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De teksten van de presentaties zijn verwerkt in dit verslag 

Welkom  
Vincent Snijders (Ministerie van Buitenlandse Zaken, plaatsvervangend hoofd afdeling Onderwijs 

en Onderzoek, DSO) 

De laatste keer dat wij bij elkaar waren, was in november 2011. Sindsdien is er veel goeds gebeurd 

op het gebied van onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, ondanks de moeilijke context: 

 Nederland heeft een bijdrage van 120 miljoen toegezegd aan het Global Partnership for Edu-
cation 

 Ook is er 120 miljoen vastgelegd voor onderwijsprogramma’s van Unicef in het kader van 
vredesopbouw. 

 Op 2 februari 2012 was er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer waar de afbouw en 
overdracht van (onderwijs)programma’s werd besproken. De staatssecretaris zegde toe dit 
verantwoord te willen doen. 

 Prinses Laurentien is nauw betrokken geraakt bij het GPE en heeft in Ruanda meegewerkt 
aan de All Children Reading Workshop. 
 

Het leek erop dat we te maken zouden krijgen met opnieuw grote bezuinigingen op ontwikkelings-

samenwerking en op onderwijs, maar nu het Catshuisoverleg in het afgelopen weekend is mislukt, is 

zowel de hoogte als de invulling van bezuinigingen voorlopig onduidelijk. 

Voor vandaag staan twee onderwerpen op de agenda: 

 De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) heeft in het najaar 2011 
een brede studie gedaan naar de resultaten van 10 jaar Nederlandse onderwijshulp. Het be-
trof een bedrag van 3,5 miljard euro. De conclusies waren overwegend positief. Een deelrap-
port handelde over de samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Wat doen we 
met de conclusies en aanbevelingen van dit rapport? 

 Hoe gaan we verder met het Kennisforum? 
 

 

 



GLOBAL CAMPAIGN FOR EDUCATION NEDERLAND - ONDERWIJSAGENDA 2015 

- 2 - 

Leren van Evalueren 
Presentatie Marike de Kloe (Woord en Daad, manager onderwijsprogramma’s) 
Hoe gebruikt Woord en Daad de IOB-evaluatie om de eigen onderwijsprogramma’s te verbeteren 

De belangrijkste conclusies van het IOB-rapport Education Matters zijn: 

 Onderwijs speelt een belangrijke rol in de duurzame vermindering van armoede op individu-
eel en nationaal niveau. 

 Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vooruitgang van de EFA- en MDG-
doelen. 

 De onderwijsportfolio is erg breed: wat geeft het meeste waarde voor je geld in de basis 
education sector? 

 Nederland werkte met een tweeledige aanpak: ngo’s en multilaterale organisaties waren 
complementair aan de steun door overheden. 

 De steun aan onderwijs is nog ‘unfinished business’. 
 

Een van de onderliggende studies betrof Leren van ngo’s; studie van de basic education activiteiten 

van zes Nederlandse ngo’s. Daarin was onderzoek gedaan naar 6 ngo’s die subsidie hadden gekregen 

via MFS en/of TMF: Edukans, ICCO, Oxfam Novib, Plan Nederland, Terre des Hommes en Woord en 

Daad. 

De positieve uitkomsten waren: 

 Op outputniveau geven de ngo’s vergelijkbare prestaties met andersoortige donoren. 

 Het mobiliseren van gemeenschappen op ‘grass roots level’. 

 De bijdrage aan verbeterde toegang tot onderwijs voor moeilijk bereikbare groepen. 

 De toenemende investeringen in de kwaliteit van onderwijs. 

 Voorbeelden van succesvolle beleidsbeïnvloeding. 
 

Kritische conclusies: 

 Het meten van effecten op leerresultaten. Bijvoorbeeld: er zijn wel veel leraren getraind, 
maar wat is precies het effect in de klas? 

 Er is verbetering mogelijk wat betreft de selectie van doelgroepen.  

 De duurzaamheid van projecten en het opschalen van succesvolle pilots. 

 Meer aandacht voor beleidsbeïnvloeding. 
 

De reactie van Woord en Daad op het rapport: 

 Net als de andere 5 ngo’s vond Woord en Daad het een informatief, helder en eerlijk rapport. 

 Woord en Daad is positief over de goede outputresultaten en de onderbouwing uit de litera-
tuur. 

 De capaciteitsontwikkeling van lokale partners is in deze evaluatie buiten beeld gebleven. 

 Woord en Daad wil verder werken aan: 
o het versterken van de focus in doelgroepen; 
o het opschalen van innovaties, met name naar de publieke sector; 
o het meten van resultaten en effectiviteit; sinds de studie is uitgevoerd (2009) zijn 

daarin al goede stappen gezet. Met name de effectiviteit van beroepsonderwijs heeft 
de aandacht. 
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Naast de IOB-rapporten zijn veel andere studies naar onderwijshulp; er is een overvloed aan informa-

tie. Hoe kies je daarin je weg? Wat hielp was: 

 Het proces van de onderzoekers bij de ngo-studie: het afnemen van de interviews en het op-
vragen van informatie was prettig georganiseerd. 

 De presentaties door MinBuZa/IOB. 

 De leesbaarheid en de praktische samenvattingen bij de studies. 

 De literatuurstudies zijn in het Engels, dus ook bruikbaar voor de partnerorganisaties. 
 

Binnen de organisatie zijn altijd veel andere prioriteiten, waardoor het teruggrijpen op evaluaties uit 

het zicht dreigt te raken. Daarom werd het onderwerp zo opgepakt, dat het geen extra belasting zou 

worden, maar aansloot op bestaande werkzaamheden: 

 De voorbereiding werd gedaan door collega’s van verschillende afdelingen. 

 Er werd aangesloten op bestaande vergaderagenda’s. 

 Er waren voorbereidingsopdrachten gegeven. 

 Een gezamenlijke leerbijeenkomst met groepswerk per land of thema. Er was discussie aan 
de hand van stellingen en er werd gerelateerd aan de beleidspraktijk van Woord en Daad. 

 Er werden actiepunten voor vervolg opgesteld. 
 

Voorbeelden van leerpunten: 

 Het rapport over Zambia werd gebruikt om verder na te denken over beleidsbeïnvloeding 
door partnerorganisaties. Het leidde tot een discussie over community schools; hoe is de link 
met het publieke onderwijssysteem? 

 De Bangladesh-studie wees uit dat het formele onderwijs, waar Woord en Daad zich op richt, 
kan leren van non-formeel onderwijs, bijvoorbeeld rond de lage drop out en de hoge com-
pletion rates. 

 Het IOB-rapport wees erop dat er meer aandacht moest worden besteed aan het ontwikke-
len van methoden om effecten te meten; outcome en impact worden dan beter zichtbaar. 
Dat bevestigde de richting die Woord en Daad was ingegaan om gerichter te werken met re-
sultaten-frameworks en evaluaties. 

 Het IOB-rapport benadrukte het belang van het opschalen van programma’s. Woord en Daad 
versterkte de bewustwording bij collega’s en maakte dit een expliciet onderwerp in beleid en 
evaluatie van (pilot)projecten. 

 

Wat is er inmiddels bereikt? 

 Er zijn enkele concrete actiepunten opgesteld. 

 De medewerkers kennen de studies en de hoofdconclusies en zullen in hun werk hierop te-
ruggrijpen. 

 

Plenaire discussie 

Vraag: Woord en Daad noemt de toegenomen investeringen in de kwaliteit van onderwijs, maar er is 

juist geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs in de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Hoe 

is dat te rijmen? 

Reactie: er is veel aandacht besteed aan het vergroten van de toegang tot onderwijs. Dat is succesvol 

geweest, maar de toename in kwaliteit heeft de toename in kwantiteit niet kunnen bijhouden. 
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Vraag: Overal zijn dezelfde zwakke kanten hoorbaar. Zoals het gebrek aan inzicht in de impact van 

activiteiten. Elke organisatie doet nu zelf onderzoek naar impact, maar is het niet beter als dat door 

de donoren gecoördineerd wordt? 

Reacties:  

 Binnen de MFO’s is al meer aandacht voor gezamenlijke impactmeting. Daarnaast is er bin-
nen MFS 4% gereserveerd voor evalueren en meten. 

 Impactmeting hangt nauw samen met de opzet van programma’s. Het probleem  is vaak dat 
een goede baseline studie ontbreekt. 

 Bij veel evaluaties ligt de nadruk op de controle en verantwoording of het geld goed is be-
steed, terwijl de vraag zich meer moet richten op de inhoud van de projecten.  

 Naast de ngo’s zijn er ook andere spelers, zoals de Wereldbank, die zich bezighouden met 
impact studies. Dan zit de discussie over meten en indicatoren op een ander niveau. 

 

Vraag: wat hebben de andere ngo’s gedaan met de IOB-uitkomsten? 

Reactie Edukans: wij kijken nauwkeuriger naar wat je op schoolniveau kunt behalen en daarna kunt 

opschalen. Om te bepalen wat ‘een goede school’ is, hebben we het ‘stermodel’ ontwikkeld: met 

diverse belanghebbenden hebben we 5 dimensies opgesteld waaraan een goede school zou moeten 

voldoen. We houden baseline studies en monitoren de voortgang. Zo kunnen we met onze partners 

gerichter werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.  

Binnen het Kennisforum zouden we graag meer uitwisseling hebben, ook met universiteiten, om de 

onderzoekslijnen aan te scherpen. 

Verder zien wij de Onderwijsagenda 2015, het 10-Punten Plan, als een goed handvat. Met meer fo-

cus en meer samenwerking is veel meer te bereiken, ook in Europees verband. 

Reactie IOB: we zijn onder de indruk van het gebruik van het rapport. Dat versterkt ons voornemen 

om een Engelstalig artikel te maken, zodat we de resultaten kunnen delen met buitenlandse part-

ners. Daarnaast kijken we of beroepsonderwijs een goed thema is voor een vervolgstudie. 

Vraag: hoe kun je een goed project opschalen? Soms zijn de kosten daarvan gewoon te hoog. 

Reacties: 

 Voordat je aan een project begint, is het goed om je af te vragen of het op termijn op te 
schalen zou zijn. 

 Betrek het bedrijfsleven erbij, vanaf het begin. 

 Soms zijn er structurele problemen. Als je die samen met de lokale overheid kunt aanpakken, 
komt dat ten goede aan de hele regio. Een voorbeeld van Save the Children uit Pakistan: in 
de provincie Baluchistan werkte het monitoringssysteem van een programma niet. Er is 
nieuwe technologie ingebracht op districtsniveau en de betreffende ambtenaren zijn opge-
leid. Nu, na twee jaar, werkt het systeem en is het ook te gebruiken als planning tool. Dit sys-
teem is inmiddels verspreid onder de andere districten. 

 

Reactie Oxfam Novib: ook wij hebben de IOB-evaluatie serieus genomen en zijn het eens met de 

conclusies. Wat betreft de capaciteitsversterking, hebben we een aantal leertrajecten gestart: rond 

de kwaliteit van onderwijs; monitoren en evalueren; lobby op lokaal en internationaal niveau – zowel 

voor de eigen staf als voor de partnerorganisaties. De staf in de veldkantoren is extra begeleid op het 

gebied van onderwijs en monitoring, zodat de medewerkers capabel zijn om deze thema’s over te 

nemen van het hoofdkantoor. 
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Vraag: de les dat het formele onderwijs kan leren van het informele onderwijs, was al lang geleden 

geconstateerd. Wat zijn die lessen precies? 

Reacties: geen gerichte reacties vanuit de zaal. 

 

Kennisforum 
Inleiding Jeanne Roefs (Global Campaign for Education Nederland, coördinator) 

In de zomer van 2011 startte de GCE-Nederland met de Onderwijsagenda 2015. Naast de overheid 

zijn ook andere partijen betrokken bij de steun aan onderwijs in ontwikkelingslanden: ngo’s, particu-

liere initiatieven, universiteiten, onderwijsinstellingen, onderwijsvakbonden, bedrijfsleven en kennis-

centra. Hoe kunnen we al deze kennis, kwaliteiten en expertise bundelen om een optimale bijdrage 

te blijven leveren aan de EFA en MDG-doelen voor onderwijs? Op de conferentie op 18 november 

2011 werd dit besproken aan de hand van vier thema’s die internationaal het meest op de voorgrond 

staan: kwaliteit van onderwijs; onderwijs voor meisjes; onderwijs in (post)conflictgebieden; en on-

derwijs en economie. Gezamenlijk kwam men uit op 12 punten die prioriteit zouden moeten krijgen. 

GCE-NL heeft dit samengevat in het 10-Punten Plan: de belangrijkste actiepunten waarmee Neder-

land kan blijven bijdragen aan onderwijs in ontwikkelingslanden. De vraag voor vandaag is, hoe we 

met dit plan concreet aan de slag gaan. 

Uit een inventarisatie in januari bleek dat de betrokkenen veel belang hechtten aan het uitwisselen 

van kennis en het verhogen van de deskundigheid. Dat zou kunnen door een hernieuwd Kennisfo-

rum. Het (oude) Kennisforum is opgezet in 2006 door het MinBuZa, met als doel een nauwere sa-

menwerking tussen het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en MinBuZa; er waren 

diverse themagroepen. 

Wat is de huidige stand van zaken? 

- Er bestaat nog steeds een netwerk rond onderwijs in (post)conflictgebieden. Deze komt 
voort uit een Schoklandakkoord, waarbij zes organisaties afspraken om kennis uit te wisse-
len. De groep komt niet structureel bij elkaar, maar men houdt elkaar op de hoogte van 
nieuws, wisselt kennis uit en zoekt samenwerking waar dat mogelijk is. 

- De groep voor hiv/aids bestaat niet meer. 
- De groep Kwaliteit is slapend 
- De groep voor Beroepsonderwijs was een tijd lang actief. Daarnaast bestaan er andere net-

werken rond dit thema, zoals binnen het Learn4Work-programma.  
 

Hoe kan een vernieuwd Kennisforum er uit zien, zodat het een bijdrage kan leveren aan het 10-

Punten Plan? GCE-NL wil vandaag de ideeën daarover inventariseren en zal deze bundelen in een 

voorstel. 

De specifieke vragen zijn: 

 Wat is het doel van het Kennisforum? Dat kan variëren van heel vrijblijvend tot heel gebon-
den, bijvoorbeeld: 

o Kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen 
o Daadwerkelijke samenwerking in specifieke gevallen of bij programma’s 
o Gezamenlijk zoeken naar indicatoren, methodieken, evaluaties 
o Gezamenlijke onderwijsprogramma’s ontwikkelen rond thema’s of landen 
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 Houden we een algemeen forum aan, themagroepen, of beide? 
o Houden we de themagroepen voor Conflict en Beroepsonderwijs aan? 
o Is het nodig om voor de thema’s Gender en Kwaliteit aparte groepen op te zetten, of 

is dit relevant voor alle thema’s? Eventueel speciale themabijeenkomsten binnen de 
algemene groep? 

o Of groepen die aanhaken bij de speerpunten van het OS-beleid, zoals Seksuele en 
Reproductieve Gezondheid en Rechten? 

 Wat kunnen we afspreken over de werkwijze: 
o Wie heeft de regie, wie organiseert, faciliteert (en betaalt) 
o De frequentie van de bijeenkomsten 
o De relatie met de themagroepen 
o De rol van MinBuZa 

 

Plenaire discussie 

 Hoe nauwer de samenwerking, hoe meer autonomie je moet inleveren. Voorlopig zou een 
losse vorm van samenwerking, een netwerk, de voorkeur verdienen. Een subgroep kan wel 
een mandaat krijgen van de grote groep om een vraag uit te werken en dat terug te koppe-
len. 

 Het uitwisselen van ervaringen heeft binnen het oude Kennisforum goed gewerkt: er is een 
goed netwerk ontstaan, mensen wisten elkaar te vinden. 

 Het gezamenlijk zoeken naar indicatoren en methodieken is een goed doel: dat is ook be-
langrijk in de rapportages naar donoren en de achterban. Dit onderwerp sluit aan op het 
thema Kwaliteit. 

 In de Werkgroep Kwaliteit is twee jaar geleden een overzicht van indicatoren opgesteld. Daar 
was toen algemene overeenstemming over. Maar in de praktijk werkte het niet: de deelne-
mers moesten bij hun eigen organisatie aan de slag met het daar geldende informatie ma-
nagement systeem. In plaats van voorschriften opstellen, kunnen we dus beter tools ontwik-
kelen. Bijvoorbeeld een checklist van mogelijke indicatoren voor Meisjes, Beroepsonderwijs 
e.d, waar ieder het zijne uit kan kiezen. 

 Themagroepen zouden moeten uitgaan van concrete vragen (zoals het zoeken naar indicato-
ren of naar mogelijkheden om activiteiten op te schalen), zodat ze probleemoplossend wer-
ken. Kleine groepen werken slagvaardiger. De themagroepen hoeven geen vaste structuur te 
krijgen, maar krijgen dan een natuurlijk verloop, afhankelijk van de vraag en de belangstelling 
van de deelnemers.  

 Daarnaast is het belangrijk om met de brede groep enkele keren per jaar bij elkaar te komen: 
o Voor de inhoudelijke continuïteit; de samenhang tussen de themagroepen te bewa-

ken; 
o Voor de ontmoeting met betrokkenen uit andere sectoren; themagroepen trekken 

meestal gelijkgezinden; 
o Voor de continuïteit van het netwerk als geheel: kleine groepen lopen soms dood. 

 Het is belangrijk een goede balans te vinden: als het netwerk te open wordt, gebeurt er niets; 
als het te sturend wordt, raakt het verplichtend. 

 Misschien is die brede ontmoeting te ondersteunen met een website of forum. Hoewel de 
ervaring leert dat kennis delen niet altijd vanzelfsprekend is: soms wordt informatie afge-
schermd. 

 Wat betreft een eventuele werkgroep Gender: dat zou verbreed moeten worden naar ‘ inclu-
sive education’, zodat ook andere achtergestelde groepen opgenomen worden: etnische 
groepen, nomaden, gehandicapten. Dat was ook de conclusie van de IOB en staat ook zo ge-
noemd in het 10-Punten Plan. 
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 Wat betreft Beroepsonderwijs: Woord en Daad zou hierin het voortouw willen nemen en 
daarbij aansluiten bij bestaande initiatieven.  

 Wat betreft Conflict en SRGR: bij de IS-Academie is grote belangstelling om masterstudenten 
rond deze thema’s onderzoek of stage te laten doen bij ngo’s. 

 Er is behoefte aan het afstemmen van manieren van beleidsbeinvloeding. Wordt dat ook een 
onderwerp binnen het Kennisforum? Nee. Het is beter dat gescheiden te houden. Het thema 
beleidsbeinvloeding komt later op de dag nog aan bod. 

 Kan er een lijst met e-mailadressen van de deelnemers van vandaag worden rondgestuurd, 
zodat belangstellenden elkaar kunnen vinden? Iedereen stemt in. 

 

Reactie MinBuZa: onderwijs is in het huidige beleid een posterioriteit; daarom lijkt het vreemd om 

een bijeenkomst hierover te faciliteren. MinBuZa onderstreept echter het belang om expertise over 

dit onderwerp te waarborgen en om te zien hoe onderwijs kan aanhaken op de prioritaire thema’s.  

 

Communicatie en lobby 

Uit het 10-Punten Plan zijn twee andere aandachtsgebieden naar voren gekomen: 

 De beeldvorming over de effecten en het nut van ontwikkelingssamenwerking is overwegend 
negatief. Hoe kunnen we daar tegenwicht aan bieden? Hoe kunnen we strategisch communi-
ceren over OS? 

 GCE-NL richt zich specifiek op de lobby voor onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking. 
Toen duidelijk werd dat de bezuinigingen niet zouden worden teruggedraaid, richtte GCE-NL 
zich op een verantwoorde afbouw en overdracht van de onderwijsprogramma’s. Nu er nieu-
we verkiezingen zullen worden gehouden, biedt dat de kans om het belang van onderwijs 
voor OS opnieuw onder de aandacht te brengen. Kunnen we samenwerken op het gebied 
van lobby: elkaar op de hoogte houden, meeondertekenen? Of is het beter als ieder zijn ei-
gen netwerk inzet? 

 

Kalender 

21 juni 2012  

Brede consultatie over onderwijs in ontwikkelingssamenwerking na 2015. 

Lead: GCE-NL 

Datum onder voorbehoud 

Oktober 2012 

Presentatie UNESCO Global Monitoring Report 2012, thema Beroepsonderwijs 

Lead: MinBuZa 

Eind 2012, begin 2013 

Seminar Onderwijs in (post)conflictgebieden 

Lead: Save the Children/Unicef 
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Bijlage: betrokken organisaties 

 

Aflatoun 

AOb 

Books for the other 90 per cent 

CNV Onderwijs 

Dorcas 

Dutch Coalition on Disability and Development 

Educaids 

Edukans 

Euroclio - European Association of History 

Educators 

Fontys 

Freeman Management Consulting 

Global Campaign for Education 

Haagse Hogeschool 

HE Space Childrens Foundation 

Hoornbeeck College Rotterdam 

Inca Educa 

KBB ECABO 

Kenwerk 

Learn4Work 

MinBuZa, DSO 

MinBuZa, IOB 

Nationale Unesco Commissie 

Nuffic 

Oxfam Novib 

Plan Nederland 

Prisma 

Red een Kind 

Rijksuniversiteit Groningen 

ROC ASA 

ROC Eindhoven 

ROC Friesland College 

RUL 

Save the Children 

Stichting Bambale 

Stichting El Manguaré 

Stichting HoPe Nederland 

Stichting Leerplan Ontwikkeling 

Stichting Lezen en Schrijven 

Stichting Mirembe 

Stichting Red een Kind 

Stichting Tosangana 

Stichting Vrouwen en Arbeidsmarkt 

Stichting Welzijn Wajir 

Terre des Hommes 

Unicef 

Universiteit Utrecht 

UvA 

UvA, IS-Academie 

VU 

Wilde Ganzen 

Woord & Daad 

 


