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Voorwoord
Voor VVOB vzw is 2008
een memorabel jaar met positieve connotaties
Ik ben, nu begin 2009, graag ingegaan op de vraag van de Vlaamse regering om het voorzitterschap van de VVOB op te
nemen. Via de Raad van Bestuur was ik al eerder teruggekeerd naar deze vereniging die ik enige jaren terug professioneel
goed kende. Maar ik was ze toch enigszins uit het oog verloren in een periode dat intern grote inhoudelijke en operationele
herschikkingen hebben plaatsgevonden.
De werking in het Zuiden liep goed, maar het kon nog beter, zo was het besluit van het vorige meerjarenprogramma
2003-2007, dat in nauwe samenwerking met het federale Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)
is uitgevoerd. Door te focussen op minder doelstellingen, in een beperkt aantal landen, en door gebruik te maken van
verschillende ‘instrumenten’ kunnen we met dezelfde inspanningen betere resultaten behalen. In een notendop is dat de
programmalogica die VVOB vanaf 2008 in de praktijk zet. De doelstellingen zijn hoofdzakelijk toegespitst op één sector:
het formele lager en secundair onderwijs. In lijn met de Verklaring van Parijs worden ze bepaald en behaald in samenspraak
met strategische partners, zoals diensten van het lokale Ministerie van Onderwijs en instellingen voor lerarenopleiding.
Hoewel de VVOB-coöperanten een belangrijke rol blijven spelen, drijven de activiteiten niet enkel op hun inzet. Er zijn
minstens evenveel lokale medewerkers. Naast de inzet van personeel is er ruimte voor kleine investeringen en vooral voor
capaciteitsopbouw van de partners.
2008 is het jaar waarin VVOB zich niet alleen in het Zuiden maar ook in Vlaanderen uitdrukkelijker op de kaart zet. In nauw
overleg met het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) werkt VVOB het programma Scholenbanden
uit. Vlaamse lagere en secundaire scholen kunnen een duurzame band uitbouwen met een school in het Zuiden. Educatie
en solidariteit staan hierbij voorop. VVOB legt de nodige contacten en biedt inspiratie rond de mogelijke trajecten, maar
de effectieve inzet en de uiteindelijke keuze van de richting bepalen de scholen zelf. Tijdens
het vooronderzoek blijkt alvast dat heel wat scholen interesse hebben voor dit nieuwe
model. We zijn ervan overtuigd dat dit een uitstekende en noodzakelijke aanvulling
is op het bestaande aanbod rond ontwikkelingseducatie.
2008 is een jaar van contradicties als het over indicatoren van ontwikkeling gaat.
Enerzijds legt men de drempel voor absolute armoede iets hoger (van 1 dollar per
dag naar 2 dollar) waardoor de doelstelling om de armoede te bannen plotseling
honderden miljoenen mensen meer betreft. Anderzijds is er ook positief nieuws
over de vruchten van de voorbije inspanningen, zoals over de vooruitgang in de
strijd tegen HIV/aids of over het wereldwijd groeiende aantal leerlingen dat lager
onderwijs loopt. Beide vaststellingen motiveren ons om mee te werken aan wat de
ontwikkelingssamenwerking nodig heeft en verdient: een steeds breder en actiever
draagvlak. Daarom voert VVOB ook haar inspanningen rond externe communicatie fors op,
naast haar inzet voor de werking rond scholenbanden.
Ik ben ervan overtuigd dat dit jaarverslag je een beeld geeft van een dynamische,
geëngageerde vereniging met een visie op de toekomst. Het is dan ook een bijzondere
uitdaging om deze dynamiek verder vorm te kunnen geven samen met de leden van de
Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering en samen met onze partners in de
Vlaamse en de federale overheid.
Stefaan Van Mulders
Voorzitter VVOB vzw
Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn
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Inleiding
Wat is ‘goede ontwikkelingssamenwerking’?
Het kan vreemd lijken dat de ontwikkelingssamenwerking zich bezint over dit vraagstuk. Wie in deze markt van welzijn en
geluk werkt, weet echter dat deze reflectie terug op de agenda staat. Een reeks trends en evoluties heeft het vraagstuk ‘wat
is goede hulp’ weer tot een ‘heet hangijzer’ gemaakt.

Omgaan met verandering
Vandaag voelt iedereen de directe impact van de geglobaliseerde wereld. Onze blik op de wereld verruimt, of we dat nu
willen of niet. Uit draagvlakonderzoek in Vlaanderen (11.11.11, 2007) blijkt dat het Vlaamse publiek alsmaar positiever
staat tegenover ontwikkelingssamenwerking. Ook de bereidheid groeit om daar zelf inspanningen voor te doen.
De voornaamste drijfveren zijn solidariteit en zelfontplooiing (zelf iets willen doen). Tegelijk staat het Vlaamse publiek
kritischer tegenover de klassieke vormen en actoren van ontwikkelingssamenwerking.
Maar niet alleen het Vlaamse publiek heeft een meer kritische houding ontwikkeld. Ook de stem van het Zuiden klinkt
nadrukkelijker. Onze partners in het Zuiden eisen meer het eigenaarschap op van onze gezamenlijke acties. Uiteraard niet
overal op dezelfde wijze en niet overal even intensief, maar de trend is wel duidelijk.
Niet vreemd dus dat VVOB in 2008 zijn eigen rol in dit gewijzigde landschap heeft herzien precies omdat in dit landschap
kansen liggen tot een meer efficiënte en eigentijdse ontwikkelingssamenwerking. Centrale noties in de huidige context
zijn: ruimte voor eigen inbreng, wederzijdsheid en dialoog tussen evenwaardige spelers.

Uitgangspunten van de Verklaring van Parijs
Na 25 jaar werking op het vlak van onderwijs en vorming in het Zuiden heeft VVOB een schat aan ervaring opgebouwd
en bekleedt het een unieke plaats in het Belgische, Vlaamse en het internationale landschap van ontwikkelingsactoren.
Maar dat betekent niet dat de organisatie op haar lauweren gaat rusten. Inspelend op de veranderende context en het
debat over de zin van de ontwikkelingssamenwerking timmeren we in onze programma’s in het Zuiden verder aan
verandering. We nemen de principes van hulpeffectiviteit van de Verklaring van Parijs als uitgangspunten in onze sectorale
programmawerking om onze concrete ondersteuning kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken. Concreet gaat het om
meer ruimte voor eigenaarschap en leiderschap van onze partners, afstemming van onze keuzes op het lokale beleid,
harmoniseren van onze acties met deze van andere actoren, versterken van het resultaatsgericht beheer door onze
partners en het inploegen van wederzijdse verantwoordelijkheid. In het hoofdstuk VVOB in het Zuiden (p. 15) kan je
ontdekken hoe we dat concreet aanpakken.

Bouwen aan fundamenten in Vlaanderen
Daarnaast gebruiken we sinds 2008 de omvangrijke activiteitenbasis in het Zuiden als het uitgangspunt voor de verdere
uitbouw van de Noordwerking. Deze bestaat uit een aanbod voor stagiairs en het programma Scholenbanden. Beide zijn
gericht op de Vlaamse onderwijswereld. Zo wil VVOB heel concreet inspelen op de groeiende behoefte aan internationaal
contact en aan Noord-Zuid-samenwerking in Vlaanderen. Want uiteindelijk is het ons ook om een meer solidaire
samenleving te doen, met een groot draagvlak voor wat in het Zuiden kan leven en bloeien aan talent en capaciteiten op
vlak van onderwijs. Meer informatie vind je in het hoofdstuk Noordwerking (p. 9).
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Noordwerking
VVOB-Programma’s in Vlaanderen
VVOB streeft naar een duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen. Via onze onderwijsprogramma’s in het Zuiden
proberen we hieraan bij te dragen. Maar ook in Vlaanderen dienen we te werken aan een draagvlak voor een meer solidaire
samenleving. We noemen dit luik onze Noordwerking, ook al is het soms een wat verkeerde voorstelling om Noord en Zuid
zo uit elkaar te trekken. Beide zijn in de hedendaagse mondiale samenleving immers steeds meer verweven.

Ook in het onderwijs heeft de globalisering gevolgen. Het belang van een correcte beeldvorming over het Zuiden en
over de Noord-Zuid-problematiek en van aangepaste kennis en vaardigheden met betrekking tot interculturaliteit en
wereldburgerschap groeit dag na dag. Onderwijsinstellingen spelen hierop in en proberen internationale samenwerking
te integreren in hun werking. Deze ontsluiting tussen Noord en Zuid kan voor beide partijen heel wat voordelen hebben.

VVOB beschouwt het als haar opdracht om deze groeiende behoefte aan internationaal contact, aan Noord-Zuidsamenwerking te ondersteunen. We zoeken hierbij naar een meerwaarde voor alle betrokkenen. Daarom reiken we
deze initiatieven van de onderwijssector een kader aan om de kwaliteit en de duurzaamheid van de internationale
samenwerking op te drijven. Dit verhoogt hun slaagkansen gevoelig.

Eind 2008 zet VVOB belangrijke nieuwe stappen in haar Noordwerking. Voortaan is er een staffunctie weggelegd voor de
concretisering van de werking in Vlaanderen. Een tweede nieuwe functie binnen ons team behelst de communicatie van
onze organisatie. Naast het stroomlijnen van de interne communicatie zit ook de communicatie met onze zeer diverse
doelgroep in Vlaanderen in het takenpakket.

De Noordwerking van VVOB vertaalt zich in Vlaanderen in twee programma’s. Er is het Stageprogramma dat gericht is op
Vlaamse hogescholen. Voor de lagere en middelbare scholen is er het programma Scholenbanden. Waar bij onze ‘andere’
programma’s kwaliteitsverbetering van onderwijs in het Zuiden en armoedebestrijding de hoofddoelen zijn, is bij deze
twee programma’s de draagvlakverbreding in Vlaanderen prioritair. Het spreekt echter voor zich dat we streven naar een
maximaal samengaan van álle doelstellingen. Meer nog, de Noord- en de Zuidwerking horen elkaar te versterken en dienen
bij te dragen aan elkaars doelstellingen.
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S in N zkt S in Z
voor langdurige en boeiende relatie
In september 2008 keurt het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) het subsidiedossier
van VVOB goed voor de ondersteuning van Noord-Zuid-scholenbanden. Dit programma loopt voorlopig voor een
periode van drie jaar. Maar we koesteren zeker de ambitie om ook daarna dit programma verder te kunnen zetten
en uit te breiden.

Een scholenband is een samenwerkingsverband tussen
een lagere of middelbare school in Vlaanderen en een
partnerschool in het Zuiden. Samen stappen ze in een
proces waarbij ze elkaar ondersteunen rond educatieve
doelstellingen. De manier waarop dit vorm krijgt,
verschilt sterk van scholenband tot scholenband. Elke
school is immers vrij de invulling te geven die het best
aansluit bij de eigen realiteit en die van de partnerschool.
Verkenning
De uitwerking van het programma start al meteen in
september 2008 met een verkennende fase. Daarin gaan
we na welke interesses, verwachtingen en mogelijkheden
de scholen in Vlaanderen hebben. Hetzelfde proces
gebeurt in de verschillende partnerlanden van VVOB
in het Zuiden. Al snel blijken heel veel scholen, zowel
in het Noorden als in het Zuiden, geïnteresseerd voor
dit programma. We zullen dus ongetwijfeld in 2009 de
eerste scholenbanden kunnen smeden.

Meerwaarde
De meerwaarde voor de scholen in Vlaanderen is veelal
dat ze via zo’n samenwerking het Zuiden op een heel
concrete en realistische manier in de Vlaamse school
naar binnen brengen. Het geeft de leerkracht een
instrument om kinderen en jongeren zelf de verschillen
en gelijkenissen met ‘de andere’ te laten ontdekken. Dit
bevordert niet alleen een goede beeldvorming van ‘de
andere’, maar geeft ook een nieuwe kijk op de eigen
realiteit.
Tegelijk biedt het de kans om mondiale thema’s minder
abstract te benaderen. Via een scholenband kunnen de
leerlingen ook zelf iets ondernemen tegen de mondiale
onrechtvaardigheden. Zo kunnen ze bijdragen aan een
duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen.
Ook voor de scholen in het Zuiden is de mondiale
samenleving de aanleiding om te ijveren voor
dergelijke internationale contacten en uitwisseling.

Een scholenband
mag niet snel opbranden
In een scholenband is het heel belangrijk dat vooraf duidelijk is wat we van
elkaar kunnen verwachten, dat de doelstellingen duidelijk zijn. Een partner
in de scholenband mag na de start niet teleurgesteld zijn in de andere omdat
die zich niet houdt aan de afspraken. In Suriname is er een gezegde: “A sang e
brong leki karoe wiri faya.” Dit wil zeggen: “Wanneer je koren hebt en je steekt
er een vlammetje aan wanneer het droog is, dan brandt het heel snel op.” Dit
verwacht ik niet van een scholenband. Het moet juist iets zijn dat zich gaat
ontwikkelen. Niet iets enkel voor vandaag of voor morgen, maar echt iets wat
op lange termijn verder gaat.
Mevr. Ilse Goedhoop,
directrice St-Thadeusschool Saramaca, Suriname
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Interculturaliteit is
een verrijking, geen
bedreiging
Het eigen opvoedingsproject van de school
heeft als aandachtspunten: totale vorming van
de persoon en waarden voor het leven. Hierin
komen aspecten aan bod als ruime interesse
voor het wereldgebeuren, verdraagzaamheid,
respect voor de mening van anderen, positieve
houding in de samenleving en waarden als
naastenliefde en gelijkwaardigheid van alle
mensen. Een partnerschap met het Zuiden vormt
een toegevoegde waarde in de realisatie van ons
opvoedingsproject.

De horizon verruimen en nieuwe vaardigheden
verwerven is voor de leerlingen een belangrijke nieuwe
uitdaging. Bij de leerkrachten is er een grote vraag naar
ervaringsuitwisseling met Vlaamse leerkrachten, die vaak
veel meer opleidingskansen hebben.
Uitdaging
We beseffen dat het allesbehalve vanzelfsprekend
is om zo’n samenwerking op een duurzame manier
uit te bouwen. Het is immers een traag groeiproces
waarbinnen er veel hindernissen te overwinnen zijn.
Via dit programma ondersteunt VVOB de scholen die
dit uitdagende en boeiende avontuur willen aangaan.
Door de aanwezigheid van onze coöperanten in negen
partnerlanden zijn we in staat ook de scholen in het
Zuiden te begeleiden in het proces. Zo helpen zij de
samenwerking duurzamer te maken.

Het is een manier om een andere cultuur te leren
kennen en om tegelijkertijd een zoektocht naar
gelijkenissen en verschillen op te zetten. De
jongeren leren kijken naar een andere cultuur
vanuit respect. Met deze activiteiten kunnen
we helpen om een dam te bouwen tegen
ontluikend racisme. Jongeren dienen opgevoed
te worden binnen een visie dat multiculturaliteit
of interculturaliteit een verrijking vormt voor onze
samenleving en geen bedreiging.
Mevr. Gilberte Verbeeck,
leerkracht St-Jozefinstituut Essen, België

Meer
Je kan de evolutie van het programma op de voet volgen
op de website www.scholenbanden.be.

Culturele meerwaarde
Onze motivatie is een brug slaan tussen culturen en een meerwaarde betekenen voor elkaar. We willen kennis en een
breed gedachtegoed uitwisselen. Tegelijk biedt dit ook kansen om elkaar te leren respecteren en om fantastische
vriendschapsbanden te smeden.
Mevr. Danielle Van de Vel,
directrice Shim Merksem, België
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Stageprogramma
Naar een actievere inzet

Stages van jongeren in het Zuiden winnen de voorbije jaren sterk aan populariteit. Studenten kunnen de beleving van
een andere cultuur combineren met een eerste werkervaring. Via een stageplaats in één van de VVOB-programma’s biedt
VVOB een structuur en een degelijke begeleiding aan deze studenten.
Focus op hogescholen

Meerwaarde

Bij universiteitsstudenten zijn stages in het Zuiden
al langer populair. Bij hogescholen is het eerder een
nieuwer fenomeen. Het is voor een hogeschoolstudent
vaak moeilijker om een goede stageplaats te vinden.
VVOB probeert deze nood wat te lenigen en focust
daarom haar stageprogramma vooral op de hogescholen.
Zo ondersteunen we hen bij de internationalisering van
hun onderwijsaanbod.

Door de korte duur van de stage, de minimale
professionele ervaring van de student en de heel
specifieke context is de rechtstreekse meerwaarde voor
het Zuiden of voor VVOB beperkt. We zijn er echter
sterk van overtuigd dat een buitenlandse stage voor de
uitgestuurde student een heel grote verrijking is. Hij/zij
bouwt een eerste professionele ervaring op. Maar vooral
de meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van

Soms een tomaat, soms een brood
In januari 2008 vertrek ik in het kader van mijn opleiding lager onderwijs op buitenlandse stage naar Zimbabwe.
Ik leef drie maanden in Harare bij de Belgische coöperant Michel en zijn echtgenote Mia. Samen met Michel ga
ik aan het werk bij ZimPATH, een project dat zich concentreert op het geven van workshops aan de hogescholen
voor lerarenopleiding in Zimbabwe. Deze workshops gaan vooral over HIV/aids en hoe met of zonder HIV/aids
door het leven te gaan. Daarnaast krijg ik tijdens mijn stageperiode de kans lagere scholen te bezoeken. Het is
erg interessant om andere onderwijssystemen van dichtbij te bekijken! Samen met mijn huisgenoten en collega’s
Wadzanai en Charlotte ga ik inkopen doen en leer ik mensen van overal kennen.
Door al deze ervaringen zie ik hoe het er in het dagelijkse leven in Zimbabwe aan toe gaat. Een land waarin het
op het moment dat ik er ben, economisch helemaal niet goed gaat. Leraren verdienen in een maand genoeg om
zestien maal heen en weer naar hun werk te gaan. Het leven van alledag is niet makkelijk. Soms vind je dingen in
de winkel, soms ook weer niet. De ene dag eet je een tomaat, dan weer heb je geluk brood te vinden. De inflatie is
enorm, maar de levenslust is er nóg groter! De mensen vechten om te leven, maar doen dit met een lach. Daar leer
ik enorm veel van en hopelijk nog velen na mij ook!
Evelien Geeraerts, stagiaire in het ZimPATH-project in Zimbabwe
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Nog geen seconde spijt
Mijn naam is Annemie Symons. Ik studeer Industrieel ingenieur landbouw aan de Katholieke Hogeschool Kempen,
Campus Geel. Van juni tot september 2008 loop ik stage in Vietnam, onder leiding van VVOB.
Ik ga naar Vietnam om in de Mekong Delta en het zuidoosten van Vietnam de - al dan niet positieve - relaties
te onderzoeken tussen enerzijds de voorlichting over landbouw en anderzijds de werking van de kleinschalige
varkenshouderij. Er zijn interviews met landbouwers en medewerkers van de landbouwvoorlichting. Voor deze
interviews ga ik samen met collega’s van het project naar de landbouwers thuis. Ons team is altijd zeer welkom.
De interviews gebeuren dan ook in een gemoedelijke sfeer. We krijgen altijd iets te drinken aangeboden, zoals
ijskoffie met melk. Soms doen we het interview in de voormiddag en krijgen we ’s middags een overheerlijk maal
aangeboden bij de landbouwer. Bij dit middagmaal mag geen rijstwijn ontbreken.
Onderweg naar de landbouwers of voorlichtingwerkers kom ik situaties tegen die ik me in België niet kan
voorstellen. Bijvoorbeeld twee uur schuilen voor een hevige moessonregen bij een onbekende, een ‘gehurkt’
boottochtje tot aan de voordeur van de landbouwer of in een eetgelegenheid langs de weg maaltijdsoep als
ontbijt eten.
Mijn stage in Vietnam is een unieke ervaring die me nog zeer lang helder zal bijblijven. De Vietnamezen waarmee
ik samenwerk, zijn zeer vooruitstrevend en tonen veel interesse voor nieuwe kennis en landbouwtechnieken die
hen kunnen helpen om hun levensstandaard te verhogen. Ik hoop dat deze kleine bijdrage van een stagiaire de
plaatselijke bevolking kan vooruithelpen.
Op school heb ik zeer weinig praktijklessen. Tijdens mijn stage in Vietnam doe ik ervaring op rond andere
landbouwmethodes. Een binnenlandse stage zou vooral een toepassing geweest zijn van de theorie die we in de
lessen hebben besproken. In Vietnam is deze theorie niet zo sterk toepasbaar. Deze stage is voor mij dan ook een
uitdaging waarvan ik nog geen seconde spijt heb.
Annemie Symons, stagiaire bij het landbouwluik van het VVOB-programma in Vietnam

de student is groot. Zelfbewustzijn, sociale en culturele
vaardigheden, zelfredzaamheid,… het zijn competenties
die in het latere leven vaak van groter belang zijn dan
technische bagage. Het VVOB-personeel begeleidt de
student van dichtbij bij deze Zuid-ervaring. Een deel
van de staf is vertrouwd met ‘beide werelden’. Samen
met de lokale medewerkers kan ze de student helpen
om echt voeling te krijgen met de lokale cultuur en
gewoontes. Op deze manier hopen we mee te werken
aan de fundamenten voor ontwikkelingssamenwerking
in de Vlaamse samenleving, en aan een correctere
beeldvorming en open houding tegenover het Zuiden.

Actievere inzet
In 2008 vertrekken vijf studenten met VVOB. Zij lopen
drie tot vijf maanden stage in Vietnam, Cambodja,
Zimbabwe en Suriname. Deze studenten hebben we
samen met de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)
geselecteerd in 2007. Het Stageprogramma bestond toen
al maar de investering was beperkt.
Eind 2008 krijgt de Noordwerking personeelsversterking.
Het geeft ons de ruimte om actiever in te zetten op het
Stageprogramma en het een grotere invulling te geven.

 Op www.vvob.be vind je meer info over de stages en meer stageverslagen.
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Werken
in harmonie
met anderen
De Verklaring van Parijs heeft naast de grote
thema’s ‘eigenaarschap’ (de lokale partner
leidt) en ‘afstemming op lokale beleidsplannen’, ook aandacht voor wat ze ‘harmonisering’ noemt. Het doel hiervan is meer
complementaire samenwerking en coördinatie
tussen de verschillende ontwikkelingsorganisaties (donoren) zodat ze samen transparanter
en doeltreffender zijn. Aangezien VVOB bijna
exclusief werkt in de onderwijssector, betekent
dit harmonisatie met andere organisaties die in
deze sector actief zijn in onze partnerlanden.
Zelden gaat het daarbij over ngo’s (Plan International,...), meestal gaat over bilaterale (Belgische, Japanse, Spaanse, Luxemburgse, Duitse,
Britse,... bilaterale coöperatie) en multilaterale
organisaties (UNICEF, UNESCO, WFP,...). Soms
gaat het om Belgische actoren (BTC, APEFE,
VLIR-UOS, CDI Bwamanda, Vlaamse hogescholen,...) maar vaak ook niet. Het hangt
immers af van wie je tegenkomt in je actiedomein en actieradius.
Samenwerken wordt een veel breder en
complexer verhaal want het gaat dus niet
enkel en alleen meer over samenwerken met
onze lokale partners in het Zuiden. Een blik op
de realiteit maakt meteen duidelijk dat harmonisering in alle landen aan de orde is. Hoe dit
gebeurt, is echter erg divers en afhankelijk van
de aanwezigheid van andere donoren, van het
al dan niet bestaan van overheidsinitiatief tot
coördinatie, van de wil tot harmonisatie, van
het al dan niet beperken van harmonisatie tot
bepaalde organisaties (bilaterale coöperaties
en multilaterale organisaties),...
In een aantal landen is er regelmatig en structureel overleg met alle aanwezige ontwikkelingsorganisaties, meestal zelfs gestart vanuit
een duidelijk overheidsinitiatief of met betrokkenheid van die overheid. Dit is het geval in
Cambodja, DR Congo, Kenia, Rwanda, Suriname, Vietnam en Zambia. In andere landen
wordt de uitdaging om te harmoniseren eerder
direct tussen organisaties opgenomen (veelal
omwille van een gebrek aan overheidsinitiatief
of van een beperkte aanwezigheid van coördinatiefora voor bilaterale en multilaterale instellingen). Dit is zo in Ecuador en Zimbabwe.
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VVOB in het Zuiden

2008, de overgang van projectwerking
naar programmawerking
2008 is een jaar vol verandering voor onze werking op het terrein en voor het beheer ervan op het hoofdkantoor in
Brussel. In 2007 waren we gestart met de formulering van nieuwe sectorale programma’s binnen een nieuw strategisch
meerjarenplan van 6 jaar (2008-2013). Bij het begin van het tweede kwartaal van 2008 kunnen we deze intensieve
voorbereidingsperiode afsluiten.

Kroon op het werk
We krijgen de definitieve goedkeuring van de programma’s door DGOS met een meerjarenfinanciering voor de eerste drie
jaar (2008-2010). Er volgt de toekenning van de subsidie door de Belgische Staat en het hernieuwen van de Algemene
Overeenkomst tussen VVOB en de Belgische Staat voor een periode van 12 jaar. Deze bekronen en bekrachtigen het lange
voorbereidingstraject.

Opstarten nieuwe programma’s en afronden lopende projecten
We kunnen gerust stellen dat 2008 vooral gekenmerkt wordt door het opstarten van nieuwe programma’s en het
afronden van lopende projecten. Van de drieëntwintig aflopende projecten die nog werden opgenomen in het
meerjarenprogramma 2008-2010, zijn er in 2008 zestien effectief afgerond. In 2009 zullen er nog slechts zeven van deze
projecten overblijven. De laatste drie projecten lopen in 2010 definitief ten einde.
De twaalf nieuwe sectorale programma’s (tien in de onderwijssector) gaan allen van start. De ene opstart verloopt
al efficiënter dan de andere. In een aantal landen is er meer tijd nodig om de data van de studie van de beginsituatie
verder te verfijnen. Of soms blijkt het niet eenvoudig om het programmateam en de andere structuren op te zetten
en de doelgroepen te sensibiliseren over de start van het programma. Af en toe sleutelen we nog in overleg aan de
doelstellingen, strategie en activiteiten van het programma of dienen we het programma bij te stellen omwille van
nieuwe ontwikkelingen op het terrein. Dit zijn allen weinig kostenintensieve maar wel noodzakelijke processen. Ze leggen
de basis om de samenwerking met onze partners in 2009 verder te laten groeien.

Een organisatie in beweging
We groeien dus door naar een sectorale programma-aanpak. Een programma is een geheel van gestructureerde
interventies die gekoppeld zijn aan de lokale sectorale beleidsplannen. Deze interventies hebben een gemeenschappelijke
aanpak en methode. Zo zet VVOB weer een stap verder in haar professionalisering. We spelen hiermee ook in op recente
‘technische’ evoluties in de ontwikkelingssamenwerking en op reflecties rond wat goede hulp kan en moet zijn.
Om dit alles waar te maken werken we met een arsenaal aan instrumenten en concepten, zoals: eigenaarschap
en partnerschap, specialisatie, integratie, coherentie, complementariteit, decentralisatie, logische kaders,
resultaatgeoriënteerd management, evaluatie en meta-evaluatie, schaalvergroting, enz. Er wordt druk gezocht naar
en geëxperimenteerd met nieuwe hulpmodaliteiten en een bijpassend jargon. Veel dure woorden op het eerste zicht
maar toch krijgen ze inhoud! De nieuwe programma’s dragen bij tot duidelijk geformuleerde resultaatsgebieden en een
gemeenschappelijke algemene of specifieke doelstelling.
Kortom, we zijn als organisatie in beweging. We zoeken permanent naar het beste en voor verschillende contexten het
meest relevante antwoord op de vraag of we via onze programma’s effectief onderwijsontwikkeling in onze partnerlanden
ondersteunen.
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Overzicht

Programma’s en aflopende projecten in 2008

Ecuador
Meerjarenprogramma
zz Escuelas Gestoras del Cambio
(scholen als actoren van
verandering)
Aflopende projecten
zz PROMEBAZ (kwaliteit lager
onderwijs in Azuay)
zz PROCETAL (versterking technisch
en landbouwonderwijs in het
zuiden)
zz CEA (milieuzorgsystemen in KMO’s
in Azuay en Cañar)
zz PlanTel  PLANTELplus
 P. 22

DR Congo
Meerjarenprogramma
zz Versterking lager onderwijs en
technisch landbouwonderwijs
Eenjarig project
zz Ondernemerschap en
bedrijfsbeheer in landbouwscholen
 P. 20

Zambia
Meerjarenprogramma
zz CPD (continue professionele
vorming binnen lerarenopleiding
en aan leerkrachten)
Suriname
Meerjarenprogramma
zz PROGRESS (Programma Effectievere
Scholen Suriname)
Aflopende projecten
zz LEARN (Leerling- en
Ervaringsgerichte Aanpak van het
Regulier Nationaal basisonderwijs
van Suriname)
zz Kwaliteitszorg op het instituut
NATIN-MBO
zz KALBOBIS (Kansverbetering
Leerlingen Basisonderwijs
Binnenland Suriname)
zz Onderwijs Informatiesysteem
zz Training stagementoren voortgezet
onderwijs
 P. 28
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Aflopende projecten
zz Skills Lab
zz PTDDL (diploma leerkracht lager
onderwijs via afstandsonderwijs)
 P. 32

Vietnam
Meerjarenprogramma
zz Versterking lager middelbaar
onderwijs
zz Versterking participatieve
landbouwvoorlichting
Aflopende projecten
zz ICT-project in Hanoi
zz ICT-project in Ho Chi Minh City
 P. 30

Rwanda
Meerjarenprogramma
zz Versterking schoolmanagement
zz Versterking beroepsopleiding
Aflopende projecten
zz Curriculumontwikkeling opleiding
secretariaat en boekhouden
zz Skillslab
 P. 26

Kenia

Cambodja

Meerjarenprogramma
zz ICT-integratie in het onderwijs
zz Gezond Leren in lager onderwijs

Meerjarenprogramma
zz SEAL (institutionele
capaciteitsopbouw in het
onderwijs)
zz IMAGE (versterking
landbouwvoorlichting)

Aflopende projecten
zz Skillslab
 P. 24

Zimbabwe
Meerjarenprogramma
zz Kwaliteitsonderwijs en
Kwetsbaarheid

Aflopende projecten
zz Schoolgezondheidsproject
zz LCM (leerlinggerichte
methodologie)
zz Open Leercentrum
zz Versterking wetenschapsvakken in
Kampong Cham
 P. 18

Aflopende projecten
zz ZimPATH (gewaarwording en
preventie van HIV/aids in de
lerarenopleiding)
zz CITEP (steun hogescholen m.b.t.
IT-beheer)
zz ST2EEP ( integratie van
milieueducatie in het curriculum)
 P. 34
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Cambodja

Leren nuttig maken
Gezien de relatief jonge samenwerking tussen VVOB en Cambodja heeft
VVOB in 2008 nog vier projecten lopen van het globale programma 20032007. De opbouw van het meerjarenprogramma 2008-2010 verloopt dan
ook zeer gradueel, in functie van de afbouw van de lopende projecten. Het
meerjarenprogramma situeert zich in de sector onderwijs en de sector landbouw.

Meerjarenprogramma

Wetenschappen

Onderwijs

In 2008 start het onderdeel wetenschappen aan het
centrum voor lerarenopleiding in Kandal. De klemtoon
van dit onderdeel ligt op leerlinggerichte methodes.
Hierbij is er aandacht voor de integratie van goedkope
en eenvoudige experimenten in de wetenschapslessen.
We stellen een inventaris op van het bestaande
leermateriaal, de bibliotheek krijgt een uitbreiding en
de werkgroepen ontwikkelen leerlinggerichte methodes
in het wetenschapsonderwijs. Voorbeelden hiervan zijn
het aanleren van vaardigheden om wetenschappelijke
teksten te begrijpen en het gebruik van goedkope
experimenten.

In het onderwijsprogramma staat de versterking van
de lerarenopleiding centraal. Doel is dat afgestudeerde
leerkrachten van de geselecteerde instituten voor
lerarenopleiding een toegepaste onderwijsmethodologie
beheersen; vooral voor wetenschappen, technologie en
life skills. Deze life skills zijn in Cambodja een reeks van
vaardigheden die men wenst aan te leren via praktische
toepassingen van bepaalde lessen. Omdat het VVOBprogramma in Cambodja zich richt op het ontwikkelen
van vaardigheden in landbouw en milieu is er voor life
skills een sterke koppeling met wetenschappen. Zo
kan men bijvoorbeeld in de lessen biologie kinderen
aanleren op natuurlijke wijze te bemesten of de oogst te
beschermen tegen ongedierte zonder gebruik te maken
van schadelijke stoffen.
Afstemmen
Bij de start van het programma voeren we een studie
uit om de huidige situatie van het onderwijs in kaart te
brengen. Door efficiënte samenwerking en overleg met
het Cambodjaanse Ministerie van Onderwijs hebben we
dit onderdeel van het programma afgestemd met andere
donoren die ook in de sector van de lerarenopleiding
actief zijn.

Landbouwonderdeel in de startblokken
Het landbouwonderdeel kent een langzame start. De
randvoorwaarden van het programma nemen meer tijd
in beslag dan voorzien, zoals: het samenstellen van het
lokale team, het installeren van het kantoor, alsook het
in kaart brengen van de beginsituatie en het afstemmen
van de planning. De vormingsactiviteiten zullen
plaatsvinden vanaf 2009.
Aflopende projecten
Gezondheid
Het Schoolgezondheidsproject loopt sinds 2005 aan
het Centrum voor Lerarenopleiding in de provincie
Battambang. Na een minder gunstige evaluatie
herformuleren we het in 2008. Een grondige analyse
van het curriculum van de lerarenopleiding doet ons
besluiten om de reikwijdte van het programma te
beperken tot de integratie van het thema gezondheid
in de vakken biologie en huishoudkunde van de
lerarenopleiding.
Afronden in duurzaamheid
De projecten Learner Centered Methodology (LCM) en
Open Leercentrum werken vanuit het Centrum voor
Lerarenopleiding in de provincie Siem Reap. Sinds
begin 2008 werken we aan de duurzaamheid ervan
en de verbreding van de bereikte resultaten. Dankzij
de verhoogde betrokkenheid van het Ministerie van
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goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs krijgt
het pakket een plaats in het vak psycho-pedagogiek
in de opleiding voor leerkrachten basisonderwijs. Het
ministerie promoot het gebruik ervan in alle centra voor
lerarenopleiding van Cambodja.
Onderwijs bereikt het
LCM-project in 2008 een hogere impact
door de organisatie van nationale trainingen. In
samenwerking met het LCM-project besteedt het Open
Leercentrum een groot deel van 2008 aan de ontwikkeling
van een dvd-pakket. Dit dvd-pakket bestaat uit een 60-tal
videoclips van lesactiviteiten in het basisonderwijs en
ander educatief materiaal. Dit pakket zal de toepassing
van de leerlinggerichte methodologie (LCM) in de
vakken algemene pedagogie/didactiek en vakdidactiek
van de lerarenopleiding makkelijker maken. Met de

Hy’s docent
nam deel
aan een
training van
VVOB over
interactieve
werkvormen
binnen het
vak fysica

Wiskunde en wetenschappen
Het project ter verbetering van wiskunde en
wetenschappen in het lager secundair onderwijs aan het
Regionale Centrum voor Lerarenopleiding van Kampong
Cham dragen we eind 2008 over aan de Cambodjaanse
partners. De vooropgestelde doelstellingen van het
project zijn bereikt. Zo ontwikkelen we in samenwerking
met het Ministerie van Onderwijs handleidingen voor
leerkrachten wiskunde en fysica. We gebruiken ze in
een nationale vorming voor alle regionale centra voor
lerarenopleiding (zie onderstaande getuigenis).

Ik ben Hy Ratheany, 19 jaar en zit in het tweede jaar
lerarenopleiding aan de Regionale Hogeschool in
Kampong Cham. Mijn droom is om leerkracht fysica
te worden in de lager secundaire school in mijn dorp.
Wetenschappen vind ik boeiend, ze helpen om zaken
beter te begrijpen. Ook vind ik het plezierig wanneer ik iets
dat we geleerd hebben, kan uitleggen aan mijn zussen thuis.
Mijn huis is 120 kilometer van de hogeschool. Ik ga enkel
tijdens de schoolvakanties naar mijn familie. Samen met
mijn vrienden neem ik de bus, maar liever zou ik
hier blijven en rondhangen met mijn vrienden
op de campus. Thuis moet ik mijn vader helpen
op het rijstveld. Gelukkig mag ik af en toe
mijn zus assisteren in de winkel. Zij heeft een
kledingatelier. Ik vind het leuk om de klanten
te helpen bij het kiezen van een trouwjurk. Als
ik afgestudeerd ben, kan ik als leraar zelf geld
verdienen en mijn familie helpen.
Ik studeer graag hier aan de hogeschool.
De lessen fysica van mijnheer Vanna zijn het
leukst. Meestal gaan we naar het nieuwe
wetenschapslaboratorium op de campus. Hij
gebruikt zijn handboek niet om les te geven,
maar legt de nieuwe leerstof uit aan de hand van
een experiment. Soms loopt het fout en moet hij
opnieuw beginnen. Daardoor zweet hij de hele
les. Maar aan het eind van de les heeft hij steeds
het juiste resultaat en dit helpt ons om ingewikkelde
begrippen makkelijker te begrijpen. Vorige week
toonde hij een proef over convectie. Daarna kregen
we allemaal de kans om zelf het experiment uit
te proberen. We hadden enkel glazen flessen nodig,
wierookstokjes en lucifers. Het lukte al bij de eerste
poging! Ik kijk er al naar uit om dit uit te leggen aan mijn
leerlingen tijdens mijn stage volgende maand.
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DR Congo

Finie la récréation!
Tussen 1996 en het vredesverdrag in 2003 streden diverse Congolese en
buitenlandse rebellen en regeringstroepen om de macht. De strijd ging vooral om de grote
schat aan natuurlijke rijkdommen in het oosten van het land. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht of kwamen
om als gevolg van de oorlog. Na verkiezingen in 2006 werd Joseph Kabila de eerste gekozen regeringsleider sinds
meer dan veertig jaar. Desondanks is er in 2008 nog steeds veel gewapend geweld. In het laatste kwartaal alleen al
zijn 250.000 mensen op de vlucht voor het hevig oplaaiende conflict in de provincie Noord-Kivu.
De economie van het land is zeer onstabiel. Men verkoopt de rijkdommen - dikwijls illegaal - aan buitenlandse
bedrijven en regeringen. Corruptie vindt plaats op grote schaal. Er is zo goed als geen infrastructuur en de
werkloosheid is enorm. De opbouw van democratische instituten is een prioriteit. Er is een schrijnend gebrek
aan sociale voorzieningen zoals basisgezondheidszorg en onderwijs. 4,7 miljoen kinderen, bijna de helft van de
kinderen in de lagere-schoolleeftijd, volgen geen onderwijs. En hoewel de Democratische Republiek Congo (DRC)
de verschillende overeenkomsten voor de bevordering van het onderwijs onderschrijft, krijgt de onderwijssector
nauwelijks 8,22% van het nationaal budget toegekend. Dit bedrag laat niet toe om aan de leerkrachten een
volwaardig salaris uit te betalen, om nieuwe onderwijsstructuren te bouwen, zeker niet deze die geschikt zijn voor
de scholing van kwetsbare groepen, om de bestaande structuren te saneren en te onderhouden, om didactisch en
pedagogisch materiaal ter beschikking te stellen van leerkrachten en leerlingen,… laat staan om een voldoende
aantal leerkrachten op te leiden en bij te scholen.

In 2008 zijn we in de DRC toe aan ons eerste concreet
werkingsjaar. Het programma voor de DRC sluit aan bij
het prioritaire actieplan en kadert in het programma van
het ‘Année Pédagogique’, dat de minister voor de tweede
keer op rij uitroept. Het doel is bij te dragen tot een betere
kwaliteit van het lager onderwijs en het technisch landbouwonderwijs. Hiervoor zetten we in op vier thema’s:
het optimaliseren van de inspectiefiches en -procedures;
het herdynamiseren van de basiscellen met hun pedagogische eenheden als instrument van vorming en begeleiding van leerkrachten; het herwerken van de curricula
van het beroepstechnisch landbouwonderwijs en het
investeren in vorming, uitrusting en ICT voor de centrale
en gedecentraliseerde inspectiebureaus.
Een goed begin
We werken met en via de nationale en provinciale
structuren van de Congolese schoolinspectie, die in
principe elke school van dit reusachtig land bereiken, en
de dienst voor het ontwikkelen van leerprogramma’s en
didactisch materiaal. Op deze manier integreren we onze
werking in de bestaande lokale structuren en zorgen we
voor een zo efficiënt mogelijke inzet van de financiële
middelen.
Voor de opvolging in de scholen herwerken, drukken,
verspreiden en introduceren we inspectiefiches. We
geven ook vier pedagogische brochures uit. Op nationaal niveau is er vorming voor een team van trainers.
Onder andere het management van een school, ondernemerschap en het gebruik van de inspectiefiches
komen aan bod. De trainers geven op hun beurt dezelfde
vorming op provinciaal niveau (cascadesysteem). We
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pogen ook laptops en printers te voorzien op provinciaal
niveau. En er gaat een website online waarop men de
inspectiefiches en vormingsbrochures kan downloaden
(www.ige-rdc.cd). Een eerste groot gevolg is dat er met
minstens de helft van de provincies momenteel een
redelijk vlotte communicatie bestaat. Dit is een enorme
stap voorwaarts.
Voor het technisch landbouwonderwijs staan we stil
bij de verschillende afstudeeropties (de richtingen
waarin men kan afstuderen). Er worden twee rapporten
geschreven met betrekking tot de stand van zaken van
de leerprogramma’s en de strategie voor het herschrijven
hiervan. Daarnaast is er een analyse van de resultaten van
de examens en de leerlingenaantallen in de respectieve
afstudeeropties.
We verspreiden een didactisch werkinstrument en een
methodologische gids met als doel het gebruik van
een referentiewerk in het domein van landbouw te
verduidelijken. Ook het geactualiseerde leerprogramma
‘Algemene Landbouw’ wordt verder verdeeld. Een
ministeriële instructie maakt dit programma verplicht in
alle technische landbouwscholen vanaf het schooljaar
2008-2009.
Eigenaarschap en harmonisering
Het ontwikkelde pedagogisch materiaal beschouwt
men als ‘van de inspectie’. Onze Congolese partners
zijn er echt fier op. VVOB helpt de kwaliteit van de
geproduceerde materialen bewaken, iets wat de
partners soms durven over te slaan in het verlangen
volop materiaal te produceren. De partners zitten wat
betreft het ontwerpen duidelijk aan het stuur.

situatie van de Congolese staat, deels aan de mentaliteit
van de topambtenaren en deels aan de erfenis uit het
verleden. De uitdaging voor VVOB bestaat erin een
evenwicht te vinden in het streven naar een optimaal
partnerschap en het behalen van resultaten.

Om de ontwikkelingshulp doeltreffender te maken
werkt VVOB actief mee aan de harmonisering van de
inspanningen van de verschillende donoren op het
terrein. Deze coördinatie vindt plaats in verschillende
platformen: zowel internationale als Belgische overlegorganen en ad hoc werkgroepen, waaronder deze rond
schoolinspectie. Wij willen ons blijven informeren over
wie wat doet en samenwerkingverbanden tot stand
brengen die onze stem kunnen doen klinken.
De grote uitdagingen
Het partnerschap heeft in de DRC nog niet de betekenis
die het voor ons idealiter zou moeten hebben. Waarden
zoals transparantie, flexibiliteit, vertrouwen,… zijn soms
ver te zoeken. Dit is deels te wijten aan de financiële

Een andere grote uitdaging is en blijft de inschatting van
de reikwijdte van onze invloed op het cascadesysteem
(zie boven), een systeem dat grote problemen kent.
Het creatief omgaan met alternatieve systemen om de
impact van onze inspanningen te onderzoeken, zoals
werken met pilootscholen, moet zeker aandacht krijgen.
Er is ook nood aan opvolging van de verspreiding van
het door ons gefinancierde didactisch en pedagogisch
materiaal, zodat elke school het materiaal ontvangt
waarop ze recht heeft.
Capaciteitsopbouw moet gekaderd worden binnen
een breder perspectief van institutionele versterking. Er
wordt gedacht aan een doorlichting om de gebreken
in het vermogen van de instituten te benoemen en
hieraan te werken. Een laatste uitdaging is en blijft de
duurzaamheid van de ingezette ICT-middelen binnen
een moeilijke context als Congo.

Inspectrice Dagoberte Kikonga vindt het
belangrijk om de noden in het veld te registreren
Mijn naam is Dagoberte, ik werk voor de Congolese onderwijsinspectie in Matadi. Ik ben verantwoordelijk voor de
inspectie van negen lagere scholen. Ik heb het voordeel dat ik in een stedelijk milieu werk, waar de scholen dichtbij
elkaar liggen. Mijn collega’s op het platteland moeten soms twee of meer dagen lopen om een volgende school te
kunnen bezoeken.
Via de provinciale hoofdinspecteur ontvang ik de pedagogische brochures die de VVOB verdeelt. Zulke instrumenten
zijn op meer dan één manier onontbeerlijk. De meeste scholen beschikken niet over handboeken, niet voor de
leraar en niet voor de leerlingen. Vaak hebben leerlingen niet eens een schrift of een balpen om nota’s te nemen. Dit
maakt dat ze alles moeten onthouden en hun lessen niet visueel gesteund kunnen herhalen.
Sommige kinderen kunnen de drukletter ‘a’ niet herkennen omdat ze in hun leven enkel de
handgeschreven versie hebben gezien. De leerkrachten zijn vaak ondergekwalificeerd.
Weet dat je bij ons meteen na het secundair onderwijs leerkracht kan worden in een
lagere school. Je moet wel de optie pedagogie gevolgd hebben, maar geen hogere
studies. Dat maakt dat heel wat leerkrachten het moeilijk hebben om bepaalde
onderwerpen te onderwijzen. Vroeger gebeurde het wel eens dat leerkrachten
dergelijke materie gewoon oversloegen. Nu proberen we ze hierrond te vormen
met behulp van deze brochures. We bespreken de thema’s in de basiscellen, waar
leerkrachten ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Hoewel de brochures
centraal zijn ontworpen door de Nationale Vormingsdienst in Kinshasa, geven ze
toch een goed beeld van de problemen die wij hier in de scholen ondervinden.
Het is belangrijk dat de terreininspecteurs kunnen aangeven wat de noden
in het veld zijn. Ook de documentatie met betrekking tot thema’s die alle
sectoren doorkruisen, zoals gender en de preventie van HIV/aids, zijn
enorm belangrijk. Een kind kan niet vroeg genoeg ingelicht worden
over zulke belangrijke kwesties. De leerkrachten proberen deze
gevoelige en cultuurgebonden thema’s dan ook zoveel mogelijk
bespreekbaar te maken in de klas.
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Ecuador

Scholen als actoren van verandering
De huidige regering, aan de macht sinds november 2006, betekent het einde van
decennia lange beperkingen van de investeringen in de sociale sector. Dit vertaalt
zich in 2008 in belangrijke investeringen ten voordele van de deelsector onderwijs
en het verzekeren van een continuïteit van het betrokken beleid. Zo schrapt men de vroegere ‘vrijwillige’ financiële
bijdrage door de ouders van 25 USD inschrijvingsgeld voor de lagere school, financiert men 12.000 nieuwe
banen voor onderwijzers, verbetert men de onderwijsinfrastructuur en deelt men gratis nieuwe uniformen en
schoolboeken uit. Deze regeringsinspanningen zijn een belangrijke ruggensteun voor de realisatie van het nieuwe
VVOB-samenwerkingsprogramma.
De overstap van projectwerking naar programmawerking wordt met succes gerealiseerd in samenwerking
met het Ministerie van Onderwijs. Het huidige
programma voor tien provincies is met haar vijf
onderdelen ingeschreven in het Tienjarenplan voor
Onderwijs 2006-2015. Bijgevolg sluit het volledig aan bij
het lokale beleid.
De school als veranderingsactor
Het meerjarenprogramma van VVOB Ecuador heet
Escuelas Gestoras del Cambio (Scholen als actoren
van verandering). Het spitst zich toe op de scholen
als geheel. Dit is in lijn met de visie en missie van
VVOB en bouwt deels verder op de bestaande VVOBervaring in de subsector basisonderwijs (zie o.a. de
afgeronde onderwijsprojecten PROMEBAZ, PROCETAL
en Groene Scholen). Het programma ondersteunt de
rol van de schooldirectie, de leerkrachten en het ander
schoolpersoneel en van de schoolomgeving, waarin
ouders en dorpgemeenschap een centrale rol spelen.

dient rekening te houden met mogelijke wijzigingen
in het beleid. Zowel binnen het onderwijsprogramma
als binnen het nog lopende project PLANTELplus is het
voor de coöperanten een uitdaging om het passend
evenwicht te vinden. Ze moeten enerzijds klaarstaan
voor beleidsvoerders en hulp bieden bij de nationale
plannen en anderzijds toch steeds zicht houden op
de verwezenlijking van de eigen doelstellingen. Zeker
in een veranderende context zoals deze van Ecuador
is dit niet eenvoudig. De architectuur van de sector
onderwijs is nog steeds niet stabiel. Zo is er bijvoorbeeld
onduidelijkheid over de rol die de lokale hogescholen
zullen spelen in het nieuwe beleid. Hierdoor is men niet
zeker of de bereikte instanties en betrokken personen
hun mandaat zullen kunnen blijven uitoefenen.
Capaciteitsopbouw

Om de eigenheid van het programma te waarborgen
zijn er contacten met een groot aantal entiteiten van
het ministerie, zowel op bestuurlijk als uitvoerend
niveau. De ambtenaren zijn steeds medeorganisator van
de evenementen, met de lokale programmadirecteur
als verantwoordelijke en evenknie van de programme
manager van VVOB.

Het hele land, inclusief de onderwijssector, is in beweging.
Het is daarom een uitgelezen moment voor VVOB om een
bijdrage te leveren aan capaciteitsopbouw in Ecuador. Bij
de verwezenlijking van het programma wordt door het
team en de partners binnen het Ministerie van Onderwijs
vooral gewerkt met de provinciale werking, zowel wat
betreft lerarenopleiding, bijscholing als begeleiding en
inspectie. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de organisatie
van nationale en provinciale workshops. Deze workshops
resulteren in 2008 onder meer in de publicatie en de
voorstelling van de baselinestudie van het programma
met als titel ‘Yo miro, yo sueño, yo cambio’ (‘Ik kijk, ik
droom, ik verander’). De participatieve aanpak van het
programma verrast en motiveert de deelnemers. De
samenwerking verloopt als een vormingsproces voor alle
betrokken partners. Het programma slaagt er eveneens
in om - via het tussenniveau - de scholen te bereiken via
interviews van studenten, leerkrachten en ouders.

Afstemming op het lokale beleid

Samenwerking met andere donoren

De afstemming op het lokale beleid verhoogt de
relevantie van het programma voor de partner. De
keerzijde van deze situatie is wel dat het programma

Waar mogelijk werkt het programma samen met andere
donoren om een hogere impact te realiseren. We wisselen
uit rond ontwikkelde didactische materialen en goede

De aandacht gaat uitdrukkelijk uit naar de eindgebruikers
van het onderwijs, namelijk zij die op en rond de scholen
participeren. Daarom blijven we permanent streven naar
scholen die in staat zijn om als veranderingsactor op te
treden in functie van een betere onderwijsverstrekking,
een hogere kwaliteit en een garantie van gelijke kansen.
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voorbeelden van activiteiten op het tussen- en lokale
niveau en we coördineren programma-activiteiten. Dit
is al het geval met de aanwezige bilaterale Luxemburgse
en Spaanse ontwikkelingsorganisaties.

tussen de verschillende partners rond de ruimtelijke
planning om tot een nationaal planningssysteem te
komen met duidelijkheid rond de bevoegdheden op de
verschillende niveaus.

Overdracht projecten

Uitdagingen 2009

De overdracht van de projecten aan de lokale partners
is achter de rug. Alle aflopende projecten (PROMEBAZ,
PROCETAL en CEA) worden in 2008 afgerond met
uitzondering van PlanTel. Dit project wordt onder de
naam PLANTELplus verlengd op uitdrukkelijke vraag
van de overheid. Het krijgt een uitbreiding met een
nieuwe en strategisch belangrijke partner op nationaal
niveau: SENPLADES (Nationaal Secretariaat voor
Planning en Ontwikkeling). Er zijn twee fundamentele
samenwerkingslijnen. Enerzijds is er de technische
bijstand en verdere capaciteitsopbouw van de partners.
En anderzijds gaat het over de opstart van overleg

Op basis van de behaalde resultaten in 2008 wenst
het programma leergemeenschappen op te starten
in de tien provincies samen met de nationale en
provinciale diensten van het Ministerie van Onderwijs.
Doel is de samenwerking met en tussen de scholen
te bevorderen. Hierbij zullen scholen met een grote
pedagogische ervaring hun kennis delen met andere
scholen en leergemeenschappen. De opstart van
dit initiatief faciliteert eveneens het invoeren van
gemeenschappelijke werklijnen op vlak van onder meer
schoolmanagement en institutionele versterking van de
betrokken diensten van het ministerie.

Nele zet haar schouders onder de
professionalisering van de leerkrachten
Ik ben Nele De Backer, een van de drie Vlaamse coöperanten van VVOB in het programma
Escuelas Gestoras del Cambio in Ecuador. Het doel van ons programma is ambitieus: de
kwaliteit van het basisonderwijs in tien provincies in Ecuador verbeteren. In lijn met de
visie van VVOB werken we daarvoor niet op microniveau (in een school bijvoorbeeld),
maar op mesoniveau, in het ministerie. Een grote uitdaging omdat slechte
communicatie en uiteenlopende visies ertoe hebben geleid dat de departementen
niet of nauwelijks samenwerken. Een groot deel van ons werk is dus die mensen
samenbrengen om de neuzen in dezelfde richting te zetten. Gelukkig is er een nieuwe
dynamiek gegroeid waardoor er veel mensen zijn die mee hun schouders onder
ons programma willen zetten.
Escuelas Gestoras del Cambio werkt op drie thema’s: de
professionalisering van leraars, de lerarenopleiding en de inspectie.
Ik ben verantwoordelijk voor de professionalisering, een thema
waarover polemiek heerst. Op dit moment mogen zowat alle
mogelijke instanties bijscholing geven. Maar er is weinig of geen
opvolging waardoor het aangeleerde nauwelijks in de klaslokalen
terechtkomt. Leraars volgen nu immers vooral bijscholing
omdat ze daardoor kans maken op een loonsverhoging. Het
is mijn taak en ambitie het ministerie te ondersteunen bij de
opbouw van een systeem dat ervoor zorgt dat de resultaten
van de bijscholing ook echt in de klaslokalen komen, zodat de
broodnodige vernieuwing zijn intrede kan doen.
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Kenia

Naar een nieuwe aanpak
Eind 2007, zijn we, vol enthousiasme, klaar voor een vlotte start. Wie
had de gewelddadige nasleep van de nationale verkiezingen van
december kunnen voorzien, met meer dan 1.000 doden en 300.000 interne
vluchtelingen? De onderwijssector lijdt erg onder deze onrust: men plundert
scholen of brandt ze plat, leerlingen en leerkrachten trekken met hun
families naar andere streken. De rust keert geleidelijk terug nadat men na
internationale tussenkomsten een coalitieregering vormt in maart 2008.
Onderwijstechnologie via coördinatie en vorming
Het nieuwe programma voor Kenia kadert in het
nationaal onderwijsplan: Kenya Education Sector
Support Plan 2005-2010 (KESSP). Het brengt partners
zoals ministeries, donoren, niet-gouvernementele
organisaties bij elkaar. Bij de portefeuilleverdeling splitst
men echter het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap
en Technologie. Daardoor ondertekent men het
programma-akkoord met VVOB pas in augustus. Ook
het ICT-integratieprogramma ondervindt nadeel van
deze verandering, die personeelsverschuivingen en
verwarring over mandaten met zich meebrengt. Want
ICT is verweven en legt verbanden doorheen het hele
KESSP. Maar veranderingen bieden vaak ook kansen
op vernieuwing. Het ministerie zet een belangrijke
stap door een ministerieel ICT-integratieteam samen te
stellen. Dit team is verantwoordelijk voor de coördinatie
en de harmonisatie van alle ICT-initiatieven binnen
het onderwijsplan. Dat zijn er heel wat, bv.: iedereen
op het hoofdkantoor via e-mail leren communiceren,
leerplannen omzetten naar een digitaal formaat en op
dvd verspreiden, leerkrachten bijscholen om computers in de klas te gebruiken voor beter onderwijs,
onderwijsstatistieken elektronisch verwerken, computers
voor scholen aankopen,… Een hele klus in een land met
ongeveer 24.000 lagere en 5.000 middelbare scholen en
met een - hoofdzakelijk - centraal onderwijsbeheer. Sinds
de invoering van gratis basisonderwijs, in 2003, zet men
echter wel stappen om de districten en de scholen meer
onafhankelijkheid te geven.
Alle begin is moeilijk
Integratie van technologie in het onderwijsgebeuren
heeft heel veel te maken met wijziging in mentaliteit.
Er zijn ook beleidsdocumenten en richtlijnen nodig.
Strategische planning is cruciaal. VVOB zet personeel
in dat dagdagelijks samenwerkt met de managers en
de technische dienst op het ministerieel hoofdkwartier
om dit proces doorlopend te begeleiden. Verder
ondersteunen we twee semi-onafhankelijke instellingen
die zorgen voor de bijscholing van schooldirecties en
leerkrachten wiskunde en wetenschappen. De focus
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van onze aanpak is de vorming van onze partners.
Waar nodig, en om processen te versnellen, kopen we
ook hardware aan om de technische infrastructuur
te versterken, zoals servers voor het ministerie. We
benadrukken hierbij dat technologie hand in hand moet
gaan met pedagogie.
In 2008 geven we voorrang aan de ondersteuning en
dienstverlening aan het personeel op het hoofdkantoor
van het Ministerie van Onderwijs, zoals: e-mail, antivirus,
gemeenschappelijke toegang tot documenten, intranet,
back-up, configuratie van servers e.d. Het personeel van
de ICT-afdeling voert de meeste verbeteringen uit. Ze
doen dit via training op de werkplaats en coaching.
Gezond leren
Het tweede programmaonderdeel benadrukt het
verband tussen de kwaliteit van het leren en de
gezondheidsstatus van kinderen in de lagere school.
Elementaire inzichten en vaardigheden komen aan
bod, zoals: handen wassen voor het eten, de bosjes niet
gebruiken als wc, voedzaam eten klaarmaken op school
en thuis, de omgeving vrijhouden van afval…
Gezond Leren werkt in 25 ‘modelscholen’, telkens vijf in vijf
verschillende districten. Het zijn scholen in arme streken,
waar water vaak schaars is.
Heel wat verantwoordelijkheid voor het beheer van
de fondsen schuiven we door naar de districten en
de scholen. VVOB maakt hierbij nuttig gebruik van
de systemen die het Ministerie van Onderwijs reeds
uitwerkte in samenspraak met de Wereldbank en het
Department for International Development (DFID) van het
Verenigd Koninkrijk. Het gaat initieel over relatief kleine
bedragen. Deze benadering wekt interesse op bij nieuwe
partners.
Gezond Leren stimuleert ook de samenwerking tussen
scholen, andere ministeries (zoals Volksgezondheid,
Water, Landbouw,...) en niet-gouvernementele organisaties. Het Ministerie van Onderwijs, Gezond Leren,
Wereldvoedselprogramma en UNICEF wisselen regelmatig
ervaringen uit. Allen leren we van elkaar en kunnen de
meest geschikte aanpak toepassen.

De school doet het zelf
Iedere school krijgt de kans om een eigen project op te
starten om de gezondheid van de kinderen te verbeteren
en het leren relevanter en praktischer te maken. Dit
kan rechtstreeks door het kweken van groenten
of onrechtreeks door geld te verdienen. Eind 2008
hebben we een hele waaier aan voorstellen binnen: een
watertank of een nieuw toilet bouwen; kippen, stieren
of bijen kweken; een groentetuin aanleggen; bomen
planten,… We betrekken de hele school en de ouders bij
alle stappen van het project dat een aanknopingspunt
vormt voor leren (meten, wegen, hoeveelheden
berekenen, zuinig gebruik van water, de groei van
tomaten,…).
Aan het einde van het jaar is er al heel wat veranderd
bij de verschillende doelgroepen. Medewerkers van het
ministerie vinden dat ze systematischer werken en hun
activiteiten beter voorbereiden. Schoolhoofden en leden
van schoolbesturen die aan de training deelnemen,
starten op eigen initiatief met activiteiten van Gezond
Leren, op school en thuis. Er groeit een stimulerende
competitie tussen de deelnemende districten en jaarlijks
gaan de districtmedewerkers twee maal bij elkaar ‘op
studiebezoek’ om ervaringen uit te wisselen. In 2009 is
er veel werk aan de winkel: het begeleiden van de 25
projecten!

Vaardige paramedici
Naast het nieuwe onderwijsprogramma werkt VVOB
ook in de medische sector. Voor het Nationaal Skillslab
project, dat sinds 2005 loopt, is 2008 een belangrijk jaar.
De voorbije twee jaar zijn skillslabs opgericht en is personeel gevormd. In 2008 besteden we vooral aandacht aan
de duurzaamheid van de behaalde resultaten. Want het
project loopt eind 2009 af. De leerplannen voor verpleegkundigen en assistent-dokters zijn volledig herzien en
men past de vaardigheidsmethodologie (vandaar skillslab) toe. Alle landelijke scholen van het Kenya Medical
Training College (KMTC) gebruiken nu de skillslab-handboeken en -leergidsen. De examensystemen zijn geharmoniseerd. Er is een platform voor e-leren, waardoor
leerkrachten en studenten de kans krijgen om meer zelfstandig, via computer en internet, leermateriaal aan te
bieden en te raadplegen.
Er is nog één finale taak: het huidige Skillslab Nationaal
Coördinatiecentrum omvormen tot een semi-onafhankelijke eenheid die zal blijven verder werken aan vernieuwing in het medisch vaardigheidsonderwijs. En dit zullen
ze doen zowel ten dienste van het KMTC als van anderen
in Kenia en de regio.

“Nu kunnen we beslissingen nemen”
Karega Mutahi is Permanent Secretary, de hoogste ambtenaar van het Keniase Ministerie
van Onderwijs. Hij is zeer positief over de samenwerking met VVOB om informatieen communicatietechnologie (ICT) te integreren in het onderwijs.
“We wisten waar we naartoe wilden, we wisten wat we moesten doen, maar hadden
geen expertise. Maar nu, met de VVOB-experten ‘in huis’, kunnen we beslissingen
nemen.
Het is belangrijk dat we computers niet langer gebruiken als schrijfmachines of dat we
enkel via e-mail communiceren. Het leren gebruiken van ICT voor het besturen van het
ministerie of scholen en in de klas is complex. Het is een proces dat we in dialoog met
VVOB doorlopen. Onze ogen zijn nu geopend en we beseffen wat we zelf kunnen doen.
We hebben ook een uiterst belangrijke stap gezet om ICT-initiatieven in
ons onderwijsplan te coördineren en te harmoniseren. Daarvoor hebben
we het ICT-Integratieteam samengesteld, met vertegenwoordigers van
alle onderwijsdepartementen. Op die manier vermijden we dubbelwerk
en kunnen we veel meer bereiken, want heel veel partners zijn betrokken
en werken hier samen.”
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Rwanda

Ingrijpende veranderingen
Rwanda is een land met beleidsvoerders en inwoners die liefst zo
snel mogelijk de groep van de minst ontwikkelde landen in de wereld
achter zich willen laten. De ambities zijn enorm. Er wordt veel gepland
en hard gewerkt. De volgehouden inspanningen van de laatste jaren
lijken hun eerste vruchten te gaan afwerpen.
Naar het Engels als instructietaal
Ook de onderwijssector verandert ingrijpend in 2008.
De regering neemt belangrijke strategische beslissingen
die ze in 2009 en volgende jaren in de praktijk moet
brengen. Een fel in het oog springende maatregel is de
beslissing om het Engels als instructietaal in te voeren.
De komende jaren wordt de taal van Shakespeare (en
Madonna) de taal die de leerkrachten moeten gebruiken
om de leerlingen vanaf het derde leerjaar te onderwijzen.
Met deze beslissing willen de bewindslui nauwere
aansluiting vinden bij de voornamelijk Engelstalige East
African Community.
Grote ambities
Het Ministerie van Onderwijs timmert in 2008 onder
meer ook verder aan: een ambitieus plan voor het
bouwen van schoollokalen, de integratie van ICT in het
onderwijs, de verbetering van curricula, de distributie
van schoolboeken, het trainen van schoolmanagers,
de hervorming van de leerkrachtenopleiding, en het
verfijnen van de gedecentraliseerde financiering waarbij
elke school ongeveer € 10 per leerling uitbetaald krijgt.
Nine Year Basic Education
Maar de belangrijkste verandering is ongetwijfeld de
introductie van het concept Nine Year Basic Education
(9YBE). Om de millenniumdoelstelling van gratis basisonderwijs voor alle kinderen te halen hervormt het
ministerie de onderwijssector grondig. De bedoeling
is de school gratis te maken voor alle kinderen uit het
basisonderwijs. Anders dan in Vlaanderen bestaat het
basisonderwijs uit negen jaren. Deze negen jaren zijn bij
ons nog het best te vergelijken met de zes jaren van het
lager en de eerste drie jaren van het secundair onderwijs
(in Rwanda tronc commun genoemd).
Door het basisonderwijs ‘uit te rekken’ tot negen jaar
wil men de kinderen zogenaamde ‘life skills’ meegeven.
Dit zijn praktische vaardigheden die in het dagelijkse
leven direct toepasbaar zijn (rekenen, schrijven, het
spreken van vreemde talen maar ook een zekere mate
van technisch inzicht, goed burgerschap, een respect
voor algemene hygiëne, enz.). Na deze 9YBE kunnen
de leerlingen dan ‘goed uitgerust’ ofwel aan het leven
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beginnen ofwel doorstromen naar algemene of meer
gespecialiseerde (bv. technische) studierichtingen.
Hervorming technisch en beroepsonderwijs en
beroepsopleiding
Ten slotte geeft men in 2008 ook een aanzet voor de
hervorming van de sectoren voor technisch en beroepsonderwijs enerzijds en beroepsopleiding anderzijds. De
leermethodes, leerdoelstellingen en zelfs het gebruik
van infrastructuur en uitrusting in beide sectoren
integreert men in één nationale strategie voor technisch
en beroepsonderwijs en volwassenenopleiding. Men
creëert banden - in essentie doorstroommogelijkheden met het basisonderwijs, het secundair technisch en
beroepsonderwijs, het hoger technisch onderwijs en het
aanbod aan beroepsopleidingen voor volwassenen en
permanente vorming.
Training in schoolmanagement
In deze context is het voor VVOB en andere internationale
actoren niet altijd makkelijk om goed te functioneren. De
veranderingen zijn niet altijd eenduidig en volgen elkaar
soms (te) snel op. Af en toe ontbreekt de duiding bij
belangrijke maatregelen. Vooral de continue aanpassing
aan de veranderende context is een hele opdracht.
Toch blijft VVOB met haar twee grote doelstellingen ook in
2008 goed gepositioneerd binnen de beleidsprioriteiten
van het Ministerie van Onderwijs. We krijgen het mandaat
van het ministerie voor de training van alle middelbare
scholen in schoolmanagement. In meer dan 700 scholen
trainen we samen met onze Rwandese partners de
schooldirecteurs, de schoolprefecten, de pedagogische
verantwoordelijken en de secretariaatsmedewerkers
(financieel verantwoordelijken en secretarissen).
Uitbouw van het beleid rond beroepsopleiding
Samen met onze collega’s van de Belgische Technische
Coöperatie (BTC) - de directe Belgische ontwikkelingssamenwerking - werken we hard aan de uitbouw van
het beleid rond beroepsopleiding. In een gezamenlijke
interventie dragen VVOB en BTC actief bij aan het
beleidsvoorbereidend werk op nationaal vlak (op
vergaderingen maar ook via het financieren van enkele
strategische studies) én aan de verdere uitbouw van het

toekomst zal het alle opleidingsinitiatieven in het zuiden
van het land aansturen en coördineren.
Aflopende projecten
publiek
beroepsopleidingscentrum in de
zuidelijke provincie. Het technisch en beroepsonderwijs
én de technische en beroepsopleidingen zijn in
2008 in volle ontwikkeling. Daarom moeten we vaak
temporiseren en omkijken. Toch is de eindbalans
positief. Een nieuw nationaal Workforce Development
Agency ziet het daglicht tijdens de tweede helft
van het jaar. Ondertussen promoot de overheid het
opleidingscentrum in het zuiden van het land. Het krijgt
de status van een regionaal opleidingscentrum. In de

2008 is ook het jaar waarin we het hoofdstuk rond
curriculumontwikkeling voor secretariaats- en boekhoudenopleiding afsluiten. Vanaf 2009 gaat VVOB voluit
voor de verdere ontwikkeling van de opleidingen voor
toerisme.
Met het Kigali Health Institute organiseren we een
skillslab op de afdelingen verpleging en verloskunde.
Een skillslab introduceert actieve leermethodes in de
gezondheidsopleiding. Dit doen we onder meer via het
installeren van praktijkklassen met aangepast didactisch
materiaal. Samen werken we aan de uitbreiding hiervan
naar andere paramedische opleidingen.

Sigurd Vangermeersch, Programme
Manager voor VVOB in Rwanda, wil al
eens glimmen
Ik ben Sigurd Vangermeersch. Sinds juli 2006 ben ik de Programme Manager voor VVOB in Rwanda.
Een boeiende, uitdagende maar geen makkelijke job!
2008 is vooral het jaar van de opstart van ons nieuw programma (2008-2010-2013). Na een lange
periode van prospectie en identificatie beginnen we in 2008 samen met een team van vijf technische
assistenten en een tiental lokale medewerkers te werken richting de vooropgestelde resultaten. Mijn
belangrijkste opdracht hierbij is het aansturen, opvolgen en bijsturen van de interventies. Ik sta ook in voor
de communicatie met Brussel. De grootste uitdaging is hoe we al de aparte interventies in één duidelijk en
relevant programma kunnen gieten. Hoe kunnen we de partners maximaal betrekken? Hoe kunnen we ons als VVOB
maximaal integreren in de beleidsopties van Rwanda? Hoe kunnen we onze initiatieven afstemmen op het beleid van
andere organisaties en instellingen actief in Rwanda?
Mijn job geeft bijzonder veel voldoening. Ik heb de indruk dat we met onze initiatieven mee het verschil maken. Als
bescheiden ontwikkelingsactor – ons budget is ongeveer € 900.000 per jaar – slagen we er ook in goed in beeld te
blijven. Als men VVOB op de jaarlijkse vergadering van de onderwijssector expliciet vernoemt naast de grote broers als
de Wereldbank, UNESCO, UNICEF, DFID en BTC... dan heb ik het toch moeilijk om niet te gaan glimmen.
België is met meerdere actoren actief in Rwanda. Soms is er kritiek dat deze actoren
te weinig samenwerken. In het kader van de zogenaamde ‘ontschotting’
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking krijgt de samenwerking
tussen de drie Belgische actoren actief in de sector beroepsopleiding
steeds meer concrete vorm. Het is een werk van lange
adem waarvan de fundamenten in de loop van 2007 en
2008 zijn gelegd.
Het is nu duidelijk dat VVOB, BTC en onze Franstalige
collega’s van APEFE in 2009 een gezamenlijk Belgisch
programma zullen formuleren van meer dan 7,5 mio euro.
Ook hier haal ik veel persoonlijke voldoening uit. Ten eerste
geloof ik vast dat we een voor Rwanda relevante interventie
gaan programmeren. Ten tweede werken we mee aan een belangrijke
uitdaging voor de ontwikkelingssamenwerking in België, met name het harmoniseren, het
beter afstemmen en het zoeken naar meerwaarde van en voor de verschillende modaliteiten van
de Belgische en Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.
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Suriname

Bouwen aan het schip van onderwijsvernieuwing
Suriname, het groene land geprangd tussen Brazilië, Guyana en Frans Guyana. Een land van 500.000 inwoners, een
multiculturele samenleving (Hindoestanen, creolen, Javanen, Chinezen, blanken, indianen, marrons,…). Suriname,
een Nederlandstalig buitenbeentje op het grote Spaans-Portugees sprekende Zuid-Amerikaanse subcontinent.
Zoals elk ander land is Suriname een land met kansen en bedreigingen, een land met plussen en minnen. Zo ook
in het onderwijs. Een op het eerste zicht te beheersen aantal van 322 basisscholen staat in schril contrast met
de logistieke moeilijkheden om scholen in het binnenland te bereiken. Een uitgelezen multiculturele groep van
leerlingen met verschillende taalachtergronden wordt geconfronteerd met een schooltaal die ze van thuis uit soms
niet kennen.
De cijfers voor het lager onderwijs zijn dan ook niet altijd even goed in vergelijking met enkele andere landen in
het Caribische gebied. Het percentage zittenblijvers is bijvoorbeeld erg hoog: ongeveer 27% in het eerste leerjaar
en 19% voor de leerjaren twee tot en met zes. Het slaagpercentage voor de eindtoets in het zesde leerjaar is zowat
55%. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in het lager onderwijs is hoog: ieder jaar bijna 8% van de leerlingen.
De oorzaken van deze minder goede cijfers zijn onder meer toe te schrijven aan het tekort aan kwalitatieve
leermiddelen, verouderde curricula, gebrekkige bij- en nascholing van leerkrachten, onvoldoende bevoegde
leerkrachten en een gebrekkig systeem van toetsing, doorstroming en selectie.

VVOB heeft in 2008 verschillende onderwijsprojecten
die aflopen. We integreren de belangrijkste onderwijskundige en procesmatige bevindingen van deze
projecten in ons nieuwe onderwijsprogramma,
PROGRESS genaamd (zie onder). Daardoor kunnen
we enerzijds verder werken aan het verdiepen van de
duurzaamheid van de projectenresultaten. Anderzijds
laat het ons toe de efficiëntie van het nieuwe programma
te verhogen. Er is natuurlijk ook voldoende aandacht
voor een kwalitatieve afsluiting van deze projecten naar
het Ministerie van Onderwijs, onder andere in de vorm
van publicaties en visieteksten.
PROGRESS!
De naam is al gevallen: PROGRESS. Dit letterwoord
staat voor Programma Effectievere Scholen Suriname.
PROGRESS wil scholen in staat stellen om kwaliteitsvoller
onderwijs te realiseren. Dit willen we vooral bereiken
door ons te richten op de capaciteitsversterking van
afdelingen van het Ministerie van Onderwijs, het
vergroten van de kwaliteit van pedagogische instituten,
het opstellen van een duurzame professionalisering voor
het onderwijsveld, en het verzamelen en analyseren van
onderwijsdata.
Voor de ontwikkeling van PROGRESS werken we heel
nauw samen met het Ministerie van Onderwijs en
andere partners in het onderwijsveld. We willen immers
dat het programma zo nauw mogelijk aansluit bij het
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Surinaamse beleid. Dit is trouwens een doorlopend
proces dat we ook in de volgende jaren van het
programma voortzetten. Een voortdurende afstemming
met de onderwijsbeleidsmakers is een noodzaak om het
succes van het programma te garanderen.
‘Aandacht voor partnerschap en eigenaarschap’ zijn dan
ook geen holle frasen binnen PROGRESS. Alles doen we
in overleg met onze partners. Dit is niet altijd de snelste
oplossing, maar het is wel de zekerste. Daar zijn we van
overtuigd.
Draagvlak
Een onderwijsvernieuwing is een langdurig proces, en
PROGRESS is nog maar pas gestart. Veel spectaculaire
resultaten kunnen we dan ook nog niet voorleggen. In
2008 leggen we in de eerste plaats de fundamenten voor
het uitwerken van het programma. De grootste realisatie
in 2008 is het vergroten van het draagvlak voor het
programma binnen het Surinaamse onderwijsveld. Dit
gebeurt op verschillende manieren: een uitvoerige studie
van de huidige situatie, participatieve onderzoeken, de
officiële lancering van het programma door de minister,
de grote media-aandacht voor deze lancering, het
participatief uitwerken van een boek over de toekomst
van het Surinaamse onderwijs,... Niet echt dé mijlpalen
maar ze zijn wel broodnodig voor de toekomst van het
programma.

Overleg met andere donoren en partners
Harmonisatie met andere donoren is ook belangrijk.
VVOB neemt actief deel aan het overleg van donoren
binnen de sector onderwijs. Dit leidt in 2008 tot een
concrete samenwerking met UNICEF. VVOB en UNICEF
ontwikkelen immers samen met het Surinaamse Ministerie van Onderwijs het boek ‘Ik geloof in jou’, dat op een
bevattelijke wijze een ideaaltypisch toekomstperspectief schetst voor het Surinaamse onderwijs. Het boek
zal in 2009 verschijnen in een oplage van 10.000 exemplaren. Dat is meteen genoeg om iedereen binnen het
Surinaamse onderwijs een exemplaar te geven. Zo kan
iedereen mee op het schip van de boeiende onderwijsvernieuwingen die het Ministerie van Onderwijs in de
volgende jaren wil ontplooien, samen met onder meer
VVOB.

Grote uitdagingen
De uitdagingen in 2009 voor PROGRESS zijn dan ook niet
van de poes… Een kleine greep uit de volle mand: een
professionaliseringsbeleid uitstippelen, het uitwerken
van visieteksten voor een aantal afdelingen op het
Ministerie van Onderwijs, een stappenplan opstellen
voor het vernieuwen van de lerarenopleiding, het
uitwerken van een plan om het Surinaamse OnderwijsInformatie-Systeem uit te breiden,… Daarnaast willen
we steeds alert blijven tijdens de communicatie en het
overleg met onze voornaamste partners.

Programma-assistent Saskia Plein is overtuigd
van de vooruitgang die het VVOB-programma zal
brengen
Ik ben Saskia Plein. Sinds maart 2008 ben ik Programma-assistent bij VVOB voor PROGRESS. Ik ben
jurist van opleiding en werkte voorheen als juridisch adviseur bij de Stichting Ilse Henar-Hewitt
Juridische Bijstand. Maar ik was toe aan een andere werkomgeving. Ik wou iets doen met ontwikkelingssamenwerking, bij voorkeur iets met onderwijs. Zelf heb ik immers het Surinaams schoolsysteem doorlopen. Toen ervaarde ik dat er nood is aan onderwijsverandering en -vernieuwing.
Dat zie ik ook nu nog. Ik denk dan meteen aan mijn dochtertje dat binnen vier jaar naar de
lagere school zal gaan… en aan de andere kleine Surinamers. Daarom was ik blij om bij VVOB te
kunnen werken.
VVOB is een goede plaats om iets aan het onderwijssysteem in Suriname te veranderen.
Ze ondersteunt immers al enkele jaren het Ministerie van Onderwijs bij het uitvoeren van
onderwijsvernieuwingen. Als Programma-assistent heb ik het gevoel dat ik daadwerkelijk
een bijdrage lever aan die vernieuwingen. Ik geef twee voorbeelden. Zo werk ik mee aan het
uitschrijven van een professionaliseringsbeleid voor het Surinaamse onderwijsveld. Hierdoor
zullen leerkrachten, docenten en onderwijsambtenaren de kans krijgen zich te
professionaliseren. Ik kijk nu al uit naar de toepassing van dit beleid! Verder
assisteer ik ook bij het opzetten van Suri-Vlaamse scholenbanden. Via de
scholenbanden kunnen we wereldburgers creëren. We geven de scholen
de kans meer internationale contacten te leggen. Zo kunnen we onze
leerlingen een ander beeld van het buitenland meegeven.
Ik ben echt wel trots op het werk dat ik doe. Soms gaan al die
veranderingsprocessen wel wat trager dan ik wil. We willen immers
steeds onze acties afstemmen met het ministerie. Daar kruipt soms meer
werk in dan ons lief is maar die afstemming vinden we onontbeerlijk. Ik
ben ervan overtuigd dat PROGRESS ons onderwijssysteem progress zal
brengen.
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Vietnam

Actieve deelnemers in
onderwijs en landbouw
Vietnam is volop bezig met het herzien van zijn
strategie voor onderwijs. Het strategierapport voor
2008-2020 is na 14 versies ondertussen de strategie
voor 2009-2020 geworden. Er is echter nog steeds
kritiek van onderwijsexperts op de overambitieuze
doelen. Mogelijk zal deze versie dus nog aangepast
worden - stoute tongen raden aan helemaal opnieuw
te beginnen - en is de start van de toepassing ervan
niet voor 2009. Hoe het ook verder gaat, dit document
geeft duidelijk aan dat de kwaliteit van het onderwijs te
wensen overlaat.
Totnogtoe zijn vooral inspanningen gedaan voor meer
onderwijs en training. In de strategie voor 2001–2010
wil men het onderwijs toegankelijk maken voor
iedereen en wil men de kwaliteit ervan meer gelijk
verdelen over alle delen van het land. Ondertussen is
er (officieel) geen ongeletterdheid meer, is het lager
onderwijs toegankelijk en kwalitatief en werkt men
aan de toegankelijkheid en de kwaliteit van het lager
middelbaar onderwijs. In 2007 volgde meer dan de helft
van de leerlingen gratis onderwijs en in 2008 start men
met de herziening van de financiering van het onderwijs.
Toch blijft onderwijs voor veel mensen nog te duur.
Veel kinderen blijven thuis of men stuurt hen vanuit de
steden naar de goedkopere plattelandsscholen.
Men discussieert niet alleen druk over de nieuwe
strategie. Er zijn ook allerhande initiatieven die
streven naar betere kwaliteit. Om tegemoet te komen
aan de internationale standaard plant de Nationale
Universiteit van Hanoi, bijvoorbeeld, de ontwikkeling
van 33 trainingspecialiteiten waaronder: business
management, computerwetenschappen, telecommunicatie, biologie en geologie.
Ook het gebrek aan beheersing van een vreemde
taal - vooral Engels - zelfs bij hoogopgeleide mensen is
een groot pijnpunt voor de regering. Het doel van de
regering is dat tegen 2020 alle afgestudeerden van het
beroepsonderwijs, de hogescholen en de universiteiten
een vreemde taal beheersen. Volgens sommige
kenners is dit onmogelijk door een tekort aan Engelse
leerkrachten.
Voor de landbouw en visteelt is 2008 een goed jaar,
ondanks onverwachte regen en overstromingen. Maar
het loopt steeds weer mank met de inschatting van
de markt. Landbouwers en viskwekers vragen om
stabiliteit. Daarom maken producenten en industrie in
enkele provincies afspraken op langere termijn voor rijst
en vis. De markt en projecten die de hele productieketen
benaderen, krijgen steeds meer aandacht. Ook de
diensten voor landbouwvoorlichting zijn vragende
partij voor duidelijke informatie en versterking om de
boeren de juiste informatie en training te kunnen geven.
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In 2008 bereiken we de doelstellingen binnen onze
twee aflopende ICT-projecten. Ondertussen starten
we met de uitvoering van het meerjarenprogramma.
In Vietnam concentreert dit zich op onderwijs en
landbouwvoorlichting.
ICT-projecten in schoonheid afronden
In 2008 zijn er twee aflopende projecten. Er is het
ICT-project in Hanoi, dat in 2004 is opgestart. Dit
project wil het proces ondersteunen van de integratie
van ICT in de scholen. Hierdoor kan de kwaliteit van
het management, het lesgeven en het leren in Hanoi
verbeteren. Na vier jaar werk zijn alle activiteiten van
het project volledig geïntegreerd in het Hanoi Retraining
College for Educational Managers. De doelstellingen zijn
bereikt.
Het ICT-project in Ho Chi Minh City loopt nog zes
maanden in 2008. De klemtoon ligt nu op het duurzaam
en toegankelijk maken en het verspreiden van de
resultaten van het project. Deze zijn gebundeld in
een verzameling van goede voorbeelden en zijn
beschikbaar op dvd en cd-rom. De scholen appreciëren
dit materiaal sterk. We blijven het dan ook gebruiken in
het programma. Het project eindigt in schoonheid met
een slotactiviteit rond ICT in het onderwijs.
Kwaliteitsverbetering van het lager middelbaar
onderwijs
Voor het onderdeel onderwijs van het programma richt
VVOB zich in Vietnam op de kwaliteitsverbetering van
het lager middelbaar onderwijs in Noord- en CentraalVietnam. VVOB ondersteunt hiertoe het actief leren
en het veranderingsproces van het onderwijzen. Dit
gebeurt via milieueducatie en ICT. We richten ons tot
het schoolmanagement en de leerkrachtenopleiding en
trachten ook de gemeenschap te betrekken.
Dit onderdeel strookt met heel wat strategische
maatregelen die de overheid wenst te nemen. Men wil:
een diepgaande vernieuwing van de onderwijsmethodes
in de lerarenopleiding; het curriculum aanpassen aan
de lokale context; een innovatie van de onderwijs-,
leer- en examineermethodes; meer gebruik van ICT
in leren en onderwijzen; de betrokkenheid van de
gemeenschap inbedden in school en onderwijs; en een
‘vriendelijke school met actieve studenten’ voor een
betere leeromgeving en een grotere betrokkenheid van
de gemeenschap.

Grootschalige studie
We organiseren een uitgebreide studie om de huidige
situatie van het onderwijs in kaart te brengen. Hierbij
ondervragen we meer dan 1200 personen: medewerkers
van de vijf centra voor lerarenopleiding, schooldirecteurs,
onderwijsmanagers en ouders. Ze vertellen ons over hun
perceptie van leren en onderwijzen, van milieu en ICT,
en over hun betrokkenheid bij het schoolgebeuren. Prof.
Van Petegem van de Universiteit Antwerpen ondersteunt
ons bij de verwerking van de gegevens. We maken de
resultaten bekend tijdens een workshop in oktober. Op
basis van de gegevens van de studie organiseren we in
december trainingen en stellen we de planning voor 2009
op.
Overeenkomst
We tekenen met elk van de vijf provincies een overeenkomst. In september gaat er in elk van deze provincies een
team aan de slag van twee leerkrachten (van de lerarenopleiding), een lid van de vrouwenunie en een lid van het
departement van onderwijs (de provinciale tak van het
ministerie). Deze teams zijn tegelijkertijd deel van de doelgroepen en helpen bij de planning en uitvoering van het
programma.
Landbouwvoorlichting
Het programmaonderdeel rond landbouwvoorlichting
richt zich op de versterking van de vaardigheden van de
landbouwvoorlichters in twee instituten en vijf provincies
in Zuid-Vietnam. Het gaat hier vooral over voorlichting
waaraan iedereen kan deelnemen en die iedereen ook
kan doorgeven. Het doel is bij te dragen tot een doeltreffender voorlichtingssysteem in Zuid-Vietnam. Hiermee
sluit het VVOB-programma naadloos aan bij de doelstellingen van de regering.

Meer dan ‘onderwijs
voor ontwikkeling’
Ik ben Dr. Nguyen Duy Can en ik werk aan het
Mekong Delta Development Research Institute (MDI)
van de universiteit van Cantho. Via mijn werk kwam
ik in contact met VVOB omdat ik geïnteresseerd ben
in de landbouwvoorlichting die onderwijs biedt aan
voorlichters en de armen op het platteland.
In 2008 ondersteunt VVOB een participatief
voorlichtingsprogramma in het zuiden van Vietnam.
Via dit programma draagt VVOB met onderwijs
en vorming bij aan de kennis, vaardigheden en
methodologie van voorlichters. Ze versterkt de
leiders en de landbouwverenigingen via het oefenen
van deze manier van voorlichting, waaraan iedereen
kan deelnemen en kan bijdragen. De activiteiten
van VVOB kennen in 2008 een groot succes. Vijf
provincies in het zuiden van Vietnam nemen deel
aan het programma en stappen in het proces om
hun voorlichtingsmethodes te verbeteren. De
landbouwers zijn actiever en participatiever.

Studie en workshops
Ook voor dit programmaonderdeel lassen we een studie
van de beginsituatie in. We houden 14 diepte-interviews
binnen de groep van de voornaamste betrokkenen.
Per provincie bevragen we de nood aan trainingen en
brengen ze in kaart.

Voor mij doet VVOB in 2008 meer dan ‘onderwijs
voor ontwikkeling’. Ze doet aan onderwijs voor
de ontwikkeling van de arme landbouwers en
plattelandbewoners in het zuiden.

In juli nemen de teams van het Mekong Delta Development Research Institute (MDI) en het Institute of Agricultural
Science of Southern Vietnam (IAS) deel aan de openingsworkshops van de vijf betrokken provincies. Alle boeren,
voorlichtingswerkers, district- en provinciale voorlichtingsdiensten stellen er hun activiteiten en verwachtingen
van het jaar voor. De teams van MDI en IAS geven advies.
De resultaten van de studie en de workshops geven de
nodige input voor het opstellen van een activiteitenplan
voor 2008 voor de vijf betrokken provincies. Het trainingscentrum stelt zijn aanbod van trainingen samen op basis
van een rondvraag bij de voorlichtingsdiensten en landbouwverenigingen. In het najaar organiseren ze trainingen voor de vijf provincies.
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Zambia

Kwaliteit voor iedereen
In Zambia staat 2008 in het teken van de opstart van het nieuwe meerjarenprogramma en de afsluiting van twee projecten. Het programma
in Zambia heet Teacher Training Support Programme. We voeren het
uit in directe samenwerking met het Ministerie van Onderwijs. De
rode draad in het programma is de kwaliteitsverbetering van de leerkrachten in het lager onderwijs. Voor het ministerie in Zambia is het
programma een belangrijke aanvulling op de eigen initiatieven. In het werkplan
van het ministerie neemt het verbeteren van de infrastructuur een centrale plaats in. Maar het ministerie wil
niet dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het (basis)onderwijs. Het Teacher Training Support Programme bestaat uit
zes onderdelen, die hieronder elk kort aan bod komen. Naast deze zes specifieke gebieden hebben we ook aandacht voor
enkele bredere thema’s: rollenpatronen, HIV/aids en het efficiënt gebruik van ICT.

ICT inzetten om de communicatie te verbeteren
Het programma wil de communicatie tussen alle
belanghebbenden in de lerarenopleiding (basisonderwijs) bevorderen. Hiervoor werken we in 2008
hard aan het opbouwen van ICT-netwerken in alle
lerarenopleidingen. De technici krijgen een training
om netwerken te installeren. Zij zijn nu in staat om
in hun eigen instelling een netwerk aan te leggen
en te onderhouden. Tegelijkertijd kunnen ze nu ook
zelf trainingen geven in andere instellingen. Om
de duurzaamheid te garanderen stellen de lerarenopleidingen een ICT-verantwoordelijke aan en richten
een ICT-comité op. Binnen de meeste instellingen maken
deze personen een ICT-plan. In 2009 voorzien we extra
aandacht aan de opvolging van deze plannen.
Permanente vorming binnen de lerarenopleiding
Een tweede belangrijk onderdeel is het versterken
van de permanente vorming (Continuous Professional
Development of CPD) van docenten binnen de lerarenopleiding. In 2008 richten we een landelijke werkgroep op
waarin alle lerarenopleidingen voor het basisonderwijs,
het ministerie en de universiteit vertegenwoordigd
zijn. Via dit kanaal is tegelijkertijd ook de onderlinge
communicatie tussen de belanghebbenden versterkt
(zie het eerste onderdeel). De CPD-werkgroep is
verantwoordelijk voor de permanente vorming op het
niveau van de lerarenopleiding.
Er volgt een studie om de hoogste noden aan
permanente vorming af te bakenen en een opleiding
rond het beheer van verandering. We besluiten om
binnen de permanente vorming de klemtoon te
leggen op het verbeteren van het lesgeven en het
leren. Gezamenlijk stellen we een strategisch plan op.
De CPD-werkgroep ontwikkelt een methode om de
toepassing van dit strategisch plan te monitoren en te
evalueren.
In elke lerarenopleiding is er een CPD-comité. Deze
comités kunnen elk een projectvoorstel indienen om aan
de slag te gaan met een specifieke nood aan permanente
vorming. De landelijke CPD-werkgroep evalueert
deze voorstellen op basis van afgebakende criteria. In
november keurt ze twee voorstellen goed. De centrale
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thema’s van deze projectvoorstellen zijn ICT, e-leren, de
aanpassing van het curriculum aan de specifieke context
van land en regio, en lesson study (zie onder).
Permanente vorming van leerkrachten in de scholen
Het derde en vierde deel van het programma
situeren zich op het niveau van de scholen, inclusief
de gemeenschapsscholen. Ze draaien rond de
leerkrachten die werken in het basisonderwijs en door
middel van bijscholingsactiviteiten hun kennis en
onderwijsvaardigheden verder ontwikkelen. Dergelijke
activiteiten worden provinciaal, per district of per zone
georganiseerd of ondersteund. VVOB helpt het Ministerie
van Onderwijs bij het versterken van deze activiteiten.
In 2008 beperkt dit zich tot Central Province. We
ondersteunen onze directe partners bij het trainen van
de medewerkers van de zes districten zodat permanente
vorming op schoolniveau wordt versterkt. Ze maken
hierbij gebruik van twee methodes. De eerste is de
INSET cycle: een specifieke methode voor training aan
leerkrachten gebaseerd op een duidelijke bepaling van
de behoeftes. En de tweede is de lesson study. Dit is een
methode waarbij een leerkracht een les voorbereidt en
geeft aan kinderen in het bijzijn van collega-leerkrachten.
Vervolgens gaan ze samen na hoe ze deze les kunnen
verbeteren.
Daarnaast voeren we studies uit om een beter zicht
te krijgen op de situatie van de bijscholing van de
leerkrachten op schoolniveau en op het schoolbeheer
en het gebruik van ICT in de gemeenschapscholen. Om
de managementcapaciteit van de gemeenschapsscholen
te versterken ondersteunen we de vergaderingen van de
oudercomités (een vertegenwoordiging van ouders uit
de gemeenschap).
Contact- en afstandsonderwijs voor lectoren
In het vijfde deel van het programma willen we de
lectoren versterken via contact- en afstandsonderwijs.
Binnen dit onderdeel krijgt het aflopende VVOB-project
PTDDL een plaats. PTDDL staat voor Primary Teacher
Diploma through Distance Learning. Het National In
Service Teachers’ College (NISTCOL) is de thuisbasis voor
PTDDL. Het project loopt inmiddels autonoom en zorgt

ervoor dat jaarlijks 5000 leerkrachten met een certificaat
een diploma behalen. In 2008 stellen we een plan op om
PTDDL te monitoren en de continuïteit ervan te bewaken.
Ook andere lerarenopleidingen worden ondersteund bij
het aanbieden van afstandsonderwijs in het algemeen
en e-leren in het bijzonder. We brengen in kaart welke
opleidingen al concrete plannen hebben. In 2009 zullen
we verdere ondersteuning geven aan deze plannen.
VVOB biedt specifieke ondersteuning aan het NISTCOL
om het ICT-expertisecentrum te worden. Er zijn investeringen in zowel hardware als in training van personeel.
De ICT-mensen zijn nu in staat het computerpark van 120
computers zelfstandig te onderhouden. Ook is er ondersteuning bij de ontwikkeling van een ICT-beleidsplan.
Opvolging en uitwisseling
Het zesde en laatste luik van het programma heeft
betrekking op het opvolgen van de resultaten van het
programma, het delen van kennis en het uitwisselen

van goede praktijken. VVOB Zimbabwe neemt de leiding
over de organisatie van een workshop rond monitoring
en evaluatie. Doel is een monitoring- en evaluatieplan
voor het programma in Zambia op te stellen. Vervolgens
stellen alle coöperanten samen met de respectieve
partners een eigen monitoring- en evaluatieplan op voor
de onderdelen van het programma waarover zij zich
ontfermen.
Tijdens de teamvergadering is er regelmatig aandacht
voor en reflectie over goede praktijken. We wensen
deze goede voorbeelden breder onder de aandacht te
brengen via een nieuwsbrief. In 2009 zal dit idee verder
vorm krijgen.
Medische vorming
Naast het PTDDL-project ronden we in 2008 ook het
Skills Lab af. Dit project voeren we uit in samenwerking
met het Ministerie van Gezondheid. Het draait rond
de vorming van de clinical officer. Dit is in Zambia een
specifieke groep binnen het medisch personeel met een
verkorte praktijkgerichte medische opleiding. Zij speelt
een belangrijke rol in de eerstelijns gezondheidszorg
op het platteland. VVOB ondersteunt de samenwerking
tussen de provinciale centra en de uitwisseling van
informatie. Ook versterken we de methodologie van
het medisch examen en besteden we aandacht aan de
training van mensen die bij het examen optreden als
gesimuleerd patiënt.

Lois Mvula kan via VVOB haar zelfvergaarde
informaticakennis aanscherpen en delen met
collega’s in het hele land
Ik ben Lois Mvula en ik werk voor het National In Service Teachers’ College (NISTCOL) in Chalimbana.
Voordat VVOB ICT introduceerde in de hogeschool, werkte ik er als koffiedame. Ik heb altijd interesse
gehad voor computers. Op eigen houtje heb ik enkele korte basiscursussen informatica gevolgd. VVOB
heeft me nadien geholpen deze kennis aan te scherpen via een cursus rond het onderhoud van hardware.
Sindsdien ben ik de beheerder van de computerzaal op het NISTCOL. Ik assisteer ook bij de inventarisatie
en de computerinstallaties. In 2008 heb ik mijn ICT-kennis verder kunnen bijschaven via vorming om ICT te
onderwijzen en om het ICDL-certificaat (International Computer Drivers License) te behalen. Tijdens de voorbije
jaren heb ik dus veel over informatica geleerd. Maar voor mij is dit slechts het begin van een lang leerproces. Ik
wil en moet blijven studeren om bij te blijven met de moderne technologie.
Inmiddels ben ik ook verantwoordelijk voor het leraarslokaal en voor het lokaal waar we de PC’s
onderhouden. Hierbij leid ik een staf van drie computertechnici. Ik ben ook actief als lesgever bij de
netwerktraining van VVOB en aan het NISTCOL voor basiscursussen informatica. In mei 2008 geeft het
NISTCOL mij de erkenning van de Most Improved Worker and the Most Hardworking Staff Member.
In het PTDDL-project van VVOB heb ik bijgedragen aan de ICT-ondersteuning.
Nu het project draait in heel het land, hoop ik mijn kennis te kunnen delen
met andere leerkrachten. Zo kunnen ze zich bekwamen in het gebruik
van computers, vooral in het lesgeven en leren. Het geeft hen
bijvoorbeeld de mogelijkheid om lesmateriaal te kunnen vinden
op het internet en om digitale presentaties te geven in de klas.
Door de netwerktraining hebben de lerarenopleidingen een
grotere toegang tot educatief materiaal. Bovendien kunnen ze
via e-mail makkelijker en sneller met elkaar communiceren.
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Zimbabwe

Een turbulent jaar
2008 is een turbulent jaar voor Zimbabwe. Er zijn twee
verkiezingsrondes, hyperinflatie rijst de pan uit en de
bevolking krijgt het steeds moeilijker om de eindjes
aan elkaar te knopen. Ook de onderwijssector blijft niet
gespaard. Zo schat men dat 2008 voor de meerderheid
van de Zimbabwaanse kinderen een ‘verloren’ leerjaar
is. De falende economie slaat hard toe in de hogescholen
waarmee VVOB samenwerkt. Op het einde van 2008
komen ze zelfs tijdelijk in een crisissituatie terecht.
Ondanks de politieke en economische crisis is dit een
vruchtbaar jaar voor de samenwerking tussen VVOB en
de hogescholen. Er blijft grote interesse en bereidheid om
samen te werken in het nieuwe meerjarenprogramma en
de drie reeds langer lopende projecten.
Mooi einde, mooie start
CITEP en ST2EEP zijn beide tot een mooi einde gebracht.
CITEP heeft tien technische hogescholen gesteund
in de verbetering van hun IT-beheer. Het project
werkte rechtstreeks met de IT-departmenten van de
hogescholen. Het ondersteunde opleidingen voor én
door IT-personeel en moedigde uitwisselingen tussen
de hogescholen aan. Deze aanpak bood de hogescholen
concrete antwoorden voor duurzaamheid in een context
van voortdurende stafwissels. Het ST2EEP-project
ondersteunt sinds 2003 de integratie van milieueducatie
in het curriculum van de drie lerarenopleidingen

secundair onderwijs. Elementen van dit project zijn
opgenomen in het meerjarenprogramma, gezien hun
relevantie in het werken rond kwetsbaarheid, ook in de
lerarenopleidingen voor lager onderwijs.
Het ZimPATH-project, dat werkt rond gewaarwording
en preventie van HIV/aids in de lerarenopleiding, loopt
nog tot het einde van 2009. Dit project kan op een
zeer natuurlijke manier volledig samensmelten met het
meerjarenprogramma. Hierdoor loopt het programma al
vanaf het begin van 2008 op volle kracht.
Kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid heeft veel gezichten in Zimbabwe.
Kinderen zijn kwetsbaar door de HIV/aids-pandemie, die
hun familieleven op heel veel manieren overhoop gooit.
Armoede slaat erger dan ooit tevoren om zich heen.
Naar school gaan, en ook daadwerkelijk iets leren, is in
deze omstandigheden niet vanzelfsprekend. Kinderen
met een handicap of leermoeilijkheden krijgen vaak
niet de kans zich te ontplooien. Daarenboven blijven
de leerkrachten, docenten en student-leerkrachten niet

Ons VVOB-team bestaat uit tien Zimbabwanen en drie Belgen. We
bieden ondersteuning aan alle veertien lerarenopleidingen die
Zimbabwe rijk is. Door samen te werken rond kwetsbaarheidsthema’s bereiken we twee doelen. De docenten kunnen hun
facilitatievaardigheden verder opbouwen. Tegelijk reflecteren ze
over hun eigen houding ten opzichte van studenten en worden
ze zich bewust van hun eigen bijdrage tot de kwetsbaarheid – of weerbaarheid – van die studenten. Een sterk team van
gemotiveerde docenten met goede facilitatievaardigheden
laat toe dat de capaciteitsversterking ook van binnenuit
gebeurt. Er is een grotere groep student-leerkrachten
betrokken dan mogelijk zou zijn indien we enkel vanuit het
VVOB-team zouden werken.
Gezamenlijk leren en reflecteren met het VVOB-team en
de partners is een duidelijke meerwaarde voor ons programma. Er is een grote
teamgeest en we denken samen na over onze visie. We leggen ook de eerste, veelbelovende banden
met andere organisaties die rond dezelfde thema’s werken. Zo slaan we de handen in elkaar met UNICEF rond
de verdere opleiding van leerkrachten die reeds voor de klas staan, en met SNV en PLAN International rond de
capaciteitsversterking en de attitudes van de managers van de hogescholen.
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gespaard. Ook zij hebben met
een hele hoop moeilijkheden te
kampen. Hoe ga je als leerkracht
om met je eigen kwetsbaarheid?
En hoe ga je om met de vele
vormen van kwetsbaarheid die je
in je klas ziet?
Ons programma ondersteunt de
lerarenopleiding van Zimbabwe om
een antwoord te bieden op deze
vragen. De ZimPATH-activiteiten
rond bijvoorbeeld levensvaardigheden, discriminatie, gender, positief leven met HIV,… laten ons toe
onmiddellijk en praktisch met student-leerkrachten en
docenten te werken rond kwetsbaarheidsthema’s. De
benaderingen van ZimPATH leggen in 2008 de fundamenten van het programma. Zo kiezen we ervoor om
samen met onze partners een gezicht te geven aan het

concept ‘kwetsbaarheid’ vanuit hun eigen realiteit en
context. De verantwoordelijkheid voor het programma
ligt in handen van de hogescholen. Elke hogeschool
roept een coördinerend team tot leven en ontwikkelt
een eigen, uniek plan van aanpak. Managers, docenten,
studenten, stafontwikkelingscomités en departementen
kleuteronderwijs werken zelf rond de ideeën die ze voor
hún hogeschool belangrijk vinden. De dialoog tussen
het VVOB-team en deze partners is intensief. We bouwen
samen aan een toekomst, waarin we aan alle kinderen
van Zimbabwe kwaliteitsonderwijs kunnen bieden.
2009?
In 2009 zullen we extra aandacht hebben voor nieuwe
initiatieven van de hogescholen, bijvoorbeeld rond
kleuteronderwijs en ondersteuning van stagementoren
in de scholen. Tegelijk zullen we onze leerprocessen
uitdrukkelijker trachten te documenteren. Het belooft
een jaar van hoop en groei te zijn.

Docente Beata Chikwandha wil haar studenten
weerbaarder maken zodat zij voorvechters
kunnen worden van kwaliteitsvol onderwijs
Capaciteitsopbouw, participatie en eigenaarschap zijn wat VVOB en het nieuwe programma rond kwaliteitsonderwijs
en kwetsbaarheid voor mij betekenen. Mijn naam is Beata Chikwandha en ik geef les aan de Morgan Zintec hogeschool
in Harare. Deze school vormt leerkrachten lager onderwijs. Ik doceer er Gezondheid en Levensvaardigheden. Mijn
eerste contact met VVOB kwam er via haar ZimPATH-project, dat samenwerkt met de hogescholen rond
participatieve invalshoeken voor de preventie van HIV/aids en voor onderwijs in levensvaardigheden.
Over de jaren bouwde ik mijn eigen facilitatievaardigheden op en begon ik zelf scenario’s te schrijven
voor korte trainingen en workshops met mijn studenten en collega’s. Ik ben sinds 2008 ook lid van
het team van docenten dat het werk van VVOB over de hogescholen heen mee ondersteunt.
VVOB heeft me een nieuwe visie gegeven op het onderwijs in Zimbabwe. Om kwaliteitsvol
onderwijs te kunnen leveren moeten we onze eigen kwetsbaarheid en die van de kinderen in
de klas in acht nemen. Ik zie mezelf als een medium voor verandering voor mijn hogeschool
en de scholen waarnaar we onze student-leerkrachten sturen. Als docent heb ik nu
een meer open houding tegenover de studenten. Als ik mijn eigen studenten
kwetsbaar maak, kunnen zij geen voorvechters zijn van kwaliteitsvol onderwijs. Ik
wil mijn studenten een omgeving bieden die vrij is van misbruik zodat zij dit ook
zullen doen voor de kinderen in hun klas.
Ik ervaar het positieve effect van het werken als een team in mijn hogeschool.
Teamwerk maakt dat we ons het programma eigen maken en brengt diversiteit
met zich mee. De flexibiliteit van het nieuwe programma motiveert me
omdat ik leer van wat andere hogescholen doen om kwaliteitsvol
onderwijs te bereiken. Ik heb geleerd dat opvolging en reflectie
de kwaliteit verzekeren van wat we doen. Mijn droom is om
studentvriendelijke colleges te geven
die de kwaliteit van het
onderwijs verhogen in
scholen die vrij zijn van
kindermisbruik.
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Financieel verslag
Ontwikkelingseducatie

Structuur- en beheerskosten

Ontwikkelingseducatie is een nieuw spoor in de
samenwerking met de Vlaamse overheid. Via het Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)
wordt een project rond scholenbanden ondersteund.
Dit gebeurt met een gesplitst krediet van € 379.000
te besteden binnen een termijn van drie schooljaren,
waarvan in 2008 € 96.000 werd ontvangen en € 27.371
effectief werd besteed.

De werkingskosten van het secretariaat worden vanaf
2008 begrepen als structuurkosten, of kosten die,
vanuit een eerder theoretisch oogpunt, slechts indirect
verbonden zijn met de uitvoering van programma’s
maar inherent zijn aan het bestaan van de organisatie
als dusdanig. Onder beheerskosten vallen de kosten die
toe te wijzen zijn aan het rechtstreekse beheer van de
programma’s in het Zuiden. Het betreft kosten ter hoogte
van € 594.374 die zowel in de hoofdzetel als in het
Zuiden gemaakt worden. De structuurkosten bedragen
€ 620.562 waarvan DGOS € 361.392 ten laste neemt en
Vlaanderen € 250.000 (structurele werkingstoelage). Dit
betekent dat meer dan 90% van de effectieve uitgaven
van VVOB (ca. € 6.800.000) rechtstreeks te verbinden zijn
met de realisatie van de doelstellingen van de vzw, zijnde
ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingseducatie.

Programmawerking in het Zuiden
De programmawerking in het Zuiden wordt bijna
volledig gefinancierd door de federale overheid via het
Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
(DGOS). Sinds begin 2008 gebeurt dit via een gesplitst
krediet van € 26.999.997, te besteden voor eind 2010.
Dit valt samen met de eerste termijn van een strategisch
kader dat loopt van 2008 tot 2013. Van dit krediet
werd in 2008 € 8.799.999 ter beschikking gesteld en
€ 6.435.204 besteed. Deze voor VVOB ongewoon lage
bestedingsgraad van 73% is te wijten aan de laattijdige
ontvangst van de eerste schijf (half augustus) door
de politieke situatie van de federale regering. Om het
voorziene programma toch te kunnen opstarten werd
het volledige eigen vermogen van VVOB ingezet voor
prefinanciering en werd, na uitputting van dit vermogen,
gebruik gemaakt van kaskredieten.
Donordiversificatie
Aanzetten tot donordiversificatie merken we in
Zimbabwe en in DR Congo. In Zimbabwe werd met
UNICEF samengewerkt voor € 33.965. In DR Congo kon
met financiering van het Vlaamse Departement voor
Landbouw en Visserij (€ 100.000 goedgekeurd in 2007)
de ondersteuning aan het landbouwonderwijs versterkt
worden.

Resultaat
Omdat de vzw de voorbije jaren soms een negatief
resultaat haalde en er een voldoende substantieel
eigen vermogen nodig blijft om programma’s in het
Zuiden voor te financieren, werd in de begroting voor
2008 gestreefd naar een nulresultaat. Dit werd gehaald
middels een bescheiden surplus van € 3.196. Het balanstotaal bedraagt € 12.073.953. De liquiditeitspositie is
comfortabel (Activa / Schulden op korte termijn = 129%)
maar de ratio’s eigen vermogen / vreemd vermogen
(29%) en eigen vermogen / totaal passief (22 %) zijn
aanvaardbaar maar aan de lage kant.
Audit
Alle programma’s in het Zuiden worden jaarlijks onderworpen aan een lokale audit. Waar mogelijk wordt hiervoor een beroep gedaan op gerenommeerde instellingen zoals PWC, Deloitte & Touche of Ernst & Young.
De audit van de rekeningen in Brussel wordt uitgevoerd
door het bedrijfsrevisorenkantoor Ernst & Young.
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Balans
Activa

A. Vaste activa

2007

2008

10.537

49.541

B. Vorderingen op ten hoogste één jaar

8.302.186

6.565.014

C. Liquide middelen en geldbeleggingen

3.379.873

5.427.976

D. Overlopende rekeningen

Totaal activa

Passiva

A. Fondsen van de vereniging en overgedragen winst/verlies
B. Voorzieningen
C. Schulden op ten hoogste 1 jaar

Totaal passiva

Resultatenrekening
Kosten

A. Structuurkosten

44.883

31.422

11.737.479

12.073.953

2.508.103

2.573.075

110.000

110.000

9.119.376

9.390.878

11.737.479

12.073.953

2007

2008

1.136.967

631.515

a. Diensten en diverse goederen

274.369

239.639

b. Personeelskosten

851.024

355.811

c. Afschrijvingen

9.180

21.525

d. Andere kosten

2.394

14.540

-

594.374

B. Beheerskosten
a. Personeelskosten (Noord en Zuid)

-

464.797

b. Audit, monitoring en evaluatie, leerprocessen

-

114.422

c. Andere

C. Operationele kosten (programmakosten)

-

15.155

7.797.936

5.589.317

a. DGOS-programma

5.479.438

b. VAIS-programma (scholenbanden)

27.372

c. Andere programma’s

D. Aanpassing reserves (1)
Totaal kosten

Opbrengsten
a. Subsidies

b. Financiële opbrengsten
c. Overige opbrengsten

Totaal opbrengsten

Resultaat
Resultatenaanwending (1)
Surplus (tekort)

Overdracht vorig boekjaar
Subtotaal

82.506
-

61.775

8.934.903

6.876.982

8.721.891

6.807.450

81.716

69.497

839

3.231

8.804.446

6.880.178

-130.457

3.196

-130.457

3.196

172.050

151.965

41.593

155.162

165.263

-

-162.831

0

Ontrekking aan werkkapitaal

107.940

0

Overdracht boekjaar

151.965

155.162

Aanpassing reserves (1)
Dotatie aan werkkapitaal

(1) Vanaf dit jaar (voor het boekjaar 2008) berekenen we het resultaat door de aanvulling of reductie van de noodzakelijke reserves
meteen aan te rekenen als een kost. Zo krijgen we onmiddellijk een beeld van het effectieve surplus of tekort, dat in meerdering /
mindering wordt gebracht van het eigen vermogen.
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Bijlage
Bestuursorganen van VVOB vzw
Hieronder vind je een overzicht van de leden van de Algemene Vergadering van VVOB vzw. De mensen die ook lid zijn
van de Raad van Bestuur, staan bovenaan de lijst.

Mevr. Soetkin Bauwens, OVSG
Mevr. Lisbet Colson, VSKO
Mevr. Betty De Wachter, Coördinator VVSG International
Dhr. Jan Geens, Directeur Internationalisering, VLHORA
Prof. Marlies Lacante, KULeuven Departement Psychologie
Dhr. Urbain Lavigne, Afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs
Prof. Stefaan Marysse, VLIR
Prof. Marc Nyssen, VLIR
Dhr. Walter Thiebaut, Stichting V.I.W.
Dhr. Luc Van de Velde, Afgevaardigde VLHORA

zz
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Algemene Vergadering
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Raad van Bestuur

zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Voorzitter:
Dhr. Stefaan Van Mulders, Administrateur-generaal, Dept. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Mevr. Ann Breemersch, Directeur, Departement Landbouw en Visserij
Mevr. Martine Caron, Afgevaardigde VLHORA
Dhr. Piet De Bruyn, Vlaams volksvertegenwoordiger
Dhr. Kurt De Loor, Vlaams volksvertegenwoordiger
Mevr. Maria De Smet, Afgevaardigde VLHORA
Dhr. Jochen Devadder, Diensten van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Indirecte
Samenwerking
Dhr. Jos Geysels, Voorzitter 11.11.11
Mevr. Anne Marie Hoebeke, Vlaams volksvertegenwoordiger
Mevr. Judith Kerkhof, Expert Ontwikkelingssamenwerking
Mevr. Ruth Lamotte, Vlaams ministerie van Werk, Onderwijs en Vorming, Internationale Relaties
Dhr. Luc Lathouwers, Secretaris-generaal, Departement Bestuurszaken
Dhr. Christophe Maréchal, BTC, Dienst Kwaliteitsmanagement
Dhr. Peter Michielsens, Coördinerend inspecteur-generaal Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, Onderwijsinspectie – Coördinatie
Dhr. Peter Moors, Directeur-generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking DGOS
Dhr. Marc Olivier, Stichtend lid
Mevr. Sabine Poleyn, Vlaams volksvertegenwoordiger
Mevr. Inge Roggeman, Stichting V.I.W.
Prof. Patrick Sorgeloos, VLIR
Dhr. Jef Tavernier, Vlaams volksvertegenwoordiger
Mevr. Heidi Vander Poorten, Departement Diensten voor het Algemeen, Gelijke Kansen in Vlaanderen
Dhr. Roland Van Goethem, Vlaams volksvertegenwoordiger
Dhr. Raf Van Hoof, Communicatieverantwoordelijke, Departement Financiën en Begroting
Mevr. Kristien Verbrugghen, VLIR-UOS
Dhr. Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal, Internationaal Vlaanderen
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VVOB is een vereniging zonder winstoogmerk. In
opdracht van de Vlaamse en Belgische overheid
dragen we bij aan de kwaliteitsverbetering van het
onderwijs in ontwikkelingslanden. Onze kerntaak
is technische bijstand verlenen in programma’s in
het Zuiden. Daarmee levert VVOB een belangrijke
bijdrage aan de lokale capaciteitsopbouw, een
middel om duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding te stimuleren.

VVOB vzw
Handelsstraat 31
1000 Brussel
T ∙ +32 (0)2 209 07 99
F ∙ +32 (0)2 209 07 98
E ∙ info@vvob.be
W ∙ www.vvob.be

