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Sleuteldeelnemers 
 
Armand Gaikema | Nuffic 
Armand Gaikema has worked for more than 15 years at Nuffic as programme manager in support and 
scholarship programmes for education and training institutions in focus countries of development 
cooperation. These programmes have helped African, Asian and South-American universities, 
polytechnics and vocational training colleges to improve curricula, modernize didactics and learning 
methods with much more emphasis on the context of the student and the competences and skills 
required by the local labour markets in which these students have to find employment. Through Nuffic 
Armand has been collaborating on an intensive level with Dutch universities, HBOs and MBOs who have 
played an important role in assisting education and training institutions and setting up partnerships in 
developing countries. He monitored project portfolios in many countries including Rwanda, Uganda, 
Kenya, Mozambique, South Africa, Zambia and Vietnam in a variety of themes (agriculture, nutrition, 
water management, sexual reproductive health and rights, access to legal support and social justice ). At 
this moment he is responsible for the roll out of the new Orange Knowledge Programme funded by the 
Ministry of Foreign Affairs in East Africa which concentrates on improvements within vocational 
education to support skills training and job creation for youth.  
 
Cornelius Hacking | Ministry of Foreign Affairs 
After almost 24 years abroad, Cornelius returned to the Netherlands in 2013, where he works as Senior 
Policy Adviser in the Directorate for Social Development, dealing mainly with civil society issues. 
Education has been added to his portfolio August 2017. Previous positions include Policy Officer at the 
European Commission (Brussels) working on Aid Effectiveness of the EU and Member States and First 
Secretary to the Royal Netherlands Embassies in Pretoria (South Africa) and Dhaka (Bangladesh) 
respectively, as sector specialist in education. Before that he worked in a number of countries, including 
India and Zimbabwe, as a development consultant after having left the academic world where he held 
positions in development studies at the Universities of Khartoum (Sudan) and Amsterdam (the 
Netherlands). His first job in development cooperation was with the Dutch Oxfam Novib. Cornelius holds 
two Master's degrees: one in French Literature and Linguistics and another in Education, one of his 
Minors was in Social Geography of developing countries. 
 
Marielle le Mat | Universiteit van Amsterdam 
Marielle Le Mat is promovenda bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van 
Amsterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op de vraag hoe onderwijsinitiatieven zoals seksuele 
voorlichting gender-gerelateerd geweld kunnen aankaarten op scholen in Ethiopië. Hiervoor interviewt 



ze leerlingen, docenten en beleidsmedewerkers in Ethiopië. Haar onderzoeksinteresses zijn onder 
andere hoe seksuele gezondheid en rechten bevorderd kunnen worden door middel van onderwijs, 
discussies over gender en onderwijs, en de relatie tussen onderwijs en sociale rechtvaardigheid, en 
sociale in- en uitsluiting. Marielle heeft een onderzoekmaster afgerond in de Onderwijskunde (UvA) en 
gewerkt als junior onderzoeker en docent bij het UvA programma International Ontwikkelingsstudies. Ze 
is betrokken geweest bij meerdere onderzoeksprojecten over onderwijs en ontwikkeling, o.a. een meer-
landenstudie over de sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren in opdracht van SOS Kinderdorpen; het 
Research Consortium on Education and Peacebuilding in samenwerking met UNICEF, en de IS Academie 
Education & International Development. Daarnaast gaf les in de minor International 
Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. 
 
Peter Arensman | BAS Consultancy 
In zijn werkzame leven is Peter Arensman actief als zelfstandig ondernemer met een sterke interesse 
voor maatschappelijke uitdagingen. Hij is directeur/eigenaar van BAS Consultancy en Creating Insights 
University en met de Stichting BAS Geeft tien jaar actief geweest op het gebied van onderwijsprojecten 
in het Zuiden. Onder andere als founding member van Kidsrights en FreeaGirl. Peter is nu al 10 actief 
met PeoplePlanetProfit BV als investeerder in wereld verbeterende bedrijven. Daarnaast is hij oprichter 
en voorzitter van een aantal maatschappelijke organisaties. 
 
Trudy Kerperien | AOb 
Trudy Kerperien heeft 25 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt en is als gekozen hoofdbestuurder en 
internationaal secretaris van de Algemene Onderwijsbond verantwoordelijk voor het coördineren van 
en voor een groot deel ook het uitvoeren van het internationale beleid van de bond. De AOb werkt, vaak 
samen met andere organisaties binnen en buiten de vakbondswereld, aan versterking van vakbonden en 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, onder meer door projecten gericht op professionele 
ontwikkeling van leraren of het verminderen van schooluitval en kinderarbeid. Trudy is ook vice-
voorzitter van de ETUCE, de Europese regio van Education International, de wereldorganisatie van 
onderwijsbonden. Ze is vrijwel sinds de start actief betrokken bij de Global Campaign for Education. 
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