen om het nieuwe
Onderwijsplan voor onze regio uit te
voeren.”
■

Save the Children
Save the Children werkt in ca. 120 landen en richt zich op het redden
van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Daarvoor worden projecten op het gebied van gezondheidszorg,
bescherming en onderwijs ingezet. Medische zorg, goede voeding en
voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren
over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen voor een betere toekomst.

Voor meer informatie zie www.savethechlldren.nl
Bron: jaarverslag Save the Children 2014 (nog niet gepubliceerd)
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‘Goede
leerkrachten
zijn van
levensbelang’
“Mijn droom is simpel. Ik wil dat ieder kind de kans krijgt zijn of haar capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. En daarvoor zijn goede leerkrachten van levensbelang”, zegt Kady Baby uit Mali. Zij is landelijk voorzitter
van het project ‘Quality Educators’ dat Oxfam Novib in onder meer Mali en Uganda heeft helpen opzetten.
Wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar de basisschool. Toch zijn er
nog altijd 250 miljoen kinderen die
nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Terwijl de helft daarvan wel een
jaar of vier op school heeft gezeten.
Veel kinderen leren weinig tot niets in
de klas vanwege de slechte kwaliteit
van het onderwijs. Een van de redenen is dat veel leerkrachten zelf onvoldoende opleiding hebben gehad.
En een school is net zo goed als zijn
leerkrachten.
Sneeuwbaleffect
In Mali heeft bijna 90% van de basisschoolleerkrachten niet de middelbare school afgemaakt. Meer dan de
helft van de Malinese docenten heeft
geen lerarenopleiding gevolgd. En in
Noord-Uganda is het lastig om goed
opgeleide leerkrachten te vinden als
gevolg van het langdurige gewapende conflict met het rebellenleger van
Joseph Kony. Schoolgaande kinderen
zijn hiervan de dupe. Terwijl onder-

wijs, juist in de armste landen, zo’n
belangrijke voorwaarde is voor zowel
de persoonlijke ontwikkelings als die
van een gemeenschap of heel land.
Kady Baby: “Als één persoon onderwijs krijgt, is de kans groot dat zijn of
haar kind ook weer onderwijs volgt.
Het is een sneeuwbaleffect. Goed onderwijst inspireert. En in ons land is
onderwijs de kans om te ontsnappen
aan armoede.”

Een curriculum voor
levensvaardigheden
Hechte samenwerking
Het project ‘Quality Education for All’
van Oxfam Novib en Education International (de internationale koepel van
onderwijsbonden) richt zich op het
verbeteren van de vaardigheden van
leerkrachten. Het begon in 2009 in
Mali en Uganda en is inmiddels uitge-

breid naar Niger en Bangladesh. Het
project wordt uitgevoerd in hechte samenwerking met de overheid, vakbonden en ngo’s. In de landen waar ‘Quality Educators’ zich op richt, ontbreekt
het nog vaak aan een goede opleiding.
Er is bijvoorbeeld weinig kennis over
pedagogische technieken, maar ook
over zaken als de maatschappelijke
rechten en plichten van jongeren.
Competentieprofiel
Het doel is om de opleiding van leerkrachten te baseren op competenties,
waaraan een samen ontwikkeld competentieprofiel ten grondslag ligt. Die
samenwerking is essentieel omdat
mensen en organisaties die het profiel
maken, ook degenen zijn die er in de
praktijk mee werken. Docenten moeten als het ware de ‘eigenaars’ zijn van
het document.
Dat competentieprofiel wordt gebruikt
om de kwaliteit van zowel leraren als
lerarenopleiders te versterken, en om
nieuwe vaardigheden en kennis in de

lerarenopleidingen te introduceren. Zo
worden er speciale modules ontwikkeld over thema’s als onderwijs in de
moedertaal, aandacht voor ongelijkheid tussen jongens en meisjes, en het
actief betrekken van de leerlingen in
de lessen. Het project richt zich zowel
op formeel als informeel onderwijs.
Met name binnen het informele onderwijs is het aantal goed opgeleide
leerkrachten minimaal, zo blijkt uit
verschillende onderzoeken.

voor deze kinderen levensvaardigheden extra belangrijk. “Ons doel moet
niet zijn om academici op te leiden die
niet in de wereld van tegenwoordig
kunnen overleven. We hebben binnen
het Quality Educators project een
curriculum voor levensvaardigheden
ontwikkeld. Dat ondersteunt de leerkrachten om de kennis over te brengen
die je nodig hebt voor het dagelijks
leven, en dat binnen de context van de
gewone vakken, zoals rekenen en taal.”

Dagelijks leven
De informele sector is vooral in
Noord-Uganda relevant. Daar zijn de
omstandigheden op het gebied van
onderwijs erg moeilijk. Als gevolg van
het conflict zitten er bijvoorbeeld leerlingen van veel verschillende leeftijden
bij elkaar in de klas. Het komt voor
dat kinderen op hun 15e pas voor het
eerst naar school gaan. Veel kinderen zijn bovendien getraumatiseerd,
staan alleen of hebben hun ouders
verloren. In Uganda is de vakbond
voor leerkrachten (UNATU) een van
de partners van het ‘Quality Educators’-project.
Volgens Teopista Birungi Mayanja,
algemeen secretaris van UNATU, zijn

Win-winsituatie
Oxfam Novib en Education International streven ernaar dat elementen uit
het ‘Quality Educators project’ worden
opgenomen in het nationale onderwijssysteem. Daarom is samenwerking
met de overheid en publieke lobby een
belangrijk onderdeel van het project.
In Mali en Uganda heeft de overheid

meegewerkt aan de ontwikkeling van
nieuwe modules voor lerarenopleidingen en heeft deze later geïntegreerd in
de curricula.
In Mali en Noord-Uganda kregen
inmiddels ca. 7.000 leerkrachten
training, waarvan bijna 40% vrouwen.
Daardoor krijgen ruim 400.000 kinderen in deze landen beter onderwijs.
Maar zij zijn niet de enigen die van het
project profiteren.
Kady Baby: “Ik spreek leerkrachten
die huilen omdat hun leven dankzij
dit project zo is veranderd. De vrouwen die we trainen zijn zo gemotiveerd dat ze zich niet laten tegenhouden omdat ze geen oppas kunnen
regelen. In de vakanties, wanneer wij
de trainingen geven, kunnen de kinderen mee. Een win-winsituatie voor
iedereen.”
■

Oxfam Novib is een ontwikkelingsorganisatie die zich richt op een
rechtvaardiger wereld zonder armoede. De organisatie wil mensen in
staat stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daartoe moeten
hun rechten worden gerespecteerd, en Oxfam Novib ondersteunt
mensen om zelf op te komen voor die rechten.
Voor meer informatie: www.oxfamnovib.nl
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Nederland als kampioen onderwijshulp

T

ussen 2000 en 2010 was
ons land internationaal
gezien een kampioen op
het gebied van onderwijshulp.
Nederland leverde dan ook
een belangrijke bijdrage aan
de vooruitgang die is geboekt
op de Education for All-doelen. Dankzij de Nederlandse
belastingbetaler kregen miljoenen kinderen en jongeren een
kans op (beter) onderwijs.

Onderwijs in crisisgebieden
Samen met Unicef nam Nederland
het initiatief tot speciale onderwijsprogramma´s voor kinderen in crisisgebieden, zoals hier in Afghanistan.
In 2009 kregen met Nederlandse
steun meer dan 3 miljoen kinderen
lesmaterialen, werden meer dan
40.000 (tijdelijke) scholen gebouwd
en werden meer dan 130.000 leerkrachten getraind. (Uit Resultaten in
Ontwikkeling: 2009-2010)

In het eerste decennium van de 21e
eeuw besteedde de Nederlandse
overheid ongeveer 0,7% tot 0,8%
van alle inkomsten (het Bruto Nationaal Product) aan ontwikkelingssamenwerking. Een belangrijk deel
van dat budget werd gebruikt voor
de Millenniumdoelen voor onderwijs en de Education for All-doelen.
Opeenvolgende regeringen vonden
dat investeren in onderwijs bijdraagt
aan armoedebestrijding. In 2001
besloot de regering zelfs om 15%
van het budget voor ontwikkelingssamenwerking te bestemmen voor

‘basic education’. Die term omvat
niet alleen basisonderwijs, maar
ook voorschoolse educatie, lager
voortgezet (beroeps)onderwijs en
alfabetisering. Die 15% is nooit helemaal gehaald, maar tussen 2000 en
2010 ging er in totaal zo’n 3,5 miljard
euro, dus 350 miljoen euro per jaar,
naar deze vorm van onderwijshulp.
Het totale budget voor onderwijssteun was nog hoger, omdat Nederland ook investeerde in beroeps-,
hoger en -academisch onderwijs in
het buitenland, voornamelijk via Nederlandse kennisinstellingen.

Vele vormen van hulp
Er zijn heel veel manieren om te bereiken dat meer kinderen toegang
krijgen tot beter onderwijs: Scholen
en leslokalen bouwen of opknappen. Zorgen voor voldoende boeken en lesmaterialen. Uitbreiden
van het aantal leerkrachten en zorgen dat die goed opgeleid zijn en
naar behoren worden betaald. Verbeteren van het curriculum en de
lesmethoden. De gezondheid van
leerlingen verbeteren door schoolmaaltijden aan te bieden. Zorgen
voor veilig drinkwater en hygiënische toiletten. Studiebeurzen, speciale bijstand of vouchers aan arme
gezinnen verstrekken. Het nationale
onderwijsbeleid verbeteren. Zorgen
voor managementtrainingen voor
schoolhoofden en capaciteitsversterking van lokale overheden. Ouders en de gemeenschap meer betrekken bij het onderwijs. Specifieke
programma’s opzetten, zoals voorschools onderwijs of beroepsonderwijs. Maatregelen nemen om meer
meisjes naar school te krijgen, zoals
het opleiden van extra vrouwelijke
leerkrachten.

Partnerlanden
In al dit soort maatregelen en de
bijbehorende programma’s heeft
de Nederlandse regering tussen
2000 en 2010 en ook nog in de jaren

derwijsbeleid. Het meeste geld ging
dan ook naar 18 onderwijs-partnerlanden, waarmee Nederland een
langdurige relatie onderhield. Voor
het grootste deel gaat het om landen in Afrika, maar ook landen als
Bangladesh, Bolivia, Indonesië en
Jemen waren partner van Nederland.
Een deel van de onderwijshulp werd
besteed via multilaterale organisaties, zoals de Wereldbank, en VN-organisaties zoals Unicef en Unesco.
Daarnaast was de overheid (mede)
financier van onderwijsprogramma’s
van maatschappelijke organisaties
(ngo’s), zoals Edukans, ICCO, Oxfam
Novib, Plan Nederland en Woord
en Daad. De reden van die samenwerking is dat ngo’s vaak betere
toegang hebben tot de armste en
meest achtergestelde bevolkingsgroepen.

In een aantal partnerlanden, zoals
Bolivia, Bangladesh, Ethiopië, Jemen en Zambia, steunde Nederland
ook speciale programma’s om meer
meisjes naar school te krijgen. Mede
dankzij jarenlange steun vanuit
Nederland is sinds 2000 de onderwijsdeelname van meisjes in Bangladesh spectaculair gestegen.

daarna geïnvesteerd. Daarbij waren
er twee kernpunten: betere kwaliteit
van onderwijs en meer meisjes naar
school. Tot 2007 werd voornamelijk
gefocust op basisonderwijs; daarna
kwam er meer aandacht voor voorschoolse educatie, voortgezet en
vooral ook beroepsonderwijs.
Doel van de Nederlandse hulp was
om regeringen te ondersteunen bij
het realiseren van hun nationale on-

Met Nederlandse steun deed
het Oost-Afrikaanse Consortium voor Onderwijsmonitoring
(SACMEQ) onderzoek naar
het functioneren van nationale onderwijsstelsels. Hiervoor
werden in 15 landen gegevens
verzameld over onder meer het
niveau van lezen en schrijven onder leerlingen en leraren in klas
6, hun kennis over hiv/aids, de
leerprestaties van meisjes in vergelijking met die van jongens,
zittenblijven en ouderbijdragen.
Dat is onmisbare informatie:
met deze kennis en de adviezen
van SACMEQ kunnen de landen
gericht sturen op kwaliteitsverbetering.
(Uit Resultaten in Ontwikkeling:
2009-2010 )

Resultaten
Wat was de impact van de Nederlandse investeringen in onderwijs
in ontwikkelingslanden? In de Resultatenrapportages die de minister
van Ontwikkelingssamenwerking elke
twee jaar publiceert, zijn daarvan
vele voorbeelden te vinden. Tussen 2009 tot 2011 deed de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en
Beleidsevaluatie (IOB) uitgebreid
onderzoek naar de effecten van de

Het kabinet liet in 2010 onderwijssteun
als prioriteit vervallen
Meer meisjes naar school

Sturen op kwaliteitsverbetering

Nederlandse onderwijshulp. Het
eindrapport ‘Education Matters: Policy review of the Dutch contribution
to basic education 1999-2009’, is
onder meer gebaseerd op landenstudies in Bangladesh, Bolivia en
Zambia, literatuuronderzoek naar
de meest effectieve vormen van onderwijshulp; evaluatie van ngo-programma’s en een analyse van de Nederlandse uitgaven.

Het onderzoek toonde aan dat
Nederland een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan meer en betere
‘basic education’ in ontwikkelingslanden. In de onderzochte periode
had ons land aandeel in belangrijke
successen: zo werd er opmerkelijke
vooruitgang geboekt in de deelname van kinderen aan onderwijs. In
de Afrikaanse landen ten zuiden van
de Sahara steeg het percentage kinderen dat naar de basisschool ging
zelfs met 48%, onder wie veel meisjes en kinderen in achterstandssituaties. In de meeste partnerlanden namen de nationale investeringen in onderwijs fors toe, waardoor
de Nederlandse hulp duurzamer
werd.

Voortrekkersrol
Volgens de IOB vervulde Nederland
zowel in de partnerlanden als op het
internationale toneel een voortrekkersrol wat steun aan de Education
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for All-doelen betreft. Niet alleen
vanwege de financiële bijdragen,
maar ook vanwege de inhoudelijke expertise en innovatieve aanpak.
Zo was Nederland – samen met
Unicef – mede-initiatiefnemer van
speciale
onderwijsprogramma’s
voor kinderen in oorlogslanden.
Ook stond Nederland aan de wieg
van het Fast Track Initiative, een
belangrijk financieringsfonds voor
landen met een grote achterstand
op de Education for All-doelen.
Het Nederlandse beleid werd ook
positief gewaardeerd vanwege de
goede samenwerking met ngo’s,
multilaterale donoren en lokale
onderwijsinstellingen, met veel
aandacht voor de onderlinge coördinatie van onderwijshulp.

Het karwei is niet af
Het IOB-rapport concludeerde
echter ook dat de onderwijssteun ‘unfinished business’ was;
het karwei was nog niet af. Een
belangrijke aanbeveling was om
de Nederlandse onderwijshulp te
concentreren op toegang tot onderwijs van goede kwaliteit voor
kinderen uit de meest achtergestelde landen en groepen.
De in 2010 aangetreden regering
Rutte I wachtte het IOB-rapport
echter niet af. Nog voor publicatie
werd besloten om onderwijs als
prioriteit binnen ontwikkelingssamenwerking te laten vallen. Op
de onderwijshulp is de afgelopen vijf jaar dan ook zeer zwaar
bezuinigd. Met uitzondering van
een programma voor onderwijs in
oorlogslanden en een aantal projecten voor beroepsonderwijs, is
alle Nederlandse overheidssteun
voor ‘basic education’ in ontwikkelingslanden nagenoeg beëindigd.
Ondanks de internationale waardering en de opgebouwde kennis
en ervaring, is de Nederlandse regering nauwelijks meer actief op
het terrein van onderwijs in ontwikkelingslanden.

‘We liepen in de
voorhoede’

B

ram van Ojik, tegenwoordig fractievoorzitter van
GroenLinks in de Tweede
Kamer, was nauw betrokken
bij de vormgeving van de
Nederlandse bijdrage aan de
onderwijsdoelen. Tussen 1997
en 2012 werkte hij in diverse
functies voor het ministerie van
Buitenlandse Zaken, de laatste
jaren als directeur Sociale Ontwikkeling. Hij blikt terug met
gemengde gevoelens.
Wat was de Nederlandse rol op het
gebied van onderwijshulp?
“Vanaf ongeveer 2002 heeft Nederland ruimhartig geïnvesteerd in onderwijs voor alle kinderen. We liepen
in de voorhoede; qua schaalgrootte,
tempo en aanpak was Nederland
een voorbeeld voor andere donorlanden. Na een WRR-rapport* veranderde dat. Onderwijs heeft nu geen
prioriteit meer.
We waren nog niet op stoom of
we moesten alweer met ons werk
stoppen. Volgens het WRR-rapport
zou investeren in onderwijs niet bijdragen aan de economische zelfstandigheid van landen. Ik vind het
jammer dat het zo is gelopen, want
Nederland deed het goed. We kregen in relatief korte tijd voor elkaar
dat veel meer kinderen naar school
gingen.”

Waarom werd de onderwijshulp afgebouwd?
“Degenen die kritiek hadden op het
onderwijsbeleid, hebben een valse
tegenstelling geschapen. Onderwijs
zou tot de sociale en niet tot de economische sector van landen beho-

Een onmisbaar
financieringsfonds

S

tel, als ontwikkelingsland heb je een solide plan voor verbetering van het onderwijssysteem,
maar je hebt onvoldoende geld. Dan kun je aankloppen bij het Global Partnership for Education (GPE) voor financiering. Dit onderwijsfonds speelt een steeds belangrijker rol bij het
realiseren van de Education for All-doelen.

ren. Terwijl uit onderzoeken blijkt dat
investeren in onderwijs wel degelijk
bijdraagt aan meer welvaart. Deze
manier van denken heeft grote gevolgen gehad. Nederland ging op
onderwijs enorm bezuinigen met het
idee dat andere donoren het stokje
wel zouden overnemen. Een naïeve
gedachte. Die bezuinigen immers
ook.”

En hoe moet het nu verder?
“Voordat we onze bijdrage aan de
Post 2015 Agenda gaan bepalen,
moeten we eerst nagaan welke knelpunten er nu nog zijn en hoe Nederland kan meehelpen om die op te
lossen. We moeten even pas op de
plaats maken en onze bijdrage tot
nu toe evalueren. Het kan zijn dat de
omslag in het Nederlandse beleid
weinig gevolgen heeft gehad voor
de onderwijsdoelen, maar ik vrees
dat het tegenovergestelde waar is.
Of de bezuinigingen van de afgelopen jaren worden teruggedraaid
is de vraag. We leven in politiek onzekere tijden, maar mijn partij blijft
daarvoor de mogelijkheden onderzoeken.”

* ‘Minder pretentie, meer ambitie’ (2010) van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid

Zorgen dat er meer geld beschikbaar komt voor onderwijsdoelen,
met name voor de armste landen.
En betere samenwerking tussen
regeringen van donorlanden en
ontvangende landen. Dat waren
de belangrijkste redenen voor oprichting van het EFA-Fast Track
Initiative (FTI) in 2002. In dit internationale partnerschap werken
ontwikkelingslanden, donorlanden,
multilaterale organisaties, internationale en lokale ngo’s en de private
sector samen. Het FTI werd gezien
als een belangrijk instrument voor
betere coördinatie van de hulp,
waarbij ontwikkelingslanden zelf
hun onderwijsbeleid bepalen. Nederland was een van de initiatiefnemers van het fonds. Ook was ons
land de eerste tien jaar een van de
belangrijkste donoren, goed voor
ca. een kwart van alle bijdragen, nl.
472 miljoen dollar.

Fragiele staten
Na een hervorming in 2012 werd
het EFA-FTI omgedoopt tot het
Global Partnership for Education
(GPE). Inmiddels werkt het GPE
samen met 60 ontwikkelingslanden aan de verbetering van hun
onderwijssysteem. Daaronder zijn
28 fragiele staten, landen die door

interne conflicten of oorlogen te maken hebben met onveiligheid, toenemende armoede en afbraak van
publieke voorzieningen. Tot eind
2014 verstrekte het GPE in totaal 4,3
miljard dollar aan onderwijssteun.
Het GPE is afhankelijk van vrijwillige
bijdragen van regeringen en andere
donoren. In juni 2014 hield het fonds
een zogenaamde ‘pledging conference’ om geld op te halen voor
de periode 2015-2018. Daar werd in
totaal 28,5 miljard dollar toegezegd
aan investeringen in onderwijs.
Het overgrote deel van die investeringen in onderwijs – 26 miljard
dollar – wordt door ontwikkelingslanden zelf gedaan. Rijke landen en
andere donoren zegden ruim 2 miljard dollar toe.

Onderwijssteun daalt hard
Hoewel ontwikkelingslanden – terecht – zelf steeds meer investeren
in hun onderwijssysteem, hebben
veel lage-inkomenslanden daar de
middelen niet voor. Voor de armste
landen blijft onderwijshulp voorlopig dan ook nog hard nodig. Het is
daarom wrang dat de onderwijshulp
terugloopt. Tussen 2010 en 2012
daalde het totaalbedrag aan ontwikkelingshulp (wereldwijd) met 1,3%;
de internationale onderwijshulp
daalde in die zelfde periode echter
met wel 9,5%. Nederland heeft zijn
bijdrage aan het GPE sinds 2010
geleidelijk afgebouwd. Van 2011
tot 2014 steunde ons land het fonds
nog met 40 miljoen euro per jaar.
Vanaf 2015 ontvangt het GPE geen
bijdrage meer vanuit Nederland. ■

Nederlandse bijdrage goed voor….
In 2012 maakte het FTI/Global Partnership for Education een vertaling van
de totale bijdrage van Nederland vanaf 2002 tot dan toe. Daaruit bleek
dat de Nederlandse steun van 472 miljoen dollar gelijkstond aan:
•
•
•
•

de bouw van 7.273 nieuwe klaslokalen
een jaar opleiding voor ca. 83.000 leerkrachten
3.781.600 kinderen meer op de basisschool, waarvan 2.363.500 meisjes
de verspreiding van 50 miljoen lesboeken op basisscholen
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Ethiopië

Actief aan de
slag in de klas
Als leerlingen actief bij de lessen betrokken zijn, wordt leren veel leuker.
Edukans helpt leerkrachten in Ethiopië, Ghana en Uganda om de kinderen
in de klas zélf aan het werk te zetten. Ook de leerresultaten gaan hierdoor
met sprongen vooruit.

“Toen ik nog in Zuid-Ethiopië woonde, was school erg saai”, zegt Mertalem
Bango (12). “De leerkracht was de hele
tijd aan het woord, in een taal die ik
niet goed begreep. Waar ik nu woon,
in Jimma, zijn de lessen in mijn eigen
taal. De leerkracht gebruikt plaatjes,
laat ons hardop lezen en in groepjes
werken, ook buiten de klas. En ik
moet mijn mening geven, discussiëren
met klasgenoten en presenteren. Ik
vind het nu echt leuk op school!”
Zelf ontdekken
Mertalems school is een van de 75
Ethiopische basisscholen die meedoen aan een programma van Edukans voor kwaliteitsverbetering van
het basisonderwijs. In dit Edukans
programma, uitgevoerd met de Universiteit van Amsterdam, leren onderwijzers en docenten en studenten
van lerarenopleidingen effectiever
lesgeven. Traditioneel geven ze vooral
college en moeten de leerlingen alles
overschrijven van het bord. Maar
onderzoek wijst uit dat kinderen veel
meer opsteken als ze zelf actief met de
leerstof werken. Onderwijsspecialist
Hendrien Maat van Edukans: “Stel, de
les gaat over de omtrek van een cirkel. Traditioneel schreef de leerkracht
dan de definitie op het bord en ging
die uitleggen. Maar kinderen leren
meer als je ze zelf laat meten en dis-

cussiëren: wat is de omtrek van mijn
beker? En van de prullenbak? Waar
komt het verschil vandaan? Uiteindelijk ontdekken ze zelf een formule.”
Op Nederlandse basisscholen is actief
leren heel gebruikelijk. Het mooie
is dat alle leerstof zich daartoe leent.
De Afrikaanse scholen kunnen dus
gewoon de leerstof aanbieden die in
hun land verplicht is. Ook zijn er
geen dure leermaterialen nodig. Het
gaat juist om de verbinding met de
dagelijkse leefwereld. Een actieve les
begint altijd concreet: de leerkracht
vertelt aan de hand van een plaatje,
verhaal of gebruiksvoorwerp over het
doel van de les. Dan gaan de leerlingen aan de slag met hun tekstboek,
werkbladen en/of groepswerk. Tot
slot volgt een evaluatie. Wat deden de
kinderen goed? Wat kon beter? Is het
doel bereikt?
Training van onderwijzers
Hendrien Maat: “Kern van het programma is dat de lessen van onderwijzers en van docenten en studenten van
lerarenopleidingen worden gefilmd,
geobserveerd en nabesproken. Zo ontdekken ze wat zij goed hebben gedaan
en wat ze nog kunnen verbeteren. De
onderwijzers bepalen zelf waarop ze
getraind worden.” Dit vertaalt zich
terug in betere resultaten. In 2010

Edukans

haalden de leerlingen op de vijftig
projectscholen gemiddeld hogere
cijfers dan in 2008. Ook gingen 2,5%
meer leerlingen door naar de bovenbouw.
Inmiddels wordt actief leren gebruikt
in onder meer Ethiopië, Uganda en
Ghana. Dertien Edukans-partnerorganisaties begeleiden acht lerarenopleidingen en vierhonderd onderwijzers
op ruim honderd scholen met bijna
20.000 kinderen. De komende tijd
worden de opbrengsten opnieuw gemeten. Het einddoel is dat de lerarenopleidingen de methode zelfstandig
gaan uitvoeren en verspreiden.
■

Edukans gelooft in de kracht van onderwijs. Onderwijs maakt mensen weerbaar
en geeft kinderen vaardigheden mee
waar ze hun leven lang profijt van hebben. Edukans financiert, adviseert, faciliteert en verbindt lokale partners, overheden en particuliere initiatieven om de
kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarbij wordt
de actief-lerenmethode gebruikt, maar
ook het innovatieve STER-schoolmodel.
Op een STER-school is voldoende lesmateriaal en zijn de lessen relevant.
Leerlingen krijgen les van goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten en de
gemeenschap voelt zich verantwoordelijk
voor de school. Het gebouw is veilig, er
zijn toiletten en het schoolmanagement
is in orde. Aan de hand van de vijf pijlers van het model brengt Edukans de
ontwikkeling van een school in kaart. De
pijlers waar verbetering nodig is, worden
samen met de scholen aangepakt. Daarnaast stimuleert en verbetert Edukans
ook vakonderwijs waarmee jongeren
meer kans hebben om een baan te vinden of zelf een bedrijfje op te zetten.
Voor meer informatie: www.edukans.nl

Met simpele middelen kan een klaslokaal kindvriendelijker worden gemaakt.
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Ex-kindarbeiders in de klas, onder wie Salma
(foto hierboven, het rechter meisje in het tweede bankje).

Marokko

Tweede kans voor
ex-kindarbeiders

V

eel leerlingen die in de
Marokkaanse haven
stad Safi uitvallen van
school, gaan werken in de
pottenbakkerijen, de fosfaat
industrie of in autogarages.
In de garagewijk gaan leerkrachten de straat op om de
kinderen terug naar school te
krijgen. De Marokkaanse en
Nederlandse onderwijsbonden
SNE en AOb ondersteunen
hen.

Leraren discussiëren met werkgevers
en proberen hen te overreden om de
bij hen werkende kinderen weer
naar school te laten gaan.

Bij de voordeur kijkt Najat haar gasten verontschuldigend aan. Ze heeft
geen brood met olijfolie of msemmen (Marokkaanse pannenkoekjes)
in huis. In Marokko is het gewoonte om bezoekers te ontvangen met
een overdaad aan lekkernijen, maar
Najat heeft daar het geld niet voor.

De leerkrachten spreken
werkende minderjarigen
en hun werkgevers aan
Ze biedt meermalen haar excuses
aan. Ook voor het eenvoudige huisje waar zij met haar man Youssef,
zoontje Brahim (6) en dochter Salma
(12) woont, een eenkamerwoning
met een keukentje en een toilet achter een gordijn in een arme buurt in
Safi.

Najat werkt in een sardinefabriek,
op oproepbasis. Vandaag is een
telefoontje van haar werkgever uitgebleven. Gelukkig werd haar man,
werkzaam in de fosfaatindustrie, wel
gebeld. Hij is dan ook in alle vroegte naar de fabriek vertrokken. Najat
heeft nu alle tijd om haar dochter
te helpen bij het inpakken van haar
schoolrugzakje en het borstelen en
opsteken van haar lange haar.

Terug naar school
Salma gaat vandaag terug naar de
basisschool, de Zarktounischool in
het zuiden van Safi. Twee jaar geleden
moest ze van haar ouders die school
verlaten om op haar jongere broertje
te passen en als dienstmeisje te werken om het gezin van voldoende inkomsten te voorzien. Het meisje ging
elke dag huilend naar haar werk, waar
ze moest schoonmaken, afwassen en
op jonge kinderen moest passen. Uit
schuldgevoel en schaamte hield Najat haar dochter na een paar maan-

Slechtziende
kinderen krijgen
brillen uitgereikt.

den thuis, maar naar school ging ze
niet meer. Tot vandaag.
Leerkracht Meryem Doublal (30) wacht
bij het toegangshek van de Zarktounischool op haar leerlingen, kinderen
van twaalf tot vijftien jaar die een paar
maanden tot soms wel jaren absent
zijn geweest. Een aantal werkte als
automonteur, verkoper van plastic
tassen of dienstmeisje.
Nerveus kijkt Doublal op haar horloge. De twaalf kinderen die op haar
lijst staan, hadden er al moeten zijn,
maar slechts vier leerlingen zijn op
tijd. Naast Salma is Zakaria Rajati (14)
een van hen. Anderhalf jaar geleden
stopte hij met school, omdat hij twee
keer was blijven zitten en geen zin
meer had in leren. Zijn moeder, Zahra
Nayti, die haar zoon vergezelt op zijn
eerste schooldag, voelde zich daar
“verschrikkelijk” over. Ze was bang
dat hij doelloos op straat zou gaan
hangen. Maar Zakaria vond een baantje in de garagewijk van Safi, waar hij
vijftig dirham (€4,50) voor een zes-

daagse werkweek verdiende. De jongen had er snel genoeg van: “De hele
tijd autobanden wassen is niet leuk.”
Zakaria wilde weer naar school, maar
de stap om terug te keren was na anderhalf jaar werken te groot geworden. Totdat Meryem Doublal hem
aansprak in de garage waar hij werkte. Of hij zijn basisschool wilde afmaken? En nu zit Zakaria met zijn moeder
op een bankje buiten het klaslokaal te
wachten op zijn nieuwe klasgenoten.

Lastige werkgevers
Op drie scholen in Safi starten vandaag veertig leerlingen die werkten in
de garagewijk van de stad. Doublal en
vijf andere leerkrachten hebben deze
kinderen ‘geworven’ door in de buurt
rond te lopen en werkende minderjarigen en hun werkgevers aan te
spreken. De kinderen staan volgens
Doublal te popelen om terug te gaan
naar het leslokaal. “Zij weten ondertussen dat school beter is dan werken
en zijn blij met een tweede kans.”
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De ouders vormen doorgaans ook
geen probleem, maar werkgevers
zijn een stuk lastiger te overtuigen.
“Sommigen ontkennen dat een werkend kind minderjarig is of verbergen de kinderen als wij de straat in
komen”, vertelt de leerkracht. Andere garagehouders, die vaak ook op
jonge leeftijd zijn gaan werken, staan
meer open voor de argumenten van
de leerkrachten en zien in dat de
jongens beter af zijn op school.
Meisjes die werken als dienstmeisje,
worden opgespoord via informatie
van winkeliers. Doublal: “In Marokko weet een winkelier alles over de

buurt, ook waar meisjes het huishouden doen. Dan bellen we daar aan
of wachten het meisje op als ze naar
huis gaat.”
Ouders van kinderen die terugkeren
naar school, hoeven niet te betalen
voor de lessen of het schoolmateriaal. Daar zorgen de Marokkaanse
onderwijsbond SNE en de gemeente
voor. De vakbond betaalt de salarissen van de leerkrachten die worden
ingezet voor de speciaal ingestelde
‘brugklassen’. In deze brugklassen
krijgen de leerlingen op hun eigen
niveau les tot ze weer kunnen instromen in het reguliere basisonderwijs

of verder kunnen in het voortgezet
onderwijs of een beroepsgerichte
leerweg.
Een uur later dan gepland start de
brugklas op de Zarktounischool, met
elf leerlingen. Doublal oogt opgelucht. “Ik was bang dat veel kinderen toch weer aan het werk zouden
gaan, maar de opkomst is gelukkig
goed.” De leerkracht kijkt de klas
rond, de leerlingen zitten er onwennig bij. Wat willen jullie later worden,
vraagt Doublal. Zakaria wil automonteur worden, Salma lerares: “Ik vind
het leuk om met kinderen te praten
en ze te helpen met leren.”
■

Algemene Onderwijsbond
Ook deze pa
kketten zijn
nog verkrijgb
aar

Voor de Algemene Onderwijsbond houdt goed
onderwijs niet op bij de Nederlandse grens.
Daarom heeft de bond in de periode 2000-2015
een bijdrage geleverd aan de Education for
All-doelen. Dat gebeurde in de eerste plaats
door het versterken van onderwijsbonden in
ontwikkelingslanden en landen in transitie.
Via projecten op het gebied van thema’s als
leiderschap, communicatie, hiv/aids, discriminatie, gender, schooluitval en kinderarbeid, is
gewerkt aan professionalisering van de bonden, zodat zij beter op kunnen komen voor
goed onderwijs in hun land. De AOb werkt
onder meer samen met bonden in Rusland,
Macedonië, Montenegro, Bulgarije, Hongarije,
Slowakije, Servië, Kosovo, Albanië, Turkije,
Ethiopië, Marokko, Uganda, Mali, Zimbabwe,
Nicaragua en Suriname.

Partners in

klassewerk
O

nderwijs is een geliefd doel van bedrijven die ontwikkelingsprojecten
steunen. Steeds meer bedrijven laten het niet bij donaties, maar zetten
ook hun expertise in. Daartoe zoeken ze vaak samenwerking met ontwikkelingsorganisaties: partners in klassewerk.

:

Oxfam Novib en SCA
Als meisjes in ontwikkelingslanden ongesteld zijn, gaan ze vaak niet naar school. Dankzij een samenwerkingsverband met het Zweedse bedrijf SCA brengt Oxfam Novib hierin verandering. In
Zuid-Soedan werkt een lokale partner van Oxfam Novib samen met drie merken van deze multinational. Libresse verstrekt schoolbeurzen aan meisjes en geeft hun hygiënetassen met daarin onder meer
maandverband. Edet financiert de bouw van toiletten bij scholen in Mundri en Tork zorgt onder meer
voor opvangsystemen voor regenwater, zeep en handenwasfaciliteiten.
Ook deze pakketten zijn nog verkrijgbaar:

Draagvlak
Daarnaast heeft de AOb gewerkt aan het versterken van bewustwording over en het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
onder de eigen leden. Dit gebeurde in de vorm van campagnes,
die de AOb soms in vakbondsverband voerde (o.a. met CNV Onderwijs en/of Education International) en soms in breed maatschappelijk verband (zoals de Stop Kinderarbeid campagne en de
Global Campaign for Education). Ook werden er lespakketten en
magazines over kinderarbeid en brochures over EFA ontwikkeld.

diaal projecten tegen schooluitval en kinderarbeid op poten gezet. Tijdens een pilotproject is in Fès een aanpak vanuit de klas
en de leraar ontwikkeld. Het project heeft zich daarna snel uitgebreid over het land. In Safi werd gestart met een preventief
programma op twaalf scholen om schooluitval te beperken door
nascholing van leerkrachten, bijlessen voor leerlingen met achterstanden, het opknappen van de schoolomgeving en het uitreiken van brillen aan slechtziende leerlingen. Aan het eind van
het eerste jaar was er geen enkel kind uitgevallen. Om van Safi
een kinderarbeidvrije zone te maken is daarnaast gestart met een
voor de SNE nieuwe, curatieve aanpak: kinderen die al werken
terughalen naar school.

Kinderarbeidvrije zone in Marokko
Met de SNE in Marokko werkt de AOb al samen sinds de jaren
’90. Na 2000 zijn met ondersteuning van de AOb en FNV Mon-

Voor meer informatie: www.aob.nl/internationaal

Edukans en BDO
Accountantsorganisatie BDO ondersteunt Edukans met geld en kennis. In Ethiopië kunnen Edukans,
de Universiteit van Amsterdam en lokale pabo’s er dankzij BDO voor zorgen dat in de regio Amhara
meer kinderen naar school gaan en daar goed onderwijs krijgen. Ook bezoeken medewerkers van
BDO partnerorganisaties van Edukans. Ze delen met hen hun kennis van financieel management en
geven organisatieadviezen. De (klein)kinderen van BDO-medewerkers doen bovendien elk jaar mee
met Schoenmaatjes van Edukans. Tijdens deze actie vullen tienduizenden leerlingen van basisscholen
schoenendozen met spulletjes voor leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden.
Save the Children, IKEA en Tommy Hilfiger
Meubelgigant IKEA werkt sinds 1994 samen met Save the Children. Een bekend voorbeeld van hun
samenwerking is ‘Soft Toys for Education’, waaraan ook Unicef meedoet. Klanten kunnen tijdens deze
jaarlijkse actie in IKEA-vestigingen knuffels en kinderboeken kopen. Van elke aanschaf is één euro
bestemd voor onderwijs aan kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.
Save the Children werkt ook samen met PVH, moederorganisatie van onder meer de kledingmerken
Tommy Hilfiger en Calvin Klein. PVH is een grote donor, die projecten financiert voor beter onderwijs
in ontwikkelingslanden.
Woord en Daad en ondernemers
Ongeveer zeventig ondernemers zijn met elkaar verenigd in het Business Platform van Woord en Daad.
Ze steunen projecten met geld en expertise en zetten zich bijvoorbeeld in voor beroepsonderwijs en
-trainingen in ontwikkelingslanden. Daarnaast kunnen bedrijven via het platform RegioOndernemers
een project adopteren en binnen hun lokale netwerk fondsen werven voor (onder meer) onderwijsprojecten. Via rapportages en projectbezoeken blijven ze op de hoogte. Zo ondersteunen de
RegioOndernemers Genemuiden onderwijs voor kinderen en alfabetiseringsonderwijs voor
volwassenen in Ethiopië.
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Colombia

Shirley’s droom
werd werkelijkheid
Verander je een kind, dan verander je een familie. Verander je een familie, dan verander je een gemeenschap.
Verander een gemeenschap en je verandert een natie. Het is de lijfspreuk van de Colombiaanse organisatie
Corporación Dios es Amor (CDA), wat ‘God is liefde’ betekent.

CDA, dat sinds 1996 in Colombia
werkt, richt zich op de steden waar
talloze ontheemde vluchtelingen zich
hebben gevestigd. Zeker in de jaren
’90 en de eerste jaren van de 21e eeuw
was de toestroom van vluchtelingen
enorm. Burgers die verjaagd werden
uit hun dorp door de FARC of paramilitaire groepen kwamen berooid en
angstig in de stad aan. Ze settelden

zich in onbewoonbaar verklaarde gebieden of de armste wijken. Met alle
gevolgen van dien: werkloos, geen
inkomen, geen voedsel en zeker geen
onderwijs.
CDA Colombia is partner van Woord
en Daad en biedt in Bogotá en Cartagena onderwijs aan ruim 4.800 kinderen en vakonderwijs aan ruim 1.250
jongeren.

Ziekenhuis
Shirley Yajaira Cerinza Vila (23) was
een van de jongeren die profiteerde
van de steun van CDA. Haar leven
ging bepaald niet over rozen. Shirley:
“Ik was vijf jaar toen mijn vader ons
verliet. Mijn moeder verhuisde met
mij en mijn twee zussen naar Bogotá.
Daar vestigden we ons in Cazuca, een
arme wijk waar meer vrouwen zoals

mijn moeder woonden. Ze werkte daar
als schoonmaakster in verschillende
fabrieken. Op een dag bezocht CDA
ons. Toen kon ik naar school, dankzij
een Nederlandse sponsor.
Door mijn zwakke gezondheid kwam
ik vaak in het ziekenhuis. De dokters
en zusters fascineerden me. Ooit verklapte ik mijn moeder mijn droom:
dokter worden! ‘We hebben geen geld
voor een dergelijke opleiding’, zei ze.
‘Vergeet het, zodat je niet teleurgesteld
naar de toekomst kijkt.’ Toch hield ik
de droom vast, want in de kerk hoorde
ik: ‘Alles wat bij mensen onmogelijk
lijkt, is mogelijk bij God’. In het laatste
jaar van mijn middelbare school kwam
op een dag Missy Christy, directeur
van CDA, de klas binnen. Ze had bezoekers uit Australië bij zich. Zij vroeg
ons: ‘Wat willen jullie worden?’ Mijn
droom vertelde ik opeens midden in
de klas. Ik vertelde ook dat God ervan
wist.

Studiebeurs
De dag waarop ik mijn diploma kreeg
vergeet ik nooit. Missy sprak ons toe.
‘CDA maakt graag dromen van jongeren werkelijkheid’, zei ze en vertelde
hoe jongeren vervolgopleidingen zouden gaan starten. Plotseling hoorde
ik mijn naam. ‘Shirley, jij bent door
CDA geselecteerd om een studiebeurs
te ontvangen en in Cuba medicijnen
te gaan studeren’, zei Missy. Op dat
moment schreeuwde het in mijn hart:
´Dank U, God, dat U deze droom werkelijkheid voor mij maakt!’
Er moest veel geregeld worden, maar
voor ik het wist woonde ik in Cuba.
Inmiddels ben ik afgestudeerd. Als
beloning voor mijn goede studieresultaten heb ik nog een groot geldbedrag gekregen. Naast God ben ik
mijn sponsors zo dankbaar. Ik heb
nu een contract voor drie jaar in een
Braziliaanse kliniek. Daar wil ik zo
veel mogelijk werkervaring opdoen.
Daarna zou ik graag teruggaan naar
Colombia om bij CDA te gaan werken.

Ik wil graag uitdelen van alles wat ik
ontvangen heb. Kijk eens naar mijn
levensverhaal… Dat is toch een bewijs
van Gods werk.”
Meer dan onderwijs
Missy Christi, directeur van CDA:
“Hier onderwijs bieden betekent niet
alleen een school met lesmateriaal en
goed personeel. Wij zien het geheel
van het kind en hebben ook contacten
met thuis. Ouders proberen we zoveel
mogelijk bij school te betrekken. Opgroeien in een land met burgeroorlog
vraagt veel van onze jongeren. Daarom
werken we ook aan burgerschap. Hoe
kun je als jongere de juiste keuzes
maken in een land waar eerlijkheid
soms ver te zoeken is? Onze jongeren
worden hier in getraind. CDA Colombia laat zich daarbij inspireren door
Bijbelse waarden als liefde, eerlijkheid,
trouw en gerechtigheid. We zijn ervan
overtuigd dat vrede in Colombia begint in het hart van jongeren.” ■

De sponsors van Shirley
Woord en Daad
Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede,
vanuit Bijbels perspectief. Het werk van Woord en Daad richt zich op armoedebestrijding, waarbij (vak-)onderwijs, maar ook landbouw- en bedrijfsontwikkeling een
grote rol spelen. Woord en Daad werkt samen met haar partners aan een stevige
maatschappelijke inbedding van deze activiteiten, zodat die een brede uitstraling
en uitgebreid effect krijgen.
Daarnaast is bewustwording een belangrijke doelstelling van de organisatie. Dit gebeurt met name door samen met de achterban in Nederland en met partners in de
programmalanden na te denken over vragen rondom armoede en rijkdom. Woord
en Daad komt in Nederland en Europa op voor de belangen van de allerarmsten, en
wil ervoor zorgen dat hun situatie op de politieke en maatschappelijke agenda blijft.
Voor meer informatie: www.woordendaad.nl

Jan (59) en Gerda (57) den Oudsten: “In juni
2009 bezochten we Colombia. Missy Christi
wist dat we door zouden reizen naar Cuba.
Zij vertelde ons dat Shirley daar met een
beurs voor arts studeerde. In Havanna hebben we Shirley ontmoet. We waren allebei
geraakt door haar gedrevenheid en oprechte geloof. Later dat jaar vertelde Missy ons
dat ze voor Shirley een sponsor zocht omdat de beurs niet meer toereikend was. Wij
hebben toen aangegeven dat we het ontbrekende bedrag wilden betalen tot aan het
einde van haar studie. We wensen Shirley
toe dat ze tot zegen is in haar omgeving.”
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Particuliere onderwijsinitiatieven

‘We hebben een duidelijk afgebakend thema‘

Met alleen een school
ben je er niet

In Peru is weinig bekend over autisme. Ouders weten daardoor
niet hoe ze met kinderen met deze ontwikkelingsstoornis moeten
omgaan. Dat leidt tot schrijnende gezinssituaties, die Stichting
Abrazos wil verhelpen. “In de stad Cusco delen we onze kennis
met ouders en familie, artsen en andere hulpverleners. We trainen
ook onderwijzers, zodat die kinderen met autisme kunnen helpen
met speciaal onderwijs”, zegt Willeke Brouwers van Abrazos. “Dat
we ons niet alleen op kinderen met autisme richten, maar ook op
de mensen om hen heen is onze grootste kracht. Als die eenmaal
weten hoe ze deze kinderen kunnen begeleiden, zorgt dat op den
duur voor meer kennis en begrip in de hele samenleving.” Door
Abrazos opgeleide psychologen en therapeuten leren ouders speciale opvoedtechnieken, zodat ze uiteindelijk zonder hulp verder
kunnen. Het is een doelgerichte aanpak, die meteen ook het succes van de stichting verklaart. “Doordat we ons met een duidelijk
afgebakend thema bezighouden, kunnen we onszelf reële doelen
stellen”, zegt Brouwers.Voor veel PI’s is fondsenwerving lastig en
Abrazos vormt daarop geen uitzondering. “In Nederland komt dit
doordat we ons richten op een heel specifieke doelgroep en in Peru
is doneren aan goede doelen een volslagen onbekend verschijnsel.”
Abrazos laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en werkt zelfs aan
een Masteropleiding in Autisme voor de universiteit van Cusco.
“Uiteindelijk willen wij het stokje kunnen doorgeven omdat de
Peruanen het alleen afkunnen.”

Veel particulieren willen zelf iets doen om kinderen een betere kans te geven. Zo zijn duizenden Nederlanders –
niemand weet precies hoeveel – betrokken geraakt bij onderwijshulp. In de loop der tijd worden ze steeds
professioneler.
Grote ontwikkelingsorganisaties kunnen een flinke deuk
in een pak boter slaan dankzij hun invloed en grote donateursbestanden. Toch laten veel Nederlanders zich hierdoor niet intimideren en beginnen een Particulier Initiatief
(PI). Daarvan zijn er vermoedelijk enige duizenden. Erik
Boerrigter, directeur van PI-brancheorganisatie Partin,
weet niet eens hoeveel PI’s er precies zijn omdat de definities hiervan verschillen. “Volgens onze definitie doen PI’s
structureel aan ontwikkelingssamenwerking, waarvoor ze
geen directe steun krijgen van de overheid. Het gaat om
kleine organisaties die een ANBI-registratie hebben, zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en alleen uit
vrijwilligers bestaan.”

www.abrazos.nl

Succesvolle PI’s staren zich niet
blind op hun eigen project
Lokale bevolking
Het is opvallend dat ongeveer 75 procent van de bij Partin
ingeschreven PI’s zich met onderwijs bezighoudt. “Ergens
een school bouwen – sorry voor dit wat stereotype voorbeeld – is een vorm van laagdrempelige ontwikkelingshulp. Er zijn geen grote investeringen nodig en samen met
de lokale bevolking is het werk snel gedaan,” zegt Boerrigter. “Doordat ze aan de bouw van de school meewerken,
voelen dorpsbewoners zich er bovendien al snel verantwoordelijk voor.”
Succesvolle PI’s hebben volgens Boerrigter een sterke band
met de mensen voor wie ze zich inzetten en staren zich
niet blind op hun eigen project. “Ze hebben oog voor
het grote geheel, want met alleen een school verminder
je armoede niet.” Het onderzoek van ontwikkelingsdeskundige Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit
Nijmegen onderschrijft die visie. Ze noemt de Particuliere
Initiatieven “lichtende voorbeelden van de doe-democratie”, maar heeft ook kritiek. Doordat veel PI’s niet verder
kijken dan hun eigen project, nemen ze de oorzaken van
armoede niet weg. Als ze hun project deel laten uitmaken
van een integraal ontwikkelingsprogramma en lobbyen bij
bijvoorbeeld lokale overheden, is de impact van hun werk
veel groter.

‘Dit project is nu stevig verankerd’

‘Fondsenwerving is een voortdurend aandachtspunt’

Tevredenheidsonderzoeken, transparantie, prestatie-indicatoren… Als we Guido Annaert van Stichting Bantan Woro
speken, is al snel duidelijk dat we niet te maken hebben
met een beginnende ontwikkelingsclub. Het bestuur pakt
de zaken professioneel aan, waardoor Bantan Woro te boek
staat als een succesvol Particulier Initiatief. Deze stichting
heeft in het Senegalese dorp Abéné samen met een plaatselijke partner een regionale school voor beroepsonderwijs
gebouwd. “Daaraan was een grote behoefte,” vertelt Annaert.
“Kinderen hingen rond op straat en hadden geen enkel perspectief.” Voordat de eerste steen van de school werd gelegd,
hebben Bantan Woro en zijn projectpartner hun plannen
bij de inwoners van Abéné in de week gelegd. “Ze moesten
eerst het idee krijgen dat het hún school zou worden en
niet die van een of andere blanke hulporganisatie.” Het lobbyen en wachten is de moeite waard geweest. De jongeren
in Abéné hebben een doel in het leven. Ze zitten op school
of hebben na het behalen van hun diploma een eigen zaak
geopend. “Dit project is nu stevig verankerd en is in goede
handen van onze projectpartner. Onze stichting faciliteert en
adviseert, maar wij houden verder nadrukkelijk afstand.”

Anne Legeland van Friends Indeed heeft gezien waar een onderwijsproject
toe kan leiden. “We begonnen met het bouwen van twaalf scholen in dorpen
aan de oostkust van India, maar al snel deden we veel meer.” Legeland en
haar collega’s wilden bijvoorbeeld dat alle kinderen in de dorpen naar school
zouden gaan, ook de werkende kinderen van alleenstaande moeders. “Daarom kregen de moeders microkredieten, zodat we hun kinderen uit de kinderarbeid konden halen.” Friends Indeed besefte dat onderwijs niet op zichzelf
stond, maar onderdeel was van een groter geheel. De stichting ging zich
daarom ook bezighouden met gezondheidszorg, schoon water, sanitaire voorzieningen en met een programma voor kinderen en hun families die lijden
onder de gevolgen van hiv. De medewerkers van Friends Indeed horen er in
de dorpen helemaal bij. De mensen met wie ze in aanraking komen, hebben
nu heel andere dromen dan vroeger. “Alleenstaande moeders vertellen me
bijvoorbeeld dat ze graag willen dat hun dochters naar school gaan, terwijl
ze daar vroeger niet bij stilstonden”, zegt Legeland. De bevolking voelt zich
betrokken bij de projecten en denkt mee over de invulling ervan. “Zo gaan
schoolbesturen nu zelf plannen bedenken om het onderwijs te verbeteren, via
bijvoorbeeld het trainen van onderwijzers, het verbeteren van het lesmateriaal en het versterken van de positie van de ouders.” Fondsenwerving is voor
een kleine organisatie zoals Friends Indeed een voortdurend aandachtspunt.
“Soms moeten we wegens geldgebrek nee zeggen, dat is niet te vermijden.”

www.bantan-woro.nl

www.friendsindeed.nl
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Leraren helpen vakgenoten
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Hoe stel je de
leerling centraal?
O

nderwijs voor alle kinderen: het is een mooi streven, maar als al die kinderen eenmaal op
school zitten, moeten ze er natuurlijk ook iets opsteken. Daarom leren docenten in ontwikkelingslanden van Nederlandse vakgenoten hoe ze hun lesmethodiek kunnen verbeteren.

‘Chalk and talk’. Het is een veelgebruikte methode in klaslokalen in
ontwikkelingslanden. Onderwijzers
schrijven rijtjes woorden en sommen op het bord en laten die door
hun leerlingen opdreunen. Of de
kinderen ook echt begrijpen wat ze
opzeggen op het ritme van de aanwijsstok is natuurlijk de vraag. Het
is dan ook een belangrijke oorzaak
van het slechte onderwijs in veel landen. Om hierin verandering te brengen, stuurt ontwikkelingsorganisatie
VSO vakdeskundigen naar Afrika en
Azië, waar ze dit probleem bij de
wortel aanpakken en hun kennis delen met docenten en studenten van
lerarenopleidingen. VSO’er Judith
Kok doet dat in Tanzania. Op het
eerste gezicht gooit dit land hoge
ogen wat betreft de onderwijsdeelname (ruim 92% van de kinderen
gaat naar school), maar als gevolg
van de ‘chalk and talk’-aanpak leren scholieren er niet veel. “Ik werk
in het zuiden van Tanzania op vier
lerarenopleidingen”, vertelt Kok.
“Hoewel het de docenten absoluut
niet ontbreekt aan vakkennis, weten
ze niet hoe ze hun studenten kunnen
laten léren.”
Kok legt de docenten daarom uit
hoe ze de onderwijzers in opleiding
actief bij de lessen kunnen betrekken, zodat die later met hun eigen
leerlingen hetzelfde zullen doen.
“Bij deze methode staat de leerling
centraal”, zegt Kok. “En de methode
werkt nog beter in een prettige omgeving. Om te laten zien hoe die er-

uitziet, heb ik samen met studenten
op elke opleiding een modellokaal
ingericht. Vrolijke en uitnodigende leerplekken kun je namelijk ook
creëren zonder een groot budget.”

Door de ‘chalk and
talk’-aanpak leren
scholieren niet veel
Militair voor de klas
Leerlingen die actief meedoen met
de lessen en niet alleen de leraar
nazeggen: het zorgt voor betere resultaten en voor meer werkplezier
bij onderwijzers. Dat merkte VSO’er
Nico Staal in Zuid-Soedan. “Ik heb
een onderwijzer ontmoet die als een
soort militair voor de klas stond. Hij
had een stok waarmee hij niet alleen
veelvuldig dreigde, maar die hij ook
daadwerkelijk gebruikte. Hij had een
relatief onrustige groep van meer
dan 100 leerlingen. Tja, wat wil je…
Ik adviseerde hem kinderen niet alleen aan te spreken op fout gedrag,
maar hen ook te prijzen om wat ze
wél goed deden. Toen ik hem later
weer bezocht in dezelfde klas was
er veel meer rust. Ik vond het fantastisch om hem af en toe te zien
lachen in plaats van de hele les heel
ernstig te kijken en te dreigen. Hij
vertelde dat hij naar mijn adviezen
had geluisterd. Die stok gebruikt hij
niet meer.”

Ondankbare taak
De onderwijzer in Zuid-Soedan is
lang niet de enige die het moet zien
te rooien in moeilijke omstandigheden. Vaak hebben leraren in ontwikkelingslanden een ondankbare taak:
ze moeten lesgeven in overvolle klassen, terwijl ze amper salaris krijgen
en niet goed zijn opgeleid. Daarom
komt VSO op voor hun belangen.
Zo deed VSO in dertien landen onderzoek naar de positie van leraren:
‘Valuing Teachers’. De uitkomsten
van dit onderzoek werden gebruikt
in de lobby naar overheden van
deze landen, in samenwerking met
lokale lobby-organisaties. Als resultaat hiervan krijgen bijvoorbeeld
onderwijzers in Cambodja nu op tijd
hun salaris en kunnen hun collega’s
in Nepal een levensverzekering afsluiten. In Mozambique leidde het
onderzoek zelfs tot een geheel nieuwe HR-strategie voor het onderwijs
en in Tanzania kon aan de hand van
het onderzoek een probleem in de
distributie van studieboeken worden
aangetoond en verholpen.

VSO
VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie, die via kennisuitwisseling
werkt aan een rechtvaardiger wereld
zonder armoede. Op aanvraag van organisaties in Afrika en Azië wonen en
werken vakdeskundigen te midden van
lokale collega’s, met wie ze hun kennis
en ervaring delen. Deze collega’s geven
hun nieuwe kennis aan anderen door,
zodat die zich verspreidt als een olievlek. Deze duurzame aanpak zet inwoners van ontwikkelingslanden zelf aan
het roer; gewapend met kennis kunnen
ze daadwerkelijk hun leven verbeteren,
iets wat met alleen geld en goederen
onvoldoende lukt. VSO werkt samen
met nationale en internationale bedrijven en organisaties.
Onderwijs heeft altijd een centrale rol
gespeeld in het werk van VSO. Op dit
moment werken in bijna twintig landen vakdeskundigen mee aan beter
onderwijs. Dit gebeurt op alle niveaus,
van kleuterscholen tot universiteiten en
ministeries. VSO komt ook op voor de
positie van leraren (die vaak in slechte
omstandigheden moeten werken) en
voor evenredige deelname van meisjes,
minderheden en kinderen met een beperking aan het onderwijs.

Nico Staal in Zuid-Soedan.

Judith Kok in Tanzania.

Voor meer informatie zie www.vso.nl.
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Geen woorden maar daden
Alle mooie resultaten ten spijt, gaan in 2015 nog steeds 121 miljoen kinderen en jongeren in de wereld niet naar school.
Dat kan beter. Voldoende nationale investeringen en onderwijssteun in plaats van mooie woorden – alleen daarmee
krijgen ook de armsten en meest kwetsbaren een kans op onderwijs. En dat hoeft geen vijftien jaar te duren.

Nieuwe onderwijsdoelen
In 2015 is niet alleen de balans opgemaakt van de Education for All-doelen die in 2000 werden overeengekomen.
Dit jaar worden ook nieuwe onderwijsdoelen vastgesteld
voor de komende vijftien jaar. Dat gebeurt tijdens het
World Education Forum dat in mei in Zuid-Korea wordt
gehouden. Over die nieuwe doelen zijn internationale
organisaties als Unicef, Unesco, de Global Campaign for
Education (GCE) en nationale regeringen al druk aan het
vergaderen. Daarbij kijken ze uiteraard naar wat wel en
niet heeft gewerkt in de afgelopen vijftien jaar. Gebaseerd
op die lessen uit het verleden doet Unesco in het EFAGlobal Monitoring Report 2015 (GMR) een reeks aanbevelingen.

Wie moet dat betalen?
Goed onderwijs is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de overheid. Unesco bepleit dat regeringen
15 tot 20% van het overheidsbudget besteden aan onderwijs. Hoewel veel ontwikkelingslanden sinds 2000 meer
zijn gaan investeren, halen nog lang niet alle landen dat
percentage. Hier en daar is het zelfs gedaald. Daar moeten
regeringen op aangesproken worden; in de eerste plaats
door hun eigen burgers. Veel nationale onderwijscoalities
in ontwikkelingslanden lobbyen bij hun overheid voor
meer geld voor onderwijs. Ook volgen ze nauwlettend
de overheidsuitgaven, om te controleren of het geld goed
wordt besteed.

Gratis en verplicht
Een paar voorbeelden: Alle landen zouden onderwijs
gratis en verplicht moeten maken vanaf tenminste één jaar
voorschools onderwijs tot en met een paar jaar voortgezet
onderwijs. Daar moet dan ook voldoende geld voor beschikbaar gemaakt worden. Overheden zouden ook meer
moeten investeren in een betere kwaliteit van onderwijs,
onder meer door te zorgen voor beter opgeleide en betaalde leerkrachten. Ouders moeten worden ondersteund in
allerlei verborgen kosten voor onderwijs – zoals kosten
voor lesmateriaal, schooluniformen of transport, zodat
meer kinderen uit arme gezinnen de school afmaken. Ook
moet er meer geïnvesteerd worden in alfabetiseringscursussen voor volwassenen, bijvoorbeeld als onderdeel van
programma’s voor betere landbouwmethoden en gezondheidszorg. Bij alle maatregelen zouden overheden zich
speciaal moeten richten op de armste en meest achtergestelde bevolkingsgroepen.

Zeker bij de verbetering van de
positie van meisjes en vrouwen is
onderwijs onmisbaar
Onderwijshulp blijft nodig
Het onderwijs in ontwikkelingslanden wordt voor gemiddeld 5% gefinancierd door externe donoren. In veel
lage-inkomenslanden ligt dat percentage echter veel hoger.
Voor de armste landen geldt immers dat ze op dit moment
simpelweg niet in staat zijn om goed onderwijs voor iedereen te financieren. En zelfs als ontwikkelingslanden zelf
maximaal in onderwijs investeren, is er jaarlijks 22 miljard
dollar extra nodig aan externe financiering. Alleen dan
kunnen alle onderwijsdoelen voor 2030 worden gehaald.
Dat mag een onoverkomelijk hoge som geld lijken, maar
hetzelfde bedrag wordt wereldwijd in slechts 4,5 dag uitgegeven aan militaire doeleinden.

Een belangrijk deel van die extra financiering zal moeten
komen uit ontwikkelingshulp. Die zou moeten verviervoudigen als we ervoor willen zorgen dat de komende
15 jaar alle kinderen daadwerkelijk naar school kunnen.
Helaas is de trend tegengesteld, want niet alleen de Nederlandse overheid bezuinigde op onderwijshulp. Sinds 2010
is de totale internationale onderwijssteun met maar liefst
10% gedaald.
Wat Nederland kan doen
Ook al is het geen prioriteit meer binnen ontwikkelingssamenwerking, de Nederlandse regering kan nog steeds
veel doen om het recht op onderwijs te helpen garanderen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in onderwijsprogramma’s die verbonden zijn met de thema’s die nu wel
prioriteit hebben. Zeker bij de verbetering van de positie
van meisjes en vrouwen is onderwijs een onmisbaar instrument. Dit blijkt het krachtigste wapen tegen tienerzwangerschappen, kindhuwelijken en kraamvrouwensterfte. Bovendien kunnen vrouwen die een aantal jaren
onderwijs hebben gevolgd, dankzij de opgedane kennis
beter voor hun kinderen zorgen. Daardoor dalen kindersterfte en ondervoeding.
Onderwijs voor vluchtelingen
In internationaal overleg en in de onderhandelingen over
de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen zou Nederland
veel sterker kunnen opkomen voor voldoende financiering
van het recht op onderwijs. Bovendien zou een groter deel
van de Nederlandse humanitaire hulp kunnen worden
besteed aan onderwijs. Dat geldt met name voor de noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden. Zij verblijven
vaak jarenlang in kampen, waardoor kinderen hun kans
op onderwijs mislopen. Dat dreigt nu te gebeuren met een
hele generatie kinderen in Syrië, Zuid-Sudan, Irak en
andere conflictlanden.

Particuliere bijdragen
Wat een regering wel of niet doet, is afhankelijk van de
burgers die deze regering in het zadel helpen of houden.
Onderwijs mag dan geen prioriteit meer zijn voor de
Nederlandse overheid, voor een groot deel van de bevolking ligt dat anders. Vraag Nederlanders aan welk doel ze
ontwikkelingsgeld het liefst besteed zien, dan staat onderwijs – samen met gezondheid en water – onveranderlijk in
de top drie. Het zou mooi zijn als dat ook tot uiting komt
in de bijdragen van particulieren aan ontwikkelingsorganisaties. Die zullen in de toekomst harder nodig zijn dan
ooit. De meeste ngo’s, particuliere organisaties en bedrijven die actief zijn in onderwijs in ontwikkelingslanden,
proberen zich niet te laten ontmoedigen door de keuzes
van de Nederlandse regering en zetten hun werk gewoon
voort. Door het wegvallen van subsidies kost het organisaties echter wel veel meer moeite om financiering te vinden
voor hun onderwijsprojecten. Ze zullen dan ook een
groter beroep gaan doen op de Nederlandse bevolking
voor ondersteuning van hun werk.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
In september 2015 beslissen de Verenigde Naties over een
nieuwe ontwikkelingsagenda voor de komende 15 jaar: de
opvolger van de Millenniumdoelen die dit jaar bereikt zouden moeten zijn. Er ligt nu een voorstel voor 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals –
SDG’s) die een oplossing moeten bieden voor mondiale
problemen als armoede, onveiligheid en klimaatverandering. Een van die doelen betreft het recht op onderwijs: ‘to
ensure equitable and inclusive quality education and lifelong
learning for all by 2030’. Deze brede omschrijving wordt
vertaald naar een aantal concrete doelen en indicatoren,
waarover nog volop wordt gediscussieerd. Belangrijker nog
dan de precieze omschrijving zijn keiharde, internationale
afspraken over de financiering van het recht op onderwijs
voor iedereen.

Global Campaign for Education
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