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Voorwoord
Bouwen aan kwaliteit

Beste lezer,
Bij de vraag naar een voorwoord voor het jaarverslag 2010 van de VVOB schrok ik toch even. Het voorbije jaar is voorbijgevlogen. Ik dacht
nog maar net het vorige jaarverslag te hebben ingeleid en hier ligt al een nieuwe editie voor je klaar. Dat alles geeft de indruk van in
elkaar doorlopende jaren zonder onderscheid, een opeenvolging van continue vernieuwing waarvan we geen begin meer zien en zeker
geen einde ontwaren.
Het is een stuk ook onze realiteit, en gelukkig maar. In dit alles blijft immers onze finaliteit, onze doelstellingen, de missie van de VVOB,
pal overeind. Onze partners zijn herkenbaar, zowel onze Noord-partners als deze in het Zuiden zijn vertrouwd. En tegelijk hopen wij ook,
maar ik ben wel zeker van mijn zaak... ZIJN wij ook een vertrouwde partner en organisatie. Wij kunnen bouwen op stabiele relaties, met
vaste programma’s die garant staan voor continuïteit, betrouwbaarheid en met enige overdreven zelfzekerheid voeg ik daar ook kwaliteit
aan toe.
De VVOB is in een constante zoektocht naar meer financiële stabiliteit, de opstap naar een gediversifieerd donorbeleid, de uitbouw van
een evenwichtig en aantrekkelijk personeelsbeleid, een uitgebouwde programmawerking en de verdere ontwikkeling van de scholenbanden, kortom doorgedreven kwaliteitszorg in alle vezels van de organisatie. Dit betekent an sich zeker geen revolutie maar wel is het
een voortdurend bewegen, nooit roesten of te lang verpozen. Dus moet de conditie goed onderhouden worden en dat doe je niet in een
maand of zelfs in een jaar. Vandaar misschien de indruk van de in elkaar overlopende jaren.
Maar mogelijk zal hét beeld van het jaar 2010 dat van een vuurspuwende IJslandse vulkaan zijn. Hij strooide letterlijk roet in onze plannen
om onze mensen dichter bij mekaar te brengen tijdens het VVOB-seminar met als centraal thema ‘Let’s get connected’1. En daar hebben
we ondanks alle obstakels het voorbije jaar toch werk van gemaakt. We hebben verbindingen gelegd tussen Noord en Zuid, tussen strategie en werkveld, tussen Raad van Bestuur en coöperanten, tussen scholen, tussen onderwijs, vorming en ontwikkelingssamenwerking...
‘Let’s get connected’, onverminderd voort!

Stefaan Van Mulders

Voorzitter VVOB vzw
Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn

1

Eyjafjallajökull, het antwoord op dé quizvraag van 2010. Toen de IJslandse vulkaan
zich liet horen in april en een aswolk over Europa joeg, stond een internationaal
seminar van VVOB in de stellingen. Medewerkers van VVOB en haar partners van
over de hele wereld zouden naar België reizen om er samen na te denken over
onze organisatie en de koers die we willen varen. Maar we moesten in de natuur
onze meerdere erkennen. Flink wat mensen raakten gestrand in luchthavens in de
rand van Europa of erbuiten. Dat was de start van een logistieke nachtmerrie. Maar
als bij wonder raakten er toch nog heel wat deelnemers op de plaats van afspraak. We
konden alsnog, zij het met minder dan voorzien, elkaar vinden en banden aanhalen. En
zo komt deze natuurkracht na prominente vermelding in alle jaaroverzichten ook in het
jaarverslag van VVOB terecht.
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Inleiding
Onze organisatie in beweging
Morgen mag of moet ik naar Genève, op uitnodiging van de UNESCO. Deze gezaghebbende VN-organisatie organiseert daar de ‘World
Summit on the Information Society 2011’. VVOB mag uitleggen hoe men leerkrachten kan motiveren en omkaderen om gebruik te maken
van ICT binnen hun didactische opdracht.
Dat VVOB op zo’n wereldtop wordt uitgenodigd, toont aan dat het de goede weg op gaat met de evolutie van een algemeen-technische naar een sterk gespecialiseerde ontwikkelingsorganisatie. De keuze voor één sector, onderwijs, was een eerste belangrijke stap. De
tweede stap, opbouw van interne expertise, werd resoluut genomen door in april 2010 te investeren in een organisatiebreed seminar
rond onderwijs en capaciteitsopbouw. Expertise bouw je niet op door alleen aan de top een keuze te maken, maar door de actieve
inbreng van alle medewerkers te verzekeren en deze efficiënt te organiseren. Door de vulkaan Eyjafjallajökull ging dit seminar deels de
mist in: niet eens de helft van de deelnemers bereikte Blankenberge. Toch werd er een richting bepaald die de hele organisatie in beweging bracht. Dit jaarverslag wil deze beweging ondersteunen en uitdrukken. Daarom worden de resultaten van onze werking in 2010 niet
per land maar per onderwijsthema geïllustreerd.
En deze resultaten mogen er zijn, ook op kwantitatief vlak. In alle landen kunnen we stellen dat we een belangrijke bijdrage leveren aan
veranderingen op regionaal en soms zelfs op nationaal vlak. Door VVOB verandert een relevant aspect van de dagelijkse praktijk bij alle
leerkrachten, alle scholen, alle leerlingen.
Een succesfactor is, naast het bouwen op het ‘ownership’ van de partner en het intelligent schakelen tussen beleid en praktijk, een goed
gedoseerde technische bijstand. Daarbij krijgt de directe interactie met het internationaal gerenommeerde Vlaamse onderwijsveld steeds
meer gewicht. Ook het groeiende enthousiasme van scholen in Vlaanderen voor ons aanbod van scholenbanden, en van hogescholen
voor de stageplaatsen die we aanbieden, lijkt gebaseerd op het feit dat VVOB wel degelijk een brugfunctie kan vervullen. We erkennen
graag dat zeker op dat vlak nog verdere groei mogelijk is. Vooral met andere ontwikkelingsorganisaties kunnen we bruggen slaan.
In 2010 hebben we verdere stappen gezet op het vlak van donordiversificatie. Meer fondsen mobiliseren om onze resultaten kracht bij te
zetten is hard maken dat we nú kwaliteitsonderwijs willen, en wel voor alle jongeren, wereldwijd. In Vlaanderen legden we mee de eerste
steen voor een reeks van ontwikkelingsdebatten1. Ook de start van het Belgische platform voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking Educaid.be2 droeg een sterke VVOB-stempel.
2010 was een goed jaar, omdat VVOB veel impulsen tot innovatie kon ontvangen en geven. Om hier de vruchten van te plukken moet
verder aan de kar worden getrokken. Dat zien we VVOB-medewerkers doen, dag in, dag uit, is het nu in Harare, Hanoi, Brussel of Genève.

Bart Dewaele
Directeur-generaal VVOB vzw

2






De initiatiefnemers van de ‘Ontwikkelingsdebatten’ brengen mensen uit de brede ontwikkelingssector bij elkaar om
kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen rond een specifiek thema. Met deze bijeenkomsten willen we het eigen functioneren op een constructieve wijze onder de loep nemen, nieuwe inzichten krijgen in de eigen bijdragen aan armoedebestrijding, en kruisbestuiving stimuleren tussen verschillende ontwikkelingsactoren.
 Zie: www.vvob.be/ontwikkelingsdebatten
'Educaid.be' is het Belgisch platform voor onderwijs en vorming in ontwikkelingssamenwerking. Het wil informatie delen
en mensen en organisaties aanzetten om hun acties in het Zuiden beter op elkaar af te stemmen om zo de efficiëntie van
deze acties te verhogen.
 Zie: www.educaid.be

Ontwikkelingsdebatten




1
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op bezoek in Kenia
In 2010 heeft VVOB Kenia twee medewerkers van Klasse op bezoek.
De journalisten van dienst, Wouter Vanmol (o.a. videojournalist) en Jo
Valvekens (o.a. eindredacteur van Maks! ) maken er diverse reportages.
Sinds oktober 2010 zijn ze in het hele gamma aan Klasse-producten te
volgen. Het orgelpunt is de website 6556.be.

 Overzicht: www.vvob.be/vvob/klasseinkenia
 www.klasse.be | www.maks.be | www.6556.be
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VVOB in Vlaanderen
Bruggen bouwen

De wereld die we willen nalaten aan onze kinderen, is er een die evenwichtig en duurzaam is en aan elk individu alle mogelijke kansen tot
ontplooiing biedt. De mensen in ‘het Zuiden’ meer kansen geven is het uiteindelijke doel van de Zuidwerking van VVOB. Tegelijk kan een
duurzame wereld met gelijke kansen maar gerealiseerd worden wanneer ook de solidariteit tussen mensen en volkeren groeit, wanneer
er wederzijds begrip is en vooroordelen en clichés worden afgebouwd.
Onze Noordwerking wil hieraan bijdragen door in Vlaanderen te bouwen aan een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. We
verbinden dit met wat we doen in het Zuiden en proberen dus een vruchtbare wisselwerking tussen de onderwijsrealiteit in het Zuiden
en die in Vlaanderen mogelijk te maken. De kennis van elkaar groeit, de dialoog ontstaat, en een betere beeldvorming leidt tot een waardering van de verschillen en gelijkenissen.
Het programma Scholenbanden bouwt bruggen op het niveau van het lager en middelbaar onderwijs. Via het stageprogramma en de
partnerschappen met hogescholen smeden we relaties op het niveau van het hoger onderwijs. Op beide gaan we uitgebreid in op de
volgende pagina’s.
Met websites, nieuwsbrieven, debatnamiddagen, vormingsaanbod, deelname aan evenementen, actief lidmaatschap bij netwerken zoals
Kauri,... treedt VVOB steeds meer naar buiten om Vlaanderen te betrekken bij de ontwikkelingsproblematiek. Via het platform Educaid.be
trekt VVOB mee aan de kar om informatie over onderwijs en ontwikkelingssamenwerking te delen en zo het Belgische beleid hierrond
te versterken. Dankzij het engagement van tientallen Vlaamse vrijwilligers-vertalers kunnen t(a)alrijke drempels in de uitwisseling tussen
Vlaanderen en het Zuiden overwonnen worden.

Pieter-Jan De Marez
Verantwoordelijke Noordwerking VVOB vzw

“Het was een inspirerend bezoek van de leerkrachten
van het Sint-Jozefinstituut aan onze school in ZuidAfrika. Ze zijn enorm enthousiast over hun werk.
Hen ontmoeten in hun school in België zal een leerrijke ervaring zijn.”
Waveren Hoërskool Witzenberg, Zuid-Afrika
"Kort samengevat was het eerste jaar Scholenbanden een leerrijke, motiverende ervaring die
alle nodige impulsen heeft gekregen van beide
partnerscholen om verder te groeien. De scholen
zijn goed op elkaar ingesteld en geven zich ten
volle om de band verder te laten groeien. We zijn
verbaast over waar we al na één jaar samenwerken
staan."
Basisschool Goede Lucht, Anderlecht
"Ik kwam in een nieuw land met een andere cultuur
en de grond onder mijn voeten viel weg. Maar ik
kreeg snel vat op de dingen en ben meer gaan relativeren. Ik ondervond dat je via kleine stapjes ook tot
een groter geheel kunt komen. Iets wat vaak nog
functioneler is dan grote stappen in één keer. Ik heb
hier geleerd positief te blijven en me te focussen
op de dingen die wel goed lopen. De buitenlandse
stage was een hele positieve ervaring."
Katrien Roelandt, stagiaire in Suriname

"Onze leerlingen, leerkrachten en de schoolleiding
zijn zeer enthousiast over de scholenband. Het is
een leerrijke ervaring om op deze wijze in contact
te komen met de cultuur van België en met de
partnerschool."
VSO in de Thomsonstraat, Paramaribo,
Suriname
"Toen de twee studenten die stage hadden
gelopen in Zambia, naar onze school kwamen
en hun ervaring toelichtten aan de leerlingen,
waren we allemaal enthousiast. Ze vertelden
over het land en over de ontmoeting met onze
partnerschool. Hun ervaringen waren authentiek
en goed weergegeven in hun videomontage. De
leerlingen vonden het heel fijn."
Middenschool H. Hartinstituut, Bree
"Op persoonlijk vlak: buitenlandervaringen zijn
altijd een verrijking. De confrontatie met jezelf
en met jouw perspectief en achtergrond is van
onschatbare waarde. Het zorgt er eveneens
voor dat je niet onderuit zakt in je zetel. De vele
indrukken en ervaringen stemmen bovendien
tot nadenken. Zoveel deuren en ramen openen
waarvan je het bestaan nooit had verwacht."
Tineke Dekeyser, stagiaire in Kenia
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Noord-Zuidpartnerschappen
in volle vaart
Samenwerken kun je leren
Een ‘identikit’ uitwisselen en informatieborden ophangen op
school, een multiculturele gerechtendag of een gezamenlijke
rekenopdracht, een Afrikaanse dag of samen werken rond de
Millenniumdoelen (zie voetnoot pagina 21), brieven schrijven
naar mekaar of zelfs op bezoek gaan,… In 2010 realiseren veertien scholenbanden hun eerste activiteiten en daar zijn ze best
creatief in. De mondiale activiteiten in de eigen school lukken
zonder probleem, maar de communicatie en samenwerking
met de partner loopt in de beginfase vaak moeizaam. Een scholenband opzetten vraagt tijd en geduld en de brugfunctie van
VVOB tussen de scholen blijkt voor de meeste scholenbanden
een heel belangrijke hulp. Geleidelijk krijgen de betrokken leerkrachten een beter beeld van wat zo’n samenwerking inhoudt,
en ook inzicht in hoe ze de communicatie en activiteiten beter
op elkaar kunnen afstemmen.
Duwtjes in de rug
VVOB adviseert en ondersteunt scholen daarbij, zowel in

Vlaanderen als in de partnerlanden, en geeft financiële
ondersteuning voor de kosten verbonden aan scholenbandactiviteiten. In 2010 verschijnt de tweemaandelijkse
nieuwsbrief ‘Kort op de Band’ in drie talen. Ook de website
www.scholenbanden.be geeft permanent nieuws en informatie
voor en uit de scholen. Studenten uit de lerarenopleiding ondersteunen verschillende scholenbanden in Kenia, Zambia en Suriname via een stage van enkele maanden in de partnerscholen
in het Zuiden of via een korte opdracht in de marge van een
andere stageopdracht.
Samen sterk
Vlaanderen is rijk aan organisaties die zinvolle initiatieven
nemen om scholen te ondersteunen in hun Noord-Zuidwerking,
en dus spreekt het voor zich dat er zoveel mogelijk samengewerkt wordt. In drie provincies organiseert VVOB-Scholenbanden samen met Kleur Bekennen een vorming voor leerkrachten over het opzetten en uitwerken van een scholenband.
We gaan ook een samenwerking aan met Green vzw in het
project Greenergy om in een aantal scholenbanden uitgebreid

Maria Assumpta ontmoet Our Lady Of Fatima
Onze partnerschool bezoeken was een echte must. Het zou onze samenwerking concreet maken en eindelijk een gezicht plakken op al die naar zon zoemende namen. Eens ter plaatse gaven we een hand en voor
we het wisten ook ons hart.
Vlakbij Nairobi ligt Kariobangi, het stadje waar de school is gevestigd. Foto’s hadden al verraden hoe de
sloppenwijk eruit ziet. De werkelijkheid overstijgt helaas de papieren indruk. Maar te midden van de wijk,
achter de schoolpoort, ligt een oase van rust en werkijver: Our Lady Of Fatima.
Wanneer de 800 leerlingen op maandagochtend, keurig in het gareel, het volkslied aanheffen, met trots en
overtuiging, voelen we de kracht die van deze kinderen uitgaat. 'Committed to excell' (vastberaden om uit
te blinken) staat op de badge die hun uniform siert en niets is minder waar. Dat ondervinden we meteen
wanneer we de klassen bezoeken. Met 45 zitten ze in één klas. De gedachte alleen al doet ons duizelen: hoe
krijg je zo’n bende stil? Ze maken gretig plaats voor ons, eigenaardige blanke leerkrachten, en tonen een
staaltje discipline van de bovenste plank. Van de leerkracht Kiswahili begrijp ik niet veel, maar zie dat ze
inspireert en met vuur lesgeeft, dat vast nooit uitgeblust geraakt.
Sommige leerlingen studeren Frans en willen hun vaardigheden op ons uitproberen. Met een kleine versie
van de Eiffeltoren in de hand gekneld vraagt Julius, the 'French student', ons de kleren van het lijf. Ze
willen ver geraken in het leven, verder dan Kariobangi, misschien wel tot in Parijs.
Ons bezoek, onze urenlange gesprekken met leerlingen en leerkrachten, geeft ons het inzicht dat er
oneindig veel te leren valt van elkaar. Met een werkgroepje van meer dan twintig leerlingen staan zij te
popelen om in actie te schieten, samen te werken. Ons verhaal over hen heeft onze leerlingen ondertussen
ook begeesterd. We staan in de startblokken voor wat lange afstand lopen beloofd te worden. Hopelijk
houden we ze bij, die Kenianen.
Anki Nauwelaerts, leerkracht aan het Maria Assumpta Lyceum, Laken
In oktober 2010 gingen leerkrachten Anki Nauwelaerts en Joke Haesevoets op bezoek bij hun collega’s
in de Keniaanse partnerschool. Hun scholenband ging in 2009 van start.
10
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Wigo en de Wereld
Al verschillende jaren organiseert de Lagere school van WIGO in Essen een Mondiale Dag.
Traditiegetrouw is dat tijdens de vastenperiode, de tijd waarin ook Broederlijk Delen haar
acties plant. De Mondiale Dag van 2010 kaderde in de samenwerking met onze partnerschool ‘Mooi Uitsig’ in de wijk Bella Vista (deelgemeente van Witzenberg, de zustergemeente
van Essen in de West-Kaap, Zuid-Afrika). Enkele jaren geleden hebben we hen ook al financiële steun kunnen geven om hun computerklasje te moderniseren. Nu draait het om de
bouw van een nieuwe schoolhal.
Op vrijdag 19 maart 2010 om 8u15 was er een gezellige drukte aan de WIGO-schoolpoort.
Meer dan 150 kinderen en ouders kwamen te voet naar school. Van verschillende kanten
van het dorp stroomden ze toe om de schooldag aan te vangen met een lekkere kop
warme chocomelk of een (h)eerlijk kopje koffie. In Bella Vista komen ook alle kinderen te
voet naar school... en moeten ze soms meer dan een uur stappen!
De hele dag zou Zuid-Afrika centraal staan en hoe kun je dat beter doen dan met echte
Afrikaanse dansen, ons aangeleerd door Nana Dankwa? Er werden authentieke instrumenten gebruikt om de leerlingen te begeleiden. Zowel jongens als meisjes konden zich
omkleden in kleurrijke doeken... Net echt! De enthousiaste Afrikaanse monitor maakte dat
iedereen zich opperbest amuseerde en genoot.
In het kader van ‘Colours of Africa’ werden katoenen tasjes en doeken beschilderd. Na de
nodige uitleg mochten de kinderen aan de slag, met schitterende werkjes als eindresultaat.
Een deel van de doekjes zullen gebruikt worden om echte tassen te maken: één zijde werd
beschilderd door een leerling van WIGO, de andere zijde door een leerling van Mooi Uitsig.
Uiteraard werd er ook gezongen. Elk kind van WIGO kent nu het lied ‘Ek ‘s een dapper muis’.
Een schitterend Zuid-Afrikaans liedje, gezongen in het Afrikaans en dat met de nodige
accenten en bewegingen.
De ganse dag verliep in samenwerking met de Oxfam-Wereldwinkel van Essen. In de
inkomhal van onze school hadden ze een uitgebreide stand klaargezet met allerlei
producten. Alle leerlingen en ouders kregen de kans om er even langs te gaan en iets te
kopen. Mits de nodige uitleg over de werking van Oxfam maakt dat de meeste leerlingen
nu wel weten waarom eerlijke handel zo belangrijk is. Hier heerste dan ook een gezellige
drukte.
Ook het reisverslag van het werkbezoek aan Mooi Uitsig van Juf Veronique en Juf Els
lokte bij veel kinderen verwonderde blikken. Zeker de aangrijpende beelden van de krotwoningen en de vaak slechte leefomstandigheden van de kinderen maakten reacties los.
Ook de nieuwe crèche ‘Chris Hani’ kwam aan bod. Onze gemeente begeleidt deze crèche
materieel en financieel. Een hele verbetering als je weet hoe de oude eruit zag.
De dag werd afgesloten met een dansmoment waarop alle ouders waren uitgenodigd. Er
kwamen heel wat ouders en grootouders opdagen om dit mee te maken. Het mondiaal
project werd op vrijdag 2 april afgesloten met de WIGO sponsortocht. Het is de bedoeling
dat we met deze activiteit voldoende euro’s bij elkaar verzamelen om onze partnerschool te
ondersteunen. Inmiddels al hartelijk dank aan de mensen die hun steentje willen bijdragen.
Joris Pinseel, leekracht aan het WIGO, Essen

te werken rond het klimaatthema. Binnen de samenwerking
met Studio Globo krijgt de actie ‘Saved by the bell’ navolging in
enkele van de scholenbanden en in de Keniaanse scholen.

lessen trekken uit de ervaringen van de eerste scholenbanden.
Zo hopen we dat naarmate het programma verder groeit, de
scholen elkaar steeds meer kunnen bijstaan bij het opstarten en
succesvol uitwerken van hun scholenband.

Maar er is meer...
Vanaf september kan het programma Scholenbanden een
nieuwe stap vooruit zetten. Twaalf bijkomende partnerschappen zien het levenslicht. Samen met VVOB kunnen zij

 Véél meer informatie over Scholenbanden:
www.scholenbanden.be

VVOB Jaarverslag 2010
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Stageprogramma
Een grote sprong

Elk jaar stelt VVOB een reeks stageplaatsen open in haar
programma’s in het Zuiden. Op die manier kunnen studenten
gedurende drie maanden of langer meewerken in een VVOBprogramma of bij één van onze partnerinstellingen. Zo koppelen
ze een eerste professionele ervaring aan de onschatbare
persoonlijke ondervinding van leven en werken in een ontwikkelingsland. Het VVOB-personeel begeleidt de studenten hierbij.
Veertien studenten naar zes landen
Veertien studenten uit vijf hogescholen en twee universiteiten
ondertekenden een stagecontract met VVOB voor een buitenlandse stage in 2010. Vier van hen trekken naar Cambodja, drie
naar Suriname en naar Zambia, twee naar Ecuador, en Kenia
en Rwanda ontvangen elk één student. In dit hoofdstuk kan je
twee getuigenissen lezen. Een uitgebreidere verslaggeving vind
je in het stageluik van de VVOB-website.

Ervaringen delen
Allen engageren ze zich ook om bij hun terugkeer in Vlaanderen
de stage-ervaring te laten doorleven in een activiteit voor het
thuisfront. Zo maken Nickhail en Tim een video van hun Zambiaanse stage en geven ze een infosessie tijdens de Zambiaanse
week van de H. Hart Middenschool in Bree. Tineke helpt mee
op de vorming van Scholenbanden en maakt een vergelijking
tussen het Keniaanse en het Vlaamse onderwijs, Lien verzorgt
een VVOB-stand op een studiedag van de associatie Gent,…
Een blik vooruit
De extra inspanningen van de voorgaande jaren op het vlak
van stageaanbod en promotie werpen in 2010 duidelijk hun
vruchten af. In 2010 vraagt een zestigtal studenten meer info
op bij VVOB over het Stageprogramma en uiteindelijk krijgen
35 studenten, na een motivatiegesprek en een vorming, een
stage toegewezen voor 2011. We zijn ervan overtuigd dat ook
met deze kwantitatieve sprong de kwaliteit van het stageprogramma even hoog zal blijven.

“Geloven dat je het kan”
“Mijn naam is Stefanie Bauwens en ik studeer dit jaar af als bachelor Lager onderwijs aan de KaHo Sint-Lieven
te Aalst. Ik ben een spontane, enthousiaste en leergierige jonge vrouw, zoekend naar avontuur en nieuwe uitdagingen. De kans om een internationale stage te lopen wilde ik absoluut niet laten liggen. Ik zou het onmiddellijk opnieuw doen.
Binnen het PROGRESS (Programma Effectievere Scholen Suriname) werkte ik mee aan activiteiten ter ondersteuning van de professionalisering van leerkrachten door middel van o.a. materiaalontwikkeling. In principe werkten
we drie tot vier dagen per week op het kantoor van PROGRESS. Elke woensdag gingen we naar onze stageschool om
lesonderwerpen op te vragen en/of te bespreken. Op vrijdag gaven we een hele dag les in het tweede en in het vijfde
leerjaar.
Samen met een medestudent schreven wij een 50-tal actieve werkvormkaarten uit. Om de werkvormen in te
bedden maakten we ook een theoretisch kader. We ontwikkelden concreet materiaal, zoals een dominospel,
rekenslang, wasknijperspel,… Een keer per week liepen we stage in de Polanenschool om onze ‘producten’ uit
te testen, we bezochten een viertal verschillende scholen en volgden workshops, trainingen en presentaties.
De opgedane ervaring van mijn verblijf in Suriname verrijkt mij op professioneel vlak, maar ook als mens. Positieve ingesteldheid, vertrekken van je eigen kracht, je eigen kunnen. Een visie
voor ogen hebben. Datgene dat je wil bereiken visualiseren, ernaartoe
werken in kleine stapjes en natuurlijk ook geloven dat je het kan.
Carpe diem! Hier ben ik mij bewust geworden van het feit dat ik een
goed leven leid. Het leven zoals ik dat als kind reeds voorgesteld had. We
weten allemaal dat je niet jachtig en onaandachtig moet zijn, maar juist bewust moet leven en
genieten van het moment. Zoals Horatius schreef: ‘Pluk de dag’.
Tot slot, vaak beseffen we pas wat we hadden, op het moment dat we het verliezen. Waarschijnlijk
klinkt het wat oubollig voor een jong iemand. Maar dit besef wil ik vasthouden… Daar wil ik mee
beginnen.”
Stefanie Bauwens, studente bachelor Lager onderwijs aan de KaHo Sint-Lieven Aalst, stage in
Suriname in 2010
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“Drukke, boeiende tijden”
“Ik ben een studente tweede master Pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde) met een vooropleiding als leerkracht lager onderwijs. Eerder liep ik via de Arteveldehogeschool een stage in Vietnam. Daarna werkte ik er een jaar in
een internationale school. Ik voelde dat werken voor een school met winstoogmerk niet strookte met mijn levensvisie. Daarom koos ik
ervoor terug te keren naar België en het schakelprogramma naar een masteropleiding te starten. Met dit masterdiploma zal het mogelijk
zijn om voor verenigingen zonder winstoogmerk, zoals ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, te werken die onderwijsgerelateerde
programma’s hebben. Zoals je merkt, zoals VVOB. Toen ik hoorde dat ik bij VVOB stage kon lopen, was ik meteen enthousiast. Na enkele
verrassende gesprekken werd beslist dat ik stage zou lopen in Ecuador. Verrassend in die zin dat ik niet onmiddellijk deze stageplaats
had uitgekozen. VVOB stelde het programma in Ecuador voor daar mijn competenties hierbij aansloten. Uiteindelijk bleek dit een goede
keuze te zijn. Het programma boeide me, alsook het land en de cultuur. Wel moest ik in spoedtempo mijn Spaans wat opkrikken, volgde
ik een BTC-cursus, vroeg ik een beurs aan en probeerde ik me inhoudelijk voor te bereiden. Het waren drukke, boeiende tijden, zowel voor,
tijdens als na de stage.
Op zondag 18 juli vertrok ik richting Quito, waar ik, door het zeven uur tijdsverschil, dezelfde avond nog aankwam. Ik werd opgehaald
door een VVOB-medewerker en naar het gastgezin gebracht waar ik zou verblijven. De eerste kennismaking met de familia Segovia
Tejada was heel aangenaam. Ik kon later bij hen terecht met mijn kleine en grote zorgen. Via hen leerde ik
ontzettend veel over de Ecuadoraanse cultuur.
De volgende dag al haalde dezelfde medewerker me opnieuw op. Ze maakte me wegwijs, zowel
binnen als buiten de organisatie. Vanaf dan begon ik documenten te lezen, programmavideo’s te
bekijken, vragen te stellen aan de verschillende medewerkers… Zo kreeg ik een beter zicht op het
onderwijssysteem in Ecuador, de werking van het programma en de concrete activiteiten van mijn
stageopdracht. Tijdens deze eerste weken werd duidelijk, na vergaderingen met functionarissen van
het ministerie van Onderwijs van Ecuador, dat ik me meer zou focussen op competenties van leerkrachten. De hoofddoelstelling van mijn stageopdracht zou eruit bestaan een instrument te ontwikkelen om de competenties van leerkrachten basisonderwijs in kaart te brengen. Zo werd de oorspronkelijke stageopdracht aangepast aan de huidige noden van het ministerie en het programma Escuelas
Gestoras del Cambio van VVOB. Na de literatuurstudie ontwierp ik een competentielijst en van daaruit
een auto-evaluatie voor leerkrachten basisonderwijs. Tijdens een van de wekelijkse vergaderingen op het
ministerie van Onderwijs werd beslist dat ik daarbij ook een observatiefiche en een leidraad voor interviews
zou ontwikkelen.
Na anderhalve maand werken op kantoor en in samenwerking met VVOB-collega’s had ik van elk
instrument een ontwerp. Dit mocht ik dan uittesten en bespreken met lokale partners op zowel het
macro- (ministerie), meso- (lerarenopleiding) als microniveau (scholen) van het Ecuadoraanse onderwijssysteem. Zo werkte ik samen met studenten en docenten van lerarenopleidingen en bezocht ik basisscholen in verschillende provincies. Ook dit luik van mijn stageopdracht was bijzonder boeiend. Nadien
verwerkte ik alle gegevens en schreef ik een verslag over dit proces. Ik stelde de resultaten ook voor aan
de VVOB-collega’s en de medewerkers van de werkgroep UNAE van het ministerie van Onderwijs. Deze
zullen een nieuwe lerarenopleiding oprichten en waren geïnteresseerd om de instrumenten te gebruiken.
Om opvolging te voorzien werkte ik één week samen met vijf studenten van de Universidad Técnica del
Norte. Zo kregen ook zij een beter zicht op het ontwikkelingsproces en het gebruik van de instrumenten
en kunnen ze hier later op verder bouwen en het gebruiken om de resultaten te analyseren voor hun thesis.
Niet alles liep van een
leien dakje, maar dankzij
de goede ondersteuning
van de medewerkers
ter plaatse heb ik
mijn stageopdracht
kunnen vervullen en
waren de uiteindelijke
resultaten goed overwogen, gedetailleerd uitgewerkt en concreet in de praktijk toepasbaar. Het
was dus een enorm boeiende ervaring waarbij ik
niet enkel bijleerde over de competenties van leerkrachten basisonderwijs in Ecuador, maar ook over
mijn eigen competenties als pedagoog in wording
en persoon. Dankjewel, VVOB!”
Lien De Weer, studente master Pedagogische wetenschappen aan de
UGent, stage in Ecuador in 2010

 Meer informatie over VVOB-stages: www.vvob.be/stages
VVOB Jaarverslag 2010
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VVOB in het Zuiden
VVOB en kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs is dé prioriteit van VVOB. Eind 2010 zijn we halfweg de uitvoering van de meerjarenstrategie die we voor zes jaar
vastlegden. Bouwstenen van onze strategie zijn: een focus op duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs, het ondersteunen van
duurzame lokale capaciteitsversterking, effectieve en efficiënte programmawerking, een gerichte keuze van partnerlanden en geografische concentratie en het uitbouwen van een brugfunctie naar Vlaanderen en België.
De uitvoering van deze strategie startte in 2008 in onze negen partnerlanden in het Zuiden. In 2010 maakten we een tussentijdse balans
op die ons inspireert voor de tweede fase (2011 tot 2013).

Waar staan we vandaag met de vertaling van deze strategie naar onze werking?
De evolutie van projectwerking naar programmawerking is een feit. Tussen 2008 en 2010 zijn 23 projecten afgebouwd. We evolueerden van vier tot zes projecten per land in een veelheid aan sectoren (situatie voor 2008) naar één of twee grote programma’s per
land in slechts één sector (onderwijs). Het resultaat van deze schaalvergroting is duidelijk: minder versnippering en een versterking van
de interne coherentie. Zo zal VVOB vanaf 2011 zeventien programma’s in tien ontwikkelingslanden hebben. Het gemiddelde budget
(subsidie van DGD) bedraagt jaarlijks € 1.000.000 per land.
Onze aanpak van capaciteitsopbouw kreeg door de programmawerking een nieuwe dimensie. De klemtoon ligt nu veel meer op
het schakelen tussen praktijk en beleid. Anders gezegd: we werken samen met alle onderwijsniveaus, van lagere en secundaire scholen,
over provinciale onderwijsdirecties, lerarenopleidingen, tot afdelingen van het onderwijsministerie,... Onze invloedssfeer is hierdoor
vergroot en onze programma’s kunnen een veel breder effect beogen (soms zelfs nationaal!). Deze verschuiving impliceerde een ander
soort werking met de nodige verandering. Toch stellen we vast dat - ondanks de veranderingen - onze partners ons werk blijven appreciëren. De externe evaluatoren bevestigden dat VVOB nog steeds professionaliteit koppelt aan hoog geëngageerde medewerkers.
Ten slotte scherpte de focus op onderwijs het profiel van VVOB als expertiseorganisatie aan. Maar kwaliteit van het onderwijs is nog
steeds een zeer groot interventiedomein. Daarom heeft VVOB dit domein afgebakend tot het formele onderwijs (lager en secundair) en
de lerarenopleiding en legde VVOB ook een aantal thematische klemtonen:
De referenties voor en doelen van
onderwijsontwikkeling

De ondersteuning van
onderwijsontwikkeling

Curriculumontwikkeling (p. 18)

Lerarenopleiding en permanente
professionele vorming (p. 24)

Strategische planning (p. 21)

Didactiek (p. 28)

De externe kwaliteitscontrole
van het onderwijs
Externe kwaliteitscontrole:
Inspectie en toezicht (p. 37)

ICT en media (p. 32)
Schoolsystemen: Beheer, participatie
en interne kwaliteitscontrole (p. 34)

Deze afbakening illustreert dat VVOB kiest voor een duidelijke niche. Het is er een die relevant is en zal blijven, waarin de organisatie
sterk is en een belangrijke meerwaarde kan bieden. Het creëren van die meerwaarde doen we uiteraard samen met onze partners in het
Zuiden maar ook via partnerschappen met Vlaamse onderwijsactoren.
Deze specialisatie heeft VVOB in staat gesteld om haar toekomst duidelijker uit te tekenen. Het biedt bovendien een kader om verdere
stappen te zetten op het vlak van competentiemanagement, kennismanagement en kwaliteitszorg. Uiteraard zijn dit meer dan ‘grote
woorden’. Daarom nemen we je op de volgende pagina’s graag mee op een verkenningstocht doorheen onze onderwijswerking met de
zeven bovenstaande onderwijsthema’s als leidraad.

Wouter Van Damme
Programmadirecteur VVOB vzw

VVOB Jaarverslag 2010
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Overzicht VVOB-Programma’s in 2010

Ecuador

DR Congo

Meerjarenprogramma
zz Escuelas Gestoras del Cambio
(Scholen als Actoren van
Verandering)

Meerjarenprogramma
zz Versterking lager onderwijs en
technisch landbouwonderwijs

Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 1 084 000
Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 7
zz Coöperanten: 4
Website VVOB Ecuador
zz www.vvob.org.ec

Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 751 000
Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 2
zz Coöperanten: 3
Website VVOB DR Congo
zz www.vvob.be/drc
 P. 18, 20 en 36

 P. 13, 19, 34 en 38

Zambia
Meerjarenprogramma
zz CPD (continue professionele
vorming binnen lerarenopleiding
en aan leerkrachten)
Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 1 153 000
Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 5
zz Coöperanten: 6

Suriname
Meerjarenprogramma
zz PROGRESS (Programma Effectievere
Scholen Suriname)

Blog VVOB Zambia
zz http://vvobzambia.blogspot.com
 P. 22, 31 en 32

Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 1 079 000
Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 6
zz Coöperanten: 4
 P. 12, 19, 25 en 37

Zimbabwe
Meerjarenprogramma
zz Kwaliteitsonderwijs en
Kwetsbaarheid
Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 842 000
Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 13
zz Coöperanten: 1
Website VVOB Zimbabwe
zz www.vvob.co.zw
 P. 26, 27 en 29
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België

Vietnam

Ondersteuning activiteiten in de
partnerlanden en overkoepelende
organisatie

Meerjarenprogramma
zz Versterking lager middelbaar
onderwijs
zz Versterking participatieve
landbouwvoorlichting

Noordwerking
zz Scholenbanden
zz Stageprogramma
Ook o.a. partner in Educaid.be,
Ontwikkelingsdebatten, Saved by
the bell, Greenergy,...
Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 68 000

Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 1 185 000
Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 12
zz Coöperanten: 4
Website VVOB Vietnam
zz www.vvob.be/vietnam

Aantal medewerkers op 31/12/10
zz 16

 P. 24, 28 en 36

Websites
zz www.vvob.be
zz www.scholenbanden.be
zz www.educaid.be
 P. 7 en 9-13

Kenia
Meerjarenprogramma
zz ICT-integratie in het onderwijs
zz Gezond Leren in lager onderwijs
Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 1 398 000
Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 8
zz Coöperanten: 3
Website VVOB Kenia
zz www.vvob.be/kenya
 P. 10, 21, 33 en 35

Cambodja
Meerjarenprogramma
zz SEAL (institutionele
capaciteitsopbouw in het
onderwijs)
zz IMAGE (versterking
landbouwvoorlichting)
Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 1 124 000

Rwanda
Meerjarenprogramma
zz Versterking schoolmanagement
zz Versterking beroeps- en technisch
onderwijs en beroeps- en
technische opleidingen
Besteding in 2010 (afgerond op 1000)
zz € 1 427 000

Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 18
zz Coöperanten: 5
Website VVOB Cambodja
zz www.vvob.be/cambodia
 P. 24, 30 en 32

Aantal medewerkers op 31/12/10
zz Lokale medewerkers: 16
zz Coöperanten: 4
 P. 23, 30 en 39

Zuid-Afrika
Voorbereiding van het meerjarenprogramma dat start in de tweede
helft van 2011. De focus van het
programma ligt op de professionele
ontwikkeling van lectoren aan Further
Education and Training Colleges.

Meer links naar, bijvoorbeeld, blogs
en sociale netwerkpagina's van
VVOB en haar programma's vind je
op www.vvob.be/vvob/links.
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Curriculumontwikkeling
Nieuwe curricula in het
technisch landbouwonderwijs in
de DR Congo
In 2008 toonde een studie van DIPROMAD (Direction des
Programmes Scolaires et Matériel Didactique) aan dat het curriculum voor landbouwonderwijs verouderd was en lacunes
vertoonde. Ook de pedagogische benadering was niet aangepast aan de huidige realiteit.
Uit een analyse van de afgenomen staatsexamens tussen 2005
en 2008 bleek dat van de tien richtingen enkel de opties Algemene Landbouw, Dierkunde en Voeding niet aan het verdwijnen
waren. Nochtans spelen sommige andere een belangrijke
rol in de ontwikkeling van het land, denk maar aan Visvangst,
Bosbouw en Landbouwindustrieën.
Begin 2009 organiseerde het ministerie van Onderwijs samen
met VVOB een workshop waarin experten adviseerden om het
aantal opties te beperken tot zes. Belangrijke inhoud van andere
opties zou worden opgenomen in deze hergroepering. De
Minister van Onderwijs stemde toe en vroeg de partners, VVOB
in het bijzonder, om de aanbevelingen te helpen uitvoeren.
Bovendien wilde de Minister de zes nieuwe curricula voor de
scholen al gelanceerd zien in september 2010.

de praktijk ook hun eigen vaardigheden in het domein van APC
aanscherpten.
De leerplannen zijn nu geïntroduceerd in de 1250 scholen en
bij de inspectie, ondersteund door VVOB. Er zijn bovendien
jaarlijkse trainingen voor de leerkrachten, waarbij ook Hogeschool Gent een belangrijke rol speelt. De partner waardeert dit
onderdeel van het VVOB-programma sterk. Iedereen die erbij
betrokken is, leert ervan én het heeft een nationale impact.

Nicolas Bosscher
Coördinator
Landbouwonderwijsprogramma,
VVOB DR Congo
Michel Triest,
Programme Manager,
VVOB DR Congo

Dat gaf DIPROMAD, samen met VVOB, minder dan een jaar om
de curricula niet enkel een nieuwe inhoud te geven, maar ook
een nieuwe benadering te introduceren: ‘Approche par Compétences’ (APC). Workshops daarvoor vonden plaats van juni 2009
tot maart 2010, onder leiding van het ministerie van Onderwijs,
met steun van het ministerie van Landbouw, en met de hulp van
Congolese onderwijsdeskundigen, die op deze manier vanuit

821

Aantal technische landbouwscholen in de DR Congo per studierichting van 2005 tot 2010
2007

2008

2009

2010

554
464

500

2006

641

700
600

2005

717
725

800

293
292
292

400

166
185

235

300
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Voeding

2
2
2
1
2
2

Landbouw- en
voedingsindustrie

0
1
1
1
3
3

Dierengeneeskunde

1
1
1
1
1
1

Tuinbouw

2
3
3
4
6
6

Algemene
landbouw

2
1
1
2
2
3

1
1
0
1
1
1

10
10
9
12
13
15

100

0

42
55
68
88
91

200

Bosbouw

Visvangst

Landbouweconomie

Boslandbouw

Landbouwmechanica

Curriculumontwikkeling in
Ecuador
In januari 2010 startte VVOB in Ecuador met de voorbereidingen
van een kersvers programma. Gedurende drie jaar zullen we
inzetten op de ondersteuning van het technisch onderwijs,
met name het secundair technisch onderwijs. Op vraag van het
ministerie van Onderwijs wordt curriculumontwikkeling een
van onze belangrijkste thema’s in het programma. In Ecuador
is namelijk een grote verandering bezig waarbij men het hele
secundair onderwijs herbekijkt. Voor het technisch onderwijs
heeft dit grote gevolgen. Men wil alle jongeren wapenen met
voldoende algemene vaardigheden, zonder de technische
competenties te verwaarlozen. Alle curricula zullen moeten
herschreven worden, ook die van het technisch onderwijs, en
hierbij ondersteunt VVOB.
Curriculumontwikkeling is een complex proces en zeker in het
technisch onderwijs, waarbij vele partners betrokken zijn. Eerst
moet je bepalen wat de precieze competenties zijn die je nodig
hebt om het beroep waartoe de opleiding leidt, uit te kunnen
oefenen. Wat moet, bijvoorbeeld, een loodgieter allemaal
kunnen en kennen? De antwoorden op deze vragen leiden tot
diverse profielen van ‘beroepscompetenties’. In Ecuador is het
de uitdaging om de arbeidsmarkt - bedrijven en sectoren - te
betrekken bij het uittekenen van deze profielen. Dit verhoogt
immers gevoelig de relevantie van zo’n programma’s. VVOB
kan hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen door de
verschillende partijen - onderwijs en arbeidsmarkt - bij elkaar te
brengen. Er is hier namelijk weinig traditie van dialoog tussen
deze twee partners.
Naast het bepalen van de competentieprofielen moet je ook
het leerprogramma uitwerken. Welke vorm krijgt de opleiding, welke vakken of modules worden gegeven en hoe zien
die eruit? Dit uitwerken is een proces dat samen met vakkundige docenten moet gebeuren. Samen met het ministerie

organiseren we daarom heel wat workshops waarin docenten
aan de slag gaan om het curriculum competentiegericht vorm
te geven. We beperken ons daarbij niet tot een aantal provincies. Docenten van middelbare, technische scholen uit het héle
land participeren. VVOB betrekt hierbij ook het intercultureel,
tweetalig (Spaans en inheemse taal) onderwijs dat tot nog
toe geen linken heeft met het formele technisch onderwijs,
hoewel het ook technische programma´s heeft. Als neutrale
partner faciliteren we deze toenadering. Ten slotte worden deze
modules vertaald in leereenheden waarmee de scholen aan de
slag kunnen. Ook dat gebeurt dit jaar door een samenwerking
tussen het ministerie, VVOB en docenten in intensieve workshops. Zo zullen de technische curricula startklaar zijn tegen het
schooljaar 2011-2012 en zullen ze passen in het nieuwe wettelijke kader van de minister van Onderwijs.

Evelien Masschelein
Coördinator curriculumontwikkeling middelbaar
onderwijs, VVOB Ecuador

Curriculumontwikkeling op de pedagogische instituten in Suriname
De opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs in
Suriname is begonnen aan een vernieuwingstraject. Het
herschrijven van het leerprogramma is hierbij een belangrijk
onderdeel. De wens is om het huidige curriculum om te vormen
tot een competentiegericht curriculum, een leerprogramma dat
zich richt op specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Er is
een grote eensgezindheid hierover binnen de pedagogische

instituten. De eerste stapjes in dit proces verlopen echter moeizaam. Want hoewel het woord 'competentiegericht' regelmatig
over de tong gaat, begrijpt men niet altijd wat het precies betekent. Competenties als een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes blijft theoretisch. Een trainingsronde bracht
daarin verduidelijking, maar geen echt inzicht. In Suriname zijn
weinig of geen voorbeelden van competentiegericht opleiden
beschikbaar. Uitgaande van de gedachte 'al doende leert men',
is een 'rekenwerkgroep' van de pedagogische instituten van
start gegaan met het leerprogramma voor het vak Rekenen.
Initieel was er wat bezorgdheid dat het programma niet uitgewerkt wordt door curriculumexperten. Het kostte dan ook enige
moeite om mensen te laten geloven in zichzelf. Voor de betrokkenen was het echter een hele bevrijding dat ze zelf iets mogen
en kunnen doen aan problemen die reeds lang bekend zijn.
Een competentiegerichte opleiding bestaat niet uit aparte,
gescheiden onderdelen. In de rekenwerkgroep komen
daarom rekendocenten én pedagogen samen. In het begin
was het aftasten, omdat er nog nooit een dialoog was tussen
deze vakgroepen. Binnen deze werkgroep hebben ze elkaar
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gevonden. Ze werken nu samen aan een nieuw curriculum voor
het vak Rekenen. Rekenen en Pedagogiek zijn in de nieuwe
aanpak geen gescheiden vakken, maar overlappen en vullen
elkaar aan. In het nieuwe leerprogramma staat niet enkel de
vakinhoudelijke kennis vermeld, maar ook wat van de toekomstige leerkracht verwacht wordt dat hij ermee doet.

Carl Beel
Lijncoördinator Pedagogische Instituten PROGRESS,
VVOB Suriname

“Naar rationeler beheer van het onderwijssysteem
van de landbouwrichtingen en het basisonderwijs”
“Ik heet Emmanuel Madilamba Yamba-Yamba en ben Adjunct Inspecteur-Generaal binnen het EPSP (Congolese ministerie voor het Basis-,
Secundair en Beroepsonderwijs). Sinds 2008 is het partnerschap met VVOB duidelijk gedefinieerd binnen de diensten van het EPSP. Het
gaat over resultaten op het vlak van de inspectie en vorming in het basisonderwijs en in de landbouwopleiding, en van het beheer van de
leerprogramma’s en het didactisch materiaal.
De medewerkers die betrokken waren bij de verschillende doelstellingen, legden hun oor te luister bij de verschillende partners. Zo
bepaalden ze de speerpunten van hun programma. De partner staat centraal, zowel bij de planning als bij de uitwerking van verschillende
modules en de uitvoering van activiteiten.
We merkten al de eerste resultaten toen we de stand van zaken binnen de centrale en provinciale diensten onderzochten en beschreven.
Hierdoor konden we mogelijke oplossingen formuleren. Niettemin was het eerste jaar van het programma moeilijk. Maar de planning
kwam steeds meer harmonieus op het spoor. Het partnerschap is dan erg effectief gebleken, zowel op het vlak van het medebeheer als van
de uitvoering ervan.
De aanwezigheid van VVOB binnen het EPSP, de inspectiediensten in het bijzonder, leidde tot een rationeler beheer van het onderwijssysteem van de landbouwrichtingen en het basisonderwijs. Dit gebeurde onder andere dankzij de modernisering van de systemen, zoals de
invoering van de ‘Approche par Compétences’.
Dit partnerschap toont aan hoe een postconflictland uit de onderontwikkeling kan worden gehaald via de modernisering van de landbouw
en hoe het tegen het analfabetisme kan strijden door het niveau van het basisonderwijs op te krikken. Het geeft de lokale
partners de verantwoordelijkheid om hun lot in handen te nemen binnen een collegiale structuur.
Het landbouwonderwijs slaagt erin om er weer bovenop te komen
dankzij de steun van VVOB. Daar kan men
een voorbeeld aan nemen.”

Dhr. Emmanuel Madilamba YambaYamba op bezoek bij het TSC in Kigali
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Strategische planning
Versterking van de planningcapaciteit van het Keniaanse ministerie
van Onderwijs

Hoe zorg je ervoor dat de neuzen van iedereen die betrokken is
bij het onderwijs, in dezelfde richting wijzen? In de context van
de overheidszaken in Kenia was het antwoord het ‘Kenya Education Sector Support Programme’ (KESSP). Sinds juli 2005 is KESSP
het kader voor de hele sector. Het bepaalt de algemene doelstellingen en streefcijfers. Bovendien is het een leidraad voor
de ontwikkeling van de jaarlijkse operationele plannen van de
departementen en agentschappen, ontwikkelings- en bedrijfspartners, niet-gouvernementele organisaties en sociale verenigingen, private ondernemingen en vele andere actoren in de
onderwijssector. Het is een cruciale wegwijzer op het pad van
Kenia naar de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen1
en het bereiken van Onderwijs voor iedereen2.
In het laatste jaar van KESSP I (juli 2009 - juni 2010) begonnen
de 24 subprogramma’s die samen KESSP I vormen, met de
voorbereiding voor KESSP II. Het maken van een vijfjarenplan
gaat niet over één nacht ijs. Het vereist verschillende beraadslagingrondes: beoordelen van de vooruitgang, beslissen over
nieuwe aanpakken op basis van geleerde lessen, algemene
doelen formuleren, nieuwe streefcijfers vastleggen die zijn
afgestemd op de algemene ‘Vision 2030’ van de overheid, strategieën beschrijven, budgetten berekenen,... Vanwege de aard
van VVOB’s samenwerking met het ministerie van Onderwijs
(MOE) waren adviseurs van VVOB nauw betrokken bij dit proces,
dat door hoge ambtenaren van de ministeries werd geleid.
Onze twee deelprogramma’s: ‘ICT-integratie in het onderwijs’ en
‘Gezond leren’ hebben onder andere tot doel de capaciteit van
het MOE-personeel te versterken op het vlak van strategische
planning en beleidsontwikkeling op nationaal niveau. VVOBpersoneel ondersteunt strategisch denken en geeft technische
inbreng... Dit gebeurde in 2010 tijdens de vele vergaderingen
en schrijfworkshops met de MOE-collega’s waarmee ze elke
dag samenwerken: de ‘ICT-dienst’, het ‘ICT-integratieteam’ en

de ‘Dienst voor gezondheid en voeding op school’. Het MOEpersoneel presenteerde regelmatig de nieuwe versies van de
zogenaamde ‘investeringsplannen’, die uit de workshops voortvloeiden, aan de hogere ambtenaren van het ministerie. In
juni 2010 was het algemene kader klaar en hadden de subprogramma’s degelijke ontwerpen van hun plannen voorbereid.
Hierop organiseerden vertegenwoordigers van de belangrijkste
betrokkenen een harmonisatieoefening om alles op elkaar af
te stemmen. Gedurende drie dagen bestudeerden gemengde
teams van deskundigen van het MOE en de ontwikkelingspartners, met inbegrip van VVOB, de diverse plannen. Ze identificeerden overlappingen, duplicatie, gebreken, inconsistenties,
budgettekorten,... Coördinatie over de gehele sector is van
groot belang, en meer nog voor thema’s die dwars door alle
onderwijsniveaus lopen, zoals ICT-integratie. Het ‘ICT-integratie’programma van het MOE en VVOB ondersteunt de ontwikkeling
van beleid en richtlijnen voor ICT (-integratie), het opzetten van
een educatieve portaalsite, de sensibilisering rond pedagogische aspecten van ICT-integratie, en de training en coaching
van het hogere kader van het MOE in het gebruik van ICT en de
toepassing ervan binnen het onderwijs.
De ontwikkeling van KESSP II was een geweldige kans voor
ons om een verschil te maken door de capaciteit in strategische planning te versterken bij het MOE-personeel. KESSP II is
ook een kader voor de duurzaamheid van de uitkomsten van
de MOE-VVOB-programma’s. En we zijn ook blij dat de ‘Dienst
voor gezondheid en voeding op school’, onze partner in ‘Gezond
leren’, werd geprezen voor zijn goed ontwikkelde plan!

Lut Laenen,
Programme Manager, VVOB Kenia

1

De Millenniumdoelstellingen, ofwel United Nations Millennium Development Goals (MDG’s), zijn acht internationale ontwikkelingsdoelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties en enkele internationale organisaties willen bereiken tegen 2015. Ze omvatten onder meer het
uitbannen van extreme armoede, basisonderwijs voor iedereen, de bestrijding van epidemieën zoals aids, en het ontwikkelen van een mondiaal
partnerschap voor ontwikkeling. Zie: www.un.org/millenniumgoals.

2

Onderwijs voor iedereen (Education for All) is een internationaal initiatief, gelanceerd in 1990, om onderwijskansen te bieden aan ‘iedere burger in
elke samenleving’. Om dit te bereiken legt een brede coalitie van nationale regeringen, maatschappelijke organisaties en ontwikkelingsorganisaties, zoals de UNESCO en de Wereldbank, zich toe op het bereiken van zes specifieke onderwijsdoelen. Zie: www.unesco.org/education.
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Op weg naar beter onderwijzen en leren in Zambia
Permanente vorming (CPD) van lesgevers van Zambiaanse lerarenopleidingen is van cruciaal belang voor het verbeteren van
de onderwijskwaliteit. Onderzoek in 2008 toonde aan dat er
geen echt CPD-plan bestond en dat de uitgevoerde activiteiten
niet waren afgestemd op andere managementprocessen. Het is
dan ook logisch dat CPD niet leidde tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het tij keren is een serieuze uitdaging.
Naast het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden speelt
de verandering van attitudes een belangrijke rol.
Eerst werd gewerkt aan een onderwijsconcept dat omschrijft
wat kwalitatief onderwijs inhoudt. Dit resulteerde in een
beleidsdocument dat het Zambiaanse ministerie van Onderwijs
goedkeurde. Vervolgens voerden de lerarenopleidingen een
zelfevaluatie uit om de belangrijkste prioriteiten voor kwaliteitsverbetering vast te stellen. De hogescholen ontwikkelden
concrete actieplannen om aan deze prioriteiten te werken. Dit
plan omvatte ook vormingsactiviteiten die nodig zijn om de
doelen te bereiken. Een coachingsteam dat bestond uit medewerkers van het ministerie, de universiteit van Zambia, een
andere hogeschool en VVOB; hielp de lerarenopleidingen bij dit
planningsproces.
Voor de uitvoering van de actieplannen stelde VVOB ondersteuning ter beschikking. In 2010 evalueerden de lerarenopleidingen hun actieplannen en herwerkten ze waar nodig. Via
de samenwerking met het Leadership and Learning Centre uit
Amerika kunnen we het versterken van de leiderschapscapaciteiten extra ondersteunen.
Dit alles draagt bij tot een betere planning van activiteiten op de
lerarenopleidingen in Zambia. De houding ten aanzien van CPD
is ook gevoelig verbeterd.

Wij geloven dat het versterken van de leiderschapscapaciteit
in de Zambiaanse lerarenopleidingen doorslaggevend is om
(meer) verandering mogelijk te maken. VVOB gaat samen met
de hogescholen verder op de ingeslagen weg, zodat de individuele en institutionele capaciteit om de onderwijskwaliteit te
verbeteren toeneemt.

Lieve Leroy
Programma-adviseur CPD, VVOB Zambia
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“Nauwe samenwerking tussen VVOB en het
ministerie van Onderwijs vergrootte de impact van
het programma Schoolmanagement in Rwanda”
“Mijn naam is Emile Rudasingwa. Ik coördineer het programma Schoolmanagement en help het programma in lijn te houden met de
huidige overheidsstrategie. Dat betekent dat ik voorstellen doe om VVOB’s plannen rond Schoolmanagement te koppelen aan de ontwikkelingsplannen op districtniveau, de prestatiecontracten en de actieplannen van de scholen. ‘Lmihigo’ staat voor de prestatiecontracten die
de president tekent met de verschillende districten in het land en die de kantlijnen vormen van de ontwikkelingsdoelen rond gezondheid,
onderwijs,...
In 2010 begon VVOB Rwanda aan het ontwerp van het programma Schoolmanagement voor de periode 20112013. Hoewel ik op dat moment geen lid was van het VVOB-team, nam ik deel aan het proces als Raadgever
van de Staatssecretaris van Onderwijs. Drie opeenvolgende plansessies volgden. Ze werden bijgewoond door
een officiële afvaardiging van het ministerie van Onderwijs (MINEDUC) en zijn agentschappen: de Algemene
Onderwijsinspectie, de Dienstencommissie van Leerkrachten en de Planningsdienst van het ministerie. We
werkten een gedetailleerde analyse uit van de Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen (SWOT) van het
schoolbeheer in Rwanda, in het bijzonder vanuit het perspectief van de sleutelpartners. Ik hielp ook mee aan
een probleemanalyse waarin we de hoofdoorzaken van zowel goed als slecht schoolmanagement in ons land
identificeerden. Aansluitend op dat planningsproces nam het VVOB-team actief deel aan de ontwikkeling van het toepassingskader van het Strategische Plan voor de Onderwijssector (ESSP) van
de overheid.
In hetzelfde jaar ontwikkelden we ook trainingsmodules voor middelbare scholen die richtlijnen bieden voor het proces van strategische planning. Meer nog, we werkten een stramien uit voor strategische planning en jaarlijkse actieplanning voor scholen gebaseerd
op het model van probleemanalyse en het formuleren van doelstellingen. Bovendien
stelden we een evaluatieschema op die kwaliteitscriteria beschrijft voor degelijk schoolmanagement en de planning ervan. Dit instrument helpt scholen om hun vermogen om
te plannen te verbeteren en om na te denken over hun vooruitgang.
Het planningsproces van VVOB Rwanda is gekenmerkt door nauwe samenwerking met en
actieve deelname van alle belangrijke betrokkenen, regelmatige communicatie en rapportering. Ik meen dat de integratie tussen de plannen van VVOB en MINEDUC de impact van
het programma heeft vergroot.”
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Lerarenopleiding en permanente
professionele vorming
Als voorlichters en boeren samenwerken in Vietnam
Soc Trang is een van de vijf provincies in Zuid-Vietnam waar
VVOB de landbouwvoorlichting wil verbeteren door een participatieve aanpak te bevorderen. Participatieve methodes
van landbouwvoorlichting hebben gezorgd voor een betere
communicatie en relatie tussen voorlichters en boeren. Van
oudsher voorzien voorlichters de boeren van kennis met weinig
aandacht voor de reële behoefte van de boeren. Ook bij hun
rapportage betrekken ze de boeren zelden. De manier waarop
technische folders zijn geschreven, is een voorbeeld van deze
werkwijze. Ze bevatten erg nuttige informatie maar niet alle
boeren hebben de kennis in huis om deze op te nemen of aan te
passen aan hun lokale omstandigheden.
Mevrouw Nguyễn Thị Thanh Tâm, een landbouwvoorlichter in
de provincie Soc Trang, meent: “Het kost veel tijd om een technische folder te ontwikkelen samen met de boeren. Echter,
door de boeren hun eigen woorden te laten gebruiken wordt
de informatie beter verspreid en begrepen. De informatie die
de boeren geven, is bovendien actueler en praktischer, bijvoorbeeld met betrekking tot lokale materialen en contacten van
verkopers.”
Het is een interessante manier van werken om technische
folders in samenwerking met boeren te maken, maar - zoals
mevrouw Tâm aangaf - het kost veel tijd om naar de boerenclubs te reizen en de boeren te ontmoeten. Hierdoor konden ze
slechts een paar documenten op deze manier samenstellen. De
terugkoppeling van deze participatieve aanpak is echter positief,
ook al is het geen makkelijke opdracht voor jonge en onervaren

Leden van de Bưng Chụm Club werken aan een technische folder
voorlichters. We hopen dat deze aanpak een onderdeel zal
vormen van het voorlichtingssysteem in de landbouw, in het
voordeel van de boeren en uiteindelijk van de samenleving.

Ms. Nguyen Hong Le
PAEX Material Development Officer, VVOB Vietnam

Versterking van Centra voor lerarenopleiding in Cambodja
Waarom kennen Cambodjaanse studenten definities en
nummers uit het hoofd maar hebben ze het lastig om te
begrijpen wat ze leren? Waarom beweren Cambodjaanse werkgevers dat jonge rekruten vaak niet in staat zijn om problemen
op te lossen of te werken in een team? Een recente studie over
de Cambodjaanse arbeidsmarkt schrijft een groot deel hiervan
toe aan de slechte kwaliteit van het onderwijs. Inderdaad,
studenten lezen alleen maar voor uit handboeken of kopiëren
aantekeningen van het bord. Dit gebrek aan activiteit in de
gemiddelde Cambodjaanse klas leidt tot een lage motivatie en
onvoldoende ontwikkeling van de vaardigheden van leerlingen.
In Cambodja studeren elk jaar honderden jonge studenten af
aan de lerarenopleiding. Ze gaan vervolgens aan de slag
als leerkracht in het lager of lager secundair onderwijs. VVOB versterkt deze
centra in Cambodja, en de lerarenopleiders in het bijzonder. We ondersteunen
hen bij het verwerven van methodologische vaardigheden die gericht zijn op het
stimuleren van kritisch en creatief denken.
De lerarenopleiders leren ook zelf deze
vaardigheden toe te passen en hoe ze die
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kunnen overdragen aan hun studenten. Op deze manier leren de
student-leerkrachten hoe ze leerlingen actief kunnen betrekken
in de klas. Een voorbeeld van deze leerling-gerichte aanpak is
het gebruik van zogenaamde ‘concept cartoons’. Deze cartoons
tonen personages die uiteenlopende meningen hebben over
een alledaagse situatie. Ze zijn ontworpen om discussie uit
te lokken en om wetenschappelijk denken te stimuleren. De
student-leerkrachten krijgen de kans om deze methodologie uit
te proberen tijdens hun stagelessen in de praktijkscholen.

Tevens voorziet het VVOB-programma de lerarenopleidingen
van computers en andere uitrusting om wetenschappelijke
experimenten uit te voeren. Belangrijker echter is de ondersteuning bij de ontwikkeling van leermaterialen die aangepast
zijn aan de lokale context en noden. Dit gaat bijvoorbeeld over
handleidingen voor de lerarenopleidingen, voorbeeldlessen
en posters, maar ook over digitale bronnen. De Cambodjaanse
lerarenopleiders kunnen deze materialen vinden en delen op
een website die we voor leerkrachten ontwierpen. Het spreekt
voor zich dat het ministerie van Onderwijs nauw betrokken is
bij al deze activiteiten. Zij nemen immers het voortouw bij de
geplande uitbreiding van het programma in het hele land.

Jan Geusens
Programme Manager,
VVOB Cambodja
Stefaan Vande Walle
Programmacoördinator SEAL RTTC,
VVOB Cambodja

“Naar onderwijs dat kansen biedt voor élk
Surinaams kind”
“Ik ben Jozef Mardjo en werk voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) als schoolleider op een basisschool in Paramaribo, Suriname. Via mijn werk voor MINOV kwam ik in contact met PROGRESS (Programma Effectieve Scholen Suriname) van MINOV
en VVOB. Ik nam deel aan diverse trainingen voor basisschoolleerkrachten die PROGRESS aanbiedt. Ik vind het belangrijk dat leerkrachten
instrumenten ontvangen om beter les te geven. Samen met twee andere leerkrachten uit mijn school volg ik daarom regelmatig de trainingen van VVOB. Samen vormen wij het vernieuwingsteam van onze school. Dat betekent dat we diverse trainingen volgen en de opgedane kennis doorgeven aan onze collega’s op school.
Nu hebben we de trainingen ’Ik geloof in jou!’, ’Krachtige Leeromgeving‘ en ’Activerende Didactiek‘ achter de rug. We komen na de training
bij elkaar, bespreken de stof en bedenken hoe we deze kunnen doorgeven aan de andere leerkrachten binnen ons schoolteam. Bij het overdragen brengen we meteen de theorie in de praktijk. We gebruiken bijvoorbeeld een lied als signaal tijdens de training. Zo ervaren ze zelf
hoe fijn dat werkt en willen we de toepassing in de klas stimuleren. Het doet me goed te zien dat de leerkrachten op mijn school de handreikingen uit de trainingen zoveel mogelijk toepassen en dat ze ook hun eigen creativiteit gebruiken om het geleerde zichtbaar te maken in de
klas. Een voorbeeld daarvan is het complimenteren en oog hebben voor elk kind door ze ’zonnestraal van de week‘ te maken. De kinderen
maken tijdens de les beeldende vorming een werkstuk en het mooiste werk stellen we tentoon in een speciaal schrift. Elke keer kiezen we een
andere leerling en die prijzen we over zijn of haar werkstuk. Dit stimuleert de leerlingen om in elke les hun uiterste best te doen. Ook op het
infobord komen nu enkel de positieve berichten, om de leerlingen aan te zetten het goede na te streven.
Tijdens het ouderoverleg informeren we de ouders over de onderwijsvernieuwingen die al doorgevoerd zijn in de klassen. Wij vinden het
belangrijk dat ook zij op de hoogte zijn. Met de instrumenten uit de trainingen van PROGRESS worden wij beter in ons werk. Zo gaan we
samen op weg naar kindvriendelijker en effectiever onderwijs... naar onderwijs dat kansen biedt voor élk Surinaams kind!”

Dhr. Jozef Mardjo tijdens een
PROGRESS-workshop
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Focus op lerarenopleiding in Zimbabwe
Het programma ‘Kwaliteitsonderwijs en Kwetsbaarheid’, ondersteund door VVOB, wordt door verschillende departementen
van de veertien instituten voor lerarenopleiding in Zimbabwe
uitgevoerd. Het zal niet verrassen dat de lerarenopleiding de
kern van het programma is.
In initiatieven rond opleiding en permanente vorming van leerkrachten bereiken onze partners in de hogescholen een heel
diverse groep leerkrachten en leerkrachten in opleiding:
zz Leerkrachten in opleiding kunnen via het programma in
hun hogeschool aan tal van activiteiten deelnemen die
focussen op het aanbrengen van levensvaardigheden. In
2010 namen meer dan 7000 studenten deel aan dergelijke
activiteiten, georganiseerd door hun eigen school.
zz Om een idee te krijgen van wat hogescholen doen om
schoolhoofden en leerkrachten die al voor de klas staan te
bereiken, nodigen we je uit om Shiella’s ervaringen als leerkracht te lezen (zie getuigenis pagina 27).
zz De docenten van de instituten voor lerarenopleiding nemen
deel aan verschillende vormingsactiviteiten voor personeel.
We staan even stil bij die laatste groep: de docenten. In 2010
waren ongeveer 950 docenten betrokken bij vormingsactiviteiten voor personeel rond diverse onderwijsthema’s en
-gebieden, georganiseerd door hun eigen hogeschool. Hiernaast vind je een overzicht.

Mqaphelisi Sibanda
Assistant Programme Manager, VVOB Zimbabwe

Vormingsactiviteiten voor
docenten in Zimbabwe in 2010
Kleuteronderwijs

zz Aantal: drie hogescholen organiseerden workshops voor in
totaal 205 docenten.
zz Doelstelling: meer duidelijkheid brengen rond:
het belang van kleuteronderwijs;
de inhoud van de opleiding van een kleuteronderwijzer(es);
aandachtspunten bij het evalueren van de student tijdens zijn
of haar lesstage.
Via interactie met de bredere docentengroep van de hogeschool
hopen de afdelingen voor kleuteronderwijs de kwaliteit van het
studententoezicht en van de opleiding in haar geheel te verbeteren. Tegelijk willen ze de kwetsbaarheid van hun studenten
verminderen.

Basisbegeleidingsvaardigheden

zz Aantal: vijf hogescholen organiseerden workshops voor in
totaal 345 docenten.
zz Doelstelling: docenten leren om leerkrachten in opleiding met
sociale en studieproblemen bij te staan.
Met die basisvaardigheden en -houdingen leren ze aandacht
hebben voor de meer kwetsbare studenten in hun school. Ze zullen
bijdragen tot een studentvriendelijke schoolomgeving als zorgzame docenten, rolmodellen die de studenten kunnen overnemen
wanneer zij zelf leraar zijn.

Noden vanuit het bijzonder onderwijs

zz Aantal: twee hogescholen organiseerden een opleiding voor in
totaal 90 lesgevers.
zz Doelstelling: bespreking van leermoeilijkheden zoals dyslexie
en dyscalculie.
De workshops leren docenten omgaan met studenten die een leerbeperking hebben. Tegelijkertijd helpen ze om hun studenten voor
te bereiden om als leerkracht aangepaste ondersteuning te kunnen
bieden aan leerlingen met leermoeilijkheden.

Milieuonderwijs

Hanne Huysmans
VVOB Programme Manager, VVOB Zimbabwe

zz Aantal: vier hogescholen organiseerden workshops voor in
totaal 160 lesgevers.
zz Doelstelling: bijbrengen van milieubewustzijn en de koppeling
tussen milieuproblemen en kwetsbaarheid.
Een doe-aanpak zorgde ervoor dat de workshops resulteerden in
concrete plannen voor milieugerelateerde activiteiten in de school.
Er is een duidelijk verband tussen onderwijzen en leren door leerkrachten in opleiding.
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“Ik ben een betere mentor geworden”
“Mijn naam is Shiella Ndadziira en ik ben een lerares in de St. Joseph Primary School in Rusape, Zimbabwe. Ik ben ook een mentor van
studenten van het Marymount Teachers’ College die hun lesstage lopen in mijn school. Marymount Teachers’ College organiseerde, met
steun van VVOB, een workshop voor leraren die mentor zijn voor hun studenten. Het was een vruchtvolle activiteit.
Na de workshop merkte ik heel wat veranderingen op in mijn school. Zo organiseerde ik met twee leraren van mijn school een training
voor de mentors die de workshop in Marymount Teachers’ College niet konden bijwonen. De schooldirectie; inclusief onze directeur, die
ook deelnam aan de workshop; nam de taak op om erop toe te zien dat de stagiairs voortaan voorgesteld worden aan de beheerraad
van de school. Dat gebeurde tot dan nooit. De studenten zijn nu verbonden aan mentoren in plaats van aan klassen. Ze krijgen nu ook
betere financiële stimulansen en onderwijsmateriaal.
Ik begon op een positieve manier te werken met de student die aan mij was verbonden. Op een vriendschappelijke manier strijken we
de plooien glad en ik gebruik de documentatie van de hogeschool om de student te helpen met achtergrondinformatie en om me bij
te staan bij de evaluatie van de stage. Alle mentoren samen helpen de studenten om hun eigen interessegebieden en hun leerplan op
elkaar af te stemmen wanneer dat kan. Bijvoorbeeld, zij die graag koken, voegen zich bij de cateringafdeling. Eerder konden studenten
niet kiezen in welk studiegebied ze terechtkwamen en ze kregen weinig ruimte voor eigen initiatief.
De leerkrachten in opleiding begonnen een positieve houding aan te nemen tegenover de
school. Er komen geen klachten meer van de gemeenschap over de studenten die op onze
school stage lopen. Doordat er nu een goede voorstelling is, ontstaat een band tussen
de studenten en de gemeenschap. Eerlijk gezegd kregen sommige studenten nooit de
kans om les te geven tijdens hun stage. Ze gingen pas aan de slag met leerlingen eens
de mentor weg was. Dat is verleden tijd. Er is verandering in mijn school. Nu zien we de
studenten als professionelen in opleiding.
De workshop betekende veel voor mij. Ik vind het belangrijk om samen te werken met
mijn collega’s van de lerarenopleiding. Er is een goede relatie tussen de
hogeschool, de mentoren, de school in het algemeen en de studenten
in opleiding. Ik zie de docenten van Marymount Teachers’ College nu
als mijn broers en zussen, niet langer als lesgevers om 'bang' van
te zijn, zoals vroeger het geval was.”
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Didactiek
Opzetten van docentengroepen in de lerarenopleiding in Vietnam
In Vietnam introduceren en promoten we actief lesgeven en
leren als een manier om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De traditionele ‘leerkracht-gecentreerde-aanpak’, die
wordt gebruikt in de meeste scholen, draagt niet bij aan kritisch,
probleemoplossend talent, dat zo hard nodig is in deze samenleving die zich snel ontwikkelt.

We werken samen met vijf instituten voor lerarenopleiding.
In plaats van ons te beperken tot het opleiden van docenten
– een activiteit die zou stopgezet worden aan het eind van
ons programma – wouden we een duurzame benadering van
capaciteitsopbouw. Nadat we de instituten hadden geraadpleegd, vormden we binnen elk instituut een kerngroep van vijf
docenten met ervaring in algemene en vakdidactiekmethodologie. Samen met deze groepen en een landelijke deskundige
werkten we in 2010 aan twee modules (één over leren op basis
van problemen en één over het gebruik van ‘hoekwerk’). Op
deze manier werd de capaciteit van de kerngroepleden opgebouwd – een soort vermomde training zou je kunnen zeggen.
De modules zijn inmiddels gepubliceerd en alle kerngroepleden
zijn als coauteurs van de landelijke deskundige vermeld op de
omslag. Het was bemoedigend om te zien dat alle directeurs
van de vijf instituten de introductie graag ondertekenden en op
die manier de materialen officieel onderschreven.
Nadat de materialen waren ontwikkeld, trainden de kerngroepen meer dan 200 collega-docenten. De kerntrainers
werden geaccepteerd als rechtmatige trainers door de eerdere
betrokkenheid van de landelijke deskundige en doordat ze
coauteur zijn van de modules, die zijn onderschreven door hun
respectieve directeurs.
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Een prettige verrassing was dat kerngroepleden van verschillende instituten elkaar begonnen te raadplegen en zelfs uit te
nodigen om te zorgen voor capaciteitsopbouwende activiteiten
van de collega’s.
Nu deze kerngroepen capaciteit bij hun collega-docenten en
studenten hebben opgebouwd, kunnen ze hetzelfde doen
voor de mentoren van de studenten die lesstage lopen. In de
komende jaren zullen we de betrokkenheid bevorderen van
deze groepen van deskundigen in de opleiding van de trainers
die actief zijn in de bijscholing van leerkrachten.

Hans Lambrecht
Coördinator Lerarenopleiding, VVOB Vietnam

Participatieve
methodologie in
Zimbabwe
Bij alle steun die het VVOB-team biedt aan
de instituten voor lerarenopleiding, is er een
bewuste keuze voor participatieve methodologie. Hierdoor leren de partners in de hogescholen alternatieve onderwijs- en leermethodes kennen.

“Als men wil dat de leerkracht zorgzaam omgaat met de kinderen en een
veilige omgeving schept, dan moet de leerkracht in opleiding zorgzaam
worden.
De lesgever dient dan ook een toonbeeld van zorgzaamheid te zijn ten aanzien
van de student en dient te streven naar een veilige
omgeving in de hogeschool.
Het bestuur zorgt dan weer voor
een veilige omgeving voor de
lesgevers.”
Mevrouw Beate Chikwanda,
voormalig docent en lid van
het VVOB-team, Zimbabwe

Hoe student-georiënteerde leermethodologie in
het programma een directe impact heeft gehad…
“’Waarom word ik gestigmatiseerd?’, vroeg de poëet zich af. ‘Omdat ik arm ben? Omdat ik ziek ben? Omdat ik niet aan jouw verwachtingen voldoe? Omdat ik niet pas binnen de werkwijze van de hogeschool?’ De stilte in de hal was oorverdovend. Zijn ontroerende
gedicht kwam er na een aangrijpend theaterstuk van studenten rond discriminatie in de klas, waarvan de boodschap aankwam. Sensibiliseren rond stigmatisering en discriminatie stond centraal in deze speciale bijeenkomst. Dit was het resultaat van veel hard werk door
de ‘peer educators club’ (een actieve groep studenten die hun medestudenten voorlichten en sensibiliseren).
Aangezien er weerstand was tegen de oprichting van een hulpgroep voor HIV-positieve mensen in mijn school, was de bijeenkomst op
z’n zachtst gezegd verbazingwekkend. Met een hoge graad van wantrouwen en angst voor represailles waren lesgevers en studenten
niet bereid om met hun standpunt naar buiten te komen. Een uitweg drong zich op.
Dus organiseerden wij, de stuurgroep, een workshop voor studenten. Gedurende twee dagen stelden deelnemers
stigmatisering en discriminatie in vraag. De sfeer was ontspannen. Iedereen leerde iets bij en iedereen had iets
om te delen. Waar kwam al de vreugde vandaan? Iedereen was vrij om deel te nemen en te antwoorden, zonder
angst om veroordeeld te worden. De studenten ervoeren hoe ze aandachtig konden luisteren naar de verhalen
van mensen en leerden daaruit omgaan met situaties. We namen de tijd om negatieve
houdingen aan te pakken die leiden tot discriminatie. Sommige studenten hadden een
talent in beeldende kunst, andere in zang of dans, en nog andere in het verwoorden van
terugkoppeling aan de groep. Enkele waren briljant in het uitbeelden van situaties
waar discriminatie voorkomt en hoe ze de kans op discriminatie erin kunnen doen
afnemen. We zagen allemaal in hoe discriminatie vaak het resultaat is van slechte
informatie en een gebrekkig inzicht.
De meeste studenten zeiden: ‘We moeten mensen leren begrijpen met een andere
cultuur en situatie dan diegene waarmee we vertrouwd zijn en waarin we ons comfortabel voelen. We moeten de tijd nemen om ons in te leven, eerder dan meteen te
veroordelen.’ Men besprak ideeën rond hoe de ‘peer educators club’ die problemen
zou kunnen aanpakken op de campus en men maakte ook plannen voor de volgende
maanden, te beginnen met een sensibiliseringsbijeenkomst.”
Mevrouw Placidia Kasere, leidend lesgeefster, Gezondheid en 'Lifeskills'
Departement, Morgan Zintec Zimbabwe

De instituten voor lerarenopleiding en VVOB hebben een unieke relatie. In tegenstelling tot vele andere ontwikkelingsprogramma’s identificeren de hogescholen hun noden zelf en communiceren ze aan het VVOB-team om hen zo te betrekken via de co-planning van een
interventieworkshop – en niet omgekeerd.
Achter de schermen van bovenstaand verhaal vroeg het team van de school aan VVOB om hen te vervoegen bij het nazicht van hun
plannen en gedetailleerd workshopscenario. Openhartige en opbouwende commentaren volgden tijdens andere bijeenkomsten tot er
uiteindelijk een verfijnd scenario uit de bus kwam. De docenten die zich vrijwillig opgaven voor de begeleiding van de workshop, legden
vast wie wat zou doen en ze bereidden elk hun deel voor. De sterkte van die aanpak zit in het leerproces zelf. De begeleiders verduidelijken de problemen eerst voor zichzelf en binnen het team, om vervolgens de studenten te helpen leren tijdens hun deelname aan de
vele participatieve activiteiten van de workshop.
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Participatieve en didactische aanpak staat centraal bij het
verbeteren van de kwaliteit van het schoolmanagement in Rwanda
Sinds 2003 werkt VVOB Rwanda modules uit rond schoolmanagement bestemd voor directeurs, adjunct-directeurs, secretarissen, boekhouders en pedagogen uit alle middelbare scholen.
In een herziening van deze modules wil men observaties van
directeurs, inspecteurs, leraren,... integreren.
Zij zijn immers
de bevoorrechte
getuigen van het
proces. Inderdaad,
deze
participatieve methode is
nodig, wil je rekening houden met
de veelheid aan
schoolcontexten in
het land.

Na de aanpassingen zijn de modules voorgesteld aan het ‘Text
Approval Committee’ (TAC). Deze dienst, geleid door het ‘National Centre for the Development of Programmes‘, evalueert
het didactische materiaal dat in het hele land dient te worden
gebruikt. Hun goedkeuring laat toe om de documenten rond
schoolmanagement officieel nationaal te verspreiden.
In 2010 geraakte 70% van de modules voorbij het TAC. Ze zijn nu
beschikbaar op de website van MINEDUC (het Rwandese ministerie van Onderwijs). Zo kunnen alle verantwoordelijken van de
Rwandese middelbare scholen de benodigde informatie downloaden. Benieuwd? Neem een kijkje op www.mineduc.gov.rw
(onder 'Projects').

Tegelijk zijn er ook
affiches en folders
ontwikkeld om de
principes van een
goed
schoolbeheer
visueel voor te stellen.

Carla Bracke
Programme Officer,
VVOB Hoofdkantoor, België
Cathy Van Even
Coördinator Schoolmanagement,
VVOB Rwanda

Milieuvaardigheden onderwijzen in Cambodja
“Ik ben Hun Makara en ik werk als docent aan de Provinciale lerarenopleiding in Siem Reap. Ik was nooit erg geïnteresseerd in het
onderwijzen van milieu- of landbouwvaardigheden omdat ik dacht dat het bijna onmogelijk was om dit op een succesvolle manier te
doen. Ik heb het ook nooit als iets belangrijk gezien. Vorig jaar vroeg men mij om lid te worden van de werkgroep aan onze lerarenopleiding rond milieuonderwijs, opgezet in samenwerking met VVOB. Ze organiseren vormingen rond didactische methoden om allerlei
vaardigheden te integreren in onze dagelijkse lessen. De vormingen veranderden mijn houding en gedrag ten aanzien van milieu en
landbouw. Plotseling leek het lesgeven over milieubewustzijn niet meer zo moeilijk.
Tijdens een studiebezoek aan een ‘Groene School’ in Indonesië hebben we geleerd over methodes voor het
aanleren van specifieke vaardigheden. We waren allemaal erg onder de indruk van te zien hoe hun hele schoolcultuur zich richt op milieubewustzijn. Ik heb veel geleerd van deze ervaring en het was makkelijk om de lessen
aan de Cambodjaanse context aan te passen. In de ‘Groene School’ doen ze alles samen met de leerlingen. Zelfs
het middagmaal bereiden ze met groenten die door de leerlingen zijn geteeld zonder gebruik van chemische
pesticides. Het was leuk om te ervaren dat we de leerling-gerichte methodes zo eenvoudig kunnen toepassen.
Door met eigen ogen te zien hoe men milieueducatie en biologische landbouw kan
integreren in de dagelijkse activiteiten op school, was ik erg gedreven om ook
op de lerarenopleiding in Siem Reap gelijkaardige successen te bereiken. Ik ben
betrokken bij de ontwikkeling van handleidingen om milieueducatie te
onderwijzen aan toekomstige leerkrachten. In mijn vrije tijd ben ik
begonnen met een biologische moestuin, samen met de studenten
die op de campus wonen. Ik denk dat dit initiatief heel
nuttig is omdat het de student-leerkrachten motiveert om
hun bewustzijn te vergroten rond het eten van gezonde
groenten en om zorg te dragen voor het milieu.
Als de andere lerarenopleiders dezelfde motivatie
hebben als ik, zal het eenvoudig zijn voor hen om milieuonderwerpen in hun dagelijkse lessen op te nemen. Het is nu eenmaal leuk
en de studenten houden ervan!”
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“TESSA is een waardevolle compagnon”
“Ik ben Moses Musonda. Ik ben een senior docent en CPD-coördinator aan de lerarenopleiding van Kasama, Zambia. Als lid van het
nationale ‘CPD Task Team’ (zie pagina 22, n.v.d.r.) probeer ik te leren van andere scholen en verandering mogelijk te maken op mijn
school.
Ken jij TESSA? Als TESSA een dame was met een kantoor ergens in Zambia, dan zou ze het erg druk hebben. Elke leerkracht zou bij
haar advies willen krijgen om lessen effectiever en interessanter te maken. TESSA staat voor Teacher Education in Sub-Sahara Africa
(www.tessafrica.net). VVOB startte de samenwerking met TESSA zodat de lerarenopleidingen in Zambia kunnen leren hoe ze gebruik
kunnen maken van open onderwijsmateriaal bij de ontwikkeling van de modules van hun nieuwe, open afstandsopleidingen.
Het TESSA-materiaal is bijzonder. Het kan ons helpen krachtige leeromgevingen te ontwikkelen. De vijf TESSA-vakgebieden (Wetenschappen, Rekenen, Taal, Sociale wetenschappen en Vaardigheden) bevatten interessante activiteiten die je kunt uitvoeren met je leerlingen. De activiteiten promoten leerling-gericht onderwijs waardoor leerlingen actief betrokken blijven.
VVOB organiseerde voor deze activiteit drie workshops, telkens voor drie hogescholen. TESSA zond drie begeleiders uit het Verenigd
Koninkrijk en Zuid-Afrika om training te geven aan 75 lesgevers uit de negen hogescholen die modules zullen schrijven. Het TESSAmateriaal bleek een waardevol uitgangspunt bij moduleontwikkeling.
Na de workshop heeft mijn instituut samen met twee andere aan VVOB gevraagd om een vervolgactiviteit te financieren. Hierbij zouden
we samen afstandsmodules ontwikkelen, gebruikmakend van het TESSA-materiaal. Zo was een nieuwe samenwerking geboren. De
lerarenopleidingen uit Kasama, Malcolm Moffat en Mansa hebben tijdens deze bijeenkomst samen voor zeven
vakken de eerste module geschreven. Voor het eerst gebeurde dit niet per hogeschool, maar in onderlinge
samenwerking.
Mocht je TESSA-materiaal
tegenkomen, sla het open
en bekijk of je de bronnen
en klasactiviteiten kan
gebruiken. Bedenk dat je
het materiaal naar eigen
behoefte kan aanpassen,
zodat ze passen in jouw
context. TESSA vindt dit niet
erg; het materiaal is open
en gratis. Collega’s, gebruik
het! VVOB, bedankt voor
het introduceren van deze
waardevolle compagnon.”
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ICT en media
Multimedia voor Cambodjaanse lerarenopleiders
levendige discussies en het kritisch reflecteren op onderwijsmethodes. Andere video’s tonen de opbouw van en de concepten
achter wetenschappelijke experimenten. Deze helpen lerarenopleiders om hun lessen voor te bereiden en de experimenten uit te voeren met studenten. Ook animaties en simulaties worden ontwikkeld. Ze bieden interactieve leermiddelen,
bijvoorbeeld voor de studie van het menselijk lichaam of om
een elektrisch circuit te bouwen. Deze digitale media stimuleren
de leerlingen om zelf kennis op te bouwen in plaats van ze te
reproduceren.

Hoewel de digitale kloof tussen het Noorden en het Zuiden
kleiner wordt dankzij draagbare technologie en het Internet,
blijven de uitdagingen enorm. In Cambodja beschikken scholen
vaak niet eens over elementaire nutsvoorzieningen zoals elektriciteit. Vaak zijn de digitale bronnen in het Engels, een taal
die slechts enkele Cambodjaanse leerkrachten en leerlingen
begrijpen. Daarom is het erg belangrijk dat leermaterialen en
technologieën aangepast zijn aan de lokale context.
Het VVOB-programma in Cambodja ondersteunt de ontwikkeling van educatieve multimediale bronnen voor lerarenopleiders, meer bepaald video’s, animaties en simulaties. Sommige
video’s bevatten korte fragmenten van leerling-gerichte lessen
gefilmd in Cambodjaanse klaslokalen. Lerarenopleiders tonen
deze video’s aan hun studenten. Het zet studenten aan tot

Lerarenopleiders kijken vaak naar technologie als complex en
moeilijk te gebruiken. Om hen te helpen dergelijke drempels te
overwinnen reiken we gebruiksvriendelijke media aan. Vermits
de inhoud van de digitale bronnen in lijn is met het officiële
curriculum sluit het materiaal ook aan bij hun werkelijke noden.
Tijdens vormingsessies en oefenlessen versterken we de capaciteit van lerarenopleiders en passen we het materiaal aan op
basis van hun commentaar. Het definitieve pakket omvat een
geheel aan ondersteunende materialen, zoals werkbladen en
voorbeelden van lesplannen. We hebben het gevoel dat deze
aanpak werkt in de Cambodjaanse context, waarin leraren
onderbetaald zijn en weinig middelen ter beschikking hebben.
Het aanreiken van mogelijkheden om de lokale capaciteit te
versterken en om eigen oplossingen te ontwikkelen, is dat niet
waar het in de technische bijstand om te doen is?

David Dionys
SEAL programmacoördinator ICT
in het onderwijs, VVOB Cambodja
Jan Geusens
Programme Manager,
VVOB Cambodja

‘Grassroots Zambia’-project: laat de klasmuren spreken!
Effectief gebruik van ICT in de klas is een prioriteit in de Zambiaanse scholen. Om leerkrachten aan te moedigen met ICT te
experimenten, startte VVOB het ‘grassroots’-project als onderdeel van het meerjarenprogramma (2008-2013) van het ministerie van Onderwijs en VVOB.
De doelstelling van het ‘grassroots’-project is: “leerkrachten
motiveren om op een nieuwe, creatieve manier het potentieel
van ICT in het onderwijs te benutten”. Geïnspireerde lectoren en
leerkrachten konden een projectvoorstel indienen waarin ICT
op een waardevolle manier gebruikt wordt in de les. De voorstellen varieerden van het gebruik van eenvoudige sociale software, zoals wiki’s en podcasting, over praktische toepassingen
(vb. Google maps) en didactische software tot het opzetten van
digitale leeromgevingen.
In 2010 selecteerde de jury tijdens twee rondes telkens 25 voorstellen. De kandidaten werden volgens het gekozen onderwerp
in groepen ingedeeld, en begeleid door experts van VVOB. De
32

VVOB Jaarverslag 2010

deelnemers kregen bij succesvolle uitvoering van hun voorstel
een geldbedrag dat de instelling kon gebruiken om hun ICT
verder uit te bouwen. Ze verzamelden hun leerervaringen in
een boek met de titel ’Tales of the Grasshoppers: Small Steps
and Giant Leaps of Grassroots Projects on the use of ICT in the
Classroom’.

Laat de klasmuren spreken!
Davis Sichinsambwe is een leraar Kunst in de lerarenopleiding in
Mansa. Zijn ‘Grassroots’-project heet ’Laat de klasmuren spreken‘.
Tijdens zijn les daagde hij zestien studenten uit om oude leermaterialen te vernieuwen via het gebruik van de computer. Met
behulp van gratis grafische software hebben zij een tas
vol nieuwe materialen ontwikkeld. Tijdens het verdere
verloop van hun studie zullen de studenten deze tas
blijven vullen. Als ze afstuderen, nemen ze deze
gevulde tas mee naar hun eerste school om de
klasmuren daar te laten spreken! Meneer Sichinsambwe heeft een nieuwe lamineermachine
gekocht met het geld dat hij als beloning voor
zijn project heeft ontvangen.

Bart Cornille
Programma-adviseur ICT,
VVOB Zambia

“Van consumenten tot ontwikkelaars”
“Mijn naam is Philip Maate. Ik werk in Kenia voor CEMASTEA, het Centrum voor Wiskunde-, Wetenschaps- en Technologieonderwijs in
Afrika. Wij bieden bijscholing aan leraren Wiskunde en Wetenschappen, en binnenkort zullen we ook uitbreiden naar andere vakken.
In mijn natuurkundeafdeling ontwikkel ik training- en lesmateriaal voor de opleiding van leraren en andere belanghebbenden, zoals
onderwijsambtenaren van het district, schooldirecteurs, kwaliteitsfunctionarissen,…; zelfs buiten de natuurkunde. Ik ben ook lid van
ons ICT-comité.
Ik gebruik ICT om het materiaal en de multimediapresentaties voor de trainingen te maken. Ik communiceer met de trainers via e-mail
en Skype. VVOB heeft veel bijgedragen om ons werk op de campus van CEMASTEA efficiënter te maken door de verschillende kantoren
te verbinden via een digitaal netwerk. Vroeger moest ik naar het cybercafé gaan. Nu is het veel makkelijker om te delen met collega’s in
zowel de nabijgelegen kantoren als in het veld. Het heeft onze efficiëntie aanzienlijk verhoogd.
We integreren ICT ook in onze opleidingsprogramma’s voor leerkrachten. Onlangs hebben we, bijvoorbeeld, natuurkundeleraren
getraind in ‘magnetisering’ met behulp van PowerPoint-animaties. Tijdens de voorbeeldles zeiden ze: ‘We hebben de basisvaardigheden, maar we hebben ze nog niet gebruikt.’ Het opende hun ogen. Toen besefte ik: ‘ICT helpt echt.’ Je moet gewoon enkele voorbeelden zien om te weten hoe het te integreren en toe te passen. Vroeger gebruikten de leraren hun ICT-vaardigheden niet bij het
lesgeven, maar na die sessie zal het hen zeker lukken.
We moeten ook beginnen nadenken over manieren om mobiele telefoons te gebruiken. Alle leerkrachten hebben een telefoon en
sommige zijn al in staat om ermee te surfen op het net. Hoe kunnen we ondersteunend materiaal aanbieden aan leerkrachten en
communicatie tussen hen stimuleren? Maar we zijn nog maar
net aan het begin van dit proces. Binnen drie jaar zouden we
ontwikkelaars van ICT moeten zijn in plaats van consumenten ervan.”

Philip Maate is een van de zeven Keniaanse
studenten betrokken bij het postgraduaat
‘E-learning en digitale didactiek’ van de
Katholieke Hogeschool Limburg.
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Schoolsystemen

Beheer, participatie en interne kwaliteitscontrole

Lerarenopleiding in een stormachtig onderwijslandschap in Ecuador
Bij de aanvang van het programma ‘Scholen als Actoren van
Verandering’ in Ecuador was voorzien dat we eerst met vijf
provincies en later met tien provincies zouden samenwerken.
En zo gebeurde het ook. Op niveau van de lerarenopleidingen
werden 17 overeenkomsten getekend met Spaanse en Indiaanse hogescholen, maar ook met enkele universiteiten die
leraren opleiden. Er volgde een periode van een intense en
unieke samenwerking op basis van gemengde werkgroepen en
prioriteiten van de lerarenopleidingen zelf.
Hier kwam in maart 2010 plots een einde aan. Het ministerie van
Onderwijs had graag dat we het nationale beleid zouden ondersteunen. VVOB zou helpen bij de opstart van een nieuwe Nationale Universiteit van Onderwijs en bij een externe evaluatie van
alle lerarenopleidingen van het land.
Met de ruggensteun van een nieuwe wet op Hoger Onderwijs
slaagden we erin om die externe controle om te buigen naar
een soort zelfevaluatie, een systeem voor kwaliteitszorg. Dit
vroeg echter een complete mentaliteitswijziging, zowel vanuit
het ministerie van Onderwijs, die gewoon was om de lerarenopleidingen de weg te wijzen, als van de hogescholen zelf. Deze
laatste waren het gewoon om te ondergaan. Omwille van onze
voorgaande ervaringen met een aantal lerarenopleidingen
konden we makkelijk de overgang helpen maken naar een
andere, meer participatieve benadering.
Een nieuwe coördinatiegroep met vertegenwoordigers van het
ministerie, UNESCO en VVOB ging vanaf augustus 2010 aan de
slag met de 28 pedagogische instituten om een systeem van
kwaliteitszorg uit te werken. De uitkomst is een digitaal systeem
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van (zelf )bevragen, uniek voor Ecuador en de lerarenopleidingen. Op basis van de resultaten hiervan zullen de verbeterplannen volgen.
De uitdaging voor de toekomst is om elke lerarenopleiding
apart eigen accenten te laten leggen en zelf het systeem te
laten beheren. Maar ondertussen moet er ook nog een nieuwe
Universiteit voor Onderwijs worden opgestart...

Stijn Janssen
Coördinator lerarenopleiding, VVOB Ecuador

Netwerken creëren door de
onderwijskwaliteit te koppelen
aan de gezondheid en voeding
van de leerlingen
Het ‘Gezond leren’-programma in Kenia moedigt leraren, ouders,
scholieren, district- en nationale ambtenaren van de verschillende ministeries, personeel van de lokale NGO’s, internationale
organisaties en VVOB,... aan om samen te werken bij de koppeling tussen onderwijskwaliteit en de gezondheid en voeding
van de leerlingen. In 2010 hebben dertig modelbasisscholen
in acht droge en semidroge districten van Kenia zich meer dan
voorheen toegelegd op elementaire inzichten en vaardigheden
met betrekking tot hygiëne, voeding en milieu.
Het programma benadert elke school in haar totaliteit en zoekt
naar kansen voor ‘gezond leren’ in de lokale context. Hierbij
maakt het gebruik van de bestaande leerplannen, systemen
en mechanismen. Onze ondersteuning is gericht op actief en
constructief leren, verbeterd schoolbeheer en methoden die
de school zelf kiest en toepast. Dankzij kleine subsidies kan elke
school eigen initiatieven uitwerken, zoals: groenten kweken in
de tuin van de school, water winnen, kippen fokken,
bomen planten, betere toiletten
bouwen,... Sommige van deze
projecten genereren ook nieuwe
inkomsten.
Door verschillende actoren te mobiliseren en te betrekken, variërend
van de school tot het hoofdkantoor
van het ministerie van Onderwijs,
stimuleert het programma betrokkenheid en samenwerking. Ze overleggen
en leren nieuwe ideeën, plannen, ervaringen en uitdagingen op fora (zoals
vergaderingen van het schoolbestuur),
monitoring- of uitwisselingsbezoeken,
district- en andere workshops.
In september 2010 bood de nationale ‘Gezond leren’-trainingworkshop een uitstekende gelegenheid
voor wederzijds leren. De meer
dan 120 deelnemers hielpen
ook bij het ontwikkelen van een
‘Gezond leren’-scorekaart voor
de scholen. Er is een schat aan
documentatie, op alle niveaus,
die het ministerie van Onderwijs kan gebruiken voor een
beter beheer en betere kwaliteit van programma’s zoals
‘Gezond leren’. ‘Gezond leren’
creëert ook lokale netwerken
en verbanden die nieuwe en extra ondersteuning aan de scholen kanaliseren.

Lut Laenen,
Programme Manager, VVOB Kenia
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Het koppelen van gemeenschap
en school via ‘onderwijs en
leven’-clubs in Vietnam
‘Actief lesgeven en leren’-methodes (van simpel vraag-enantwoord tot ervaringsgericht onderwijs, binnen en buiten de
klas) streven een grotere betrokkenheid van leerlingen in het
onderwijsproces na. Om deze te bevorderen werken we samen
met schooldirecteurs en leraren. Maar we willen ook de koppeling tussen de school en de gemeenschap versterken. Onze
partners zijn de provinciale afdelingen van de landelijke vrouwenbond die divisies heeft in de kleinste gemeenschappen. In
2008, het eerste jaar van ons programma, lanceerde Vietnam de
‘Kindvriendelijke School’-beweging, die onder meer het actief
lesgeven in en de betrokkenheid van de gemeenschap bij het
onderwijs bevordert. De vrouwenunie realiseerde zich snel dat
de VVOB-activiteiten erg geschikt waren om hun inspanningen
binnen deze beweging te ondersteunen. Samen startten we in
2009 tien ’onderwijs en leven’-clubs. Deze koppelen de gemeenschap en de school aan elkaar. De ouders discussiëren er over
onderwijs met nadruk op actief lesgeven en leren.
Mevrouw Nguyen Thi Hong Lien is voorzitter van de club in
het dorp Tien Xuan in de provincie Quang Nam en ze organiseert maandelijkse clubbijeenkomsten. Iedere maand komt
een ander thema aan bod: participatieve trainingsmethoden
en actief leren, puberteit, ‘life skills’ voor kinderen (communicatie en sociale vaardigheden), studieplanning, het stellen van
doelen, enz. Door haar enthousiasme, energie, creativiteit en

humor wordt mevrouw Lien ’onze geliefde opleidingsadviseur’
genoemd. Dankzij haar vaardigheden om te faciliteren zijn de
bijeenkomsten erg levendig met energieke discussies, presentaties, rollenspellen en spelletjes. De club lanceerde diverse initiatieven (samen leren, bouwen van een leerhoek, heropname
van schoolverlaters) en richtte een fonds op om het onderwijs
te ondersteunen. De club is populair: in een jaar tijd steeg het
aantal leden van 40 naar 70. Dankzij de betrokkenheid van
mensen zoals mevrouw Lien zijn deze clubs succesvol en heeft
de vrouwenunie nog 60 clubs opgericht in 2010.

Nguyen Thi Anh
Voorzitster van de vrouwenunie van Tam Anh Nam, in het
district Nui Thanh van de provicie Quang Nam, Vietnam

Het ondernemerschap voor de promotie van
technische landbouwscholen in de DR Congo
“Ik ben Daniel Mayala en werk als rondtrekkend inspecteur voor het landbouwonderwijs in de onderwijsprovincie Bas Congo 2. Het
stimuleren van het ondernemerschap binnen de landbouwscholen zal volgens mij de scholen een nieuwe dynamiek geven. Het zal de
opleiding opnieuw praktijkgericht maken. Met de steun van VVOB zullen de rondtrekkende inspecteurs de schoolhoofden begeleiden
om een bedrijfje te leiden op het schoolterrein. De leerkrachten en de leerlingen moeten bij alle fasen van het beheerproces betrokken
zijn.
Het ITFAV (Technisch Instituut voor Bosbouw, Landbouw en Dierengeneeskunde) van Kisantu is een van
de 31 landbouwscholen waarvan de medewerkers in december 2008 de opleiding over ondernemerschap hebben gevolgd. Deze werd georganiseerd door de inspectiediensten met ondersteuning van VVOB.
Aangezien het ITFAV geen budget had voor deze activiteiten, hielden de leerkrachten en leerlingen een collecte. Ze konden 23 dollar samenbrengen. Met dat bedrag kochten ze zeven lokale
kippen en een haan van een veredeld ras. De school had reeds vijf varkens, één oude beer en
vier biggen (twee mannetjes en twee vrouwtjes). Ze verkochten de oude beer om werkkapitaal te
hebben.
De nieuwe kippen gaven de kwekerijafdeling een aanzienlijke impuls. Ze produceren tien
eieren per dag, die de school verkoopt of zelf laat uitbroeden. Zo kan de school ook kuikens,
kippen en hanen verkopen.
Ook de varkensafdeling is inmiddels een heel stuk competitiever. Het aantal dieren is uitgebreid naar 23 (jonge en volwassen) varkens. Er is een beperkte boekhouding om de uitgaven
en inkomsten in de verschillende productie-eenheden bij te houden, die echter nog wat
bijgeschaafd kan worden.
De school speelt tegenwoordig steeds meer een voortrekkersrol binnen de sector en trekt
heel wat mensen aan dankzij haar verkoopsactiviteiten en haar radio-uitzendingen. Hierdoor kennen ze zelfs een verdubbeling van hun inschrijvingen in het schooljaar 2010-2011!”
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Externe kwaliteitscontrole
Inspectie en toezicht

Visieontwikkeling: samen op expeditie in Suriname
'Visie is hot.' Organisaties richten zich steeds meer op dieperliggende vragen als: Waarom bestaan wij eigenlijk? Waar staan we
voor? Waar willen we heen? Wat zijn onze unieke kwaliteiten?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een visie nodig.
Een toekomstbeeld en basisfilosofie, die tot stand komen door
dialoog en actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen
binnen de organisatie. Zo’n gedragen visie, die van binnenuit
komt, bindt mensen en geeft richting. Het is een bron van
energie en draagt bij aan een verhoogde effectiviteit. Het is het
kloppend hart van een organisatie.
Met veel inzet, energie en vooral plezier is er hard gewerkt door
de respectieve teams van de Surinaamse onderwijsinspectie
en -begeleiding om samen een visie voor de beide afdelingen
te ontwikkelen. Ook de pedagogische instituten hebben een
soortgelijk ‘visietraject’ doorlopen. “We zijn trots op onze

samenwerking en het resultaat van de workshopdagen”, was de
algemene reactie van de deelnemers.
In een eerste inleidende workshop verkenden ze samen het
concept ‘visie’. Daarbij kwamen thema’s aan bod als: Wat houdt
dit precies in? Wat is het nut en de waarde ervan in veranderingsprocessen? Hoe kan je deze ontwikkelen en tot leven
brengen binnen de organisatie? In een tweedaagse vervolgworkshop werkten ze verder aan de concrete ontwikkeling van
de eigen visie.
Het motto van deze dagen was ’Samen op expeditie‘, waarbij
het werken aan een visie werd vergeleken met een ontdekkingsreis. De deelnemers ontdekten samen, door intensief met elkaar
uit te wisselen, waar ze voor staan en waar ze voor gaan.
We kijken samen met de deelnemers terug op een bijzonder
proces dat als kompas mag dienen voor het denken en handelen
op de afdelingen. Deelnemers ervoeren het als volgt: “Een visie
maakt de draagkracht van ons team groter. Het vergroot de
verbondenheid en de hechtheid in een groep. Weten waar de
afdeling voor staat, waar we naartoe willen en zorgen dat we er
allemaal achter staan... Als men doordrongen is van de visie, dan
werkt dat motiverend en stimulerend om doelen te bereiken.
Het draagt bij aan de waarborging van de kwaliteit.”
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De teams maakten ook een plan voor het verwezenlijken van de ontwikkelde visie. Een goede
basis en hele uitdaging om stap voor stap verder
het veranderingsproces binnen deze afdelingen
vorm te geven. Want uiteindelijk gaat het om het
samen realiseren van de veranderingen die nodig
zijn op weg naar het gewenste toekomstbeeld van de
organisatie!

el

Tille van Horenbeeck
Lijncoördinator Ministeriële afdelingen PROGRESS,
VVOB Suriname
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“Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van
het onderwijs”
VVOB werkt in Ecuador samen met het ministerie van Onderwijs binnen het programma Escuelas Gestores del Cambio (Scholen
als Actoren voor Verandering) aan verschillende lijnen. Een belangrijk onderdeel is de ondersteuning aan het ontwerp en de
implementatie van een nieuw model voor de onderwijsinspectie en –begeleiding. Beatriz Caicedo is daarbij een belangrijke
partner, als rechtstreeks verantwoordelijke onder de Minister. We vroegen Beatriz Caicedo wat de ondersteuning van VVOB voor
haar het afgelopen jaar betekende.

“Ik denk dat het goed is te zeggen dat in mijn werk de rol van VVOB erg belangrijk is geweest. Met name de ondersteuning van Caroline
Decombel, de Coördinator Onderwijsbegeleiding en -inspectie, alsmede Wim de Boer in zijn functie als Programme Manager.
De samenwerking met VVOB betekende niet alleen ondersteuning van de activiteiten die we in het kader van het nieuwe model voor
onderwijsinspectie en –begeleiding hebben uitgevoerd, maar ook het versterken van de capaciteit van mijn groep mensen. Een voorbeeld is de studiereis naar België en Nederland, waar we de kans hadden om de systemen daar te leren kennen en ideeën uit te wisselen.
Dit heeft ons geholpen in het nadenken over ons eigen model en de toepassing ervan.
De internationale conferentie die we samen met VVOB organiseerden, was een andere belangrijke bijdrage. In de conferentie kwamen
internationale en nationale experts aan het woord, en namen alle leidinggevenden, managers, autoriteiten en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties deel. Het voorstel voor het nieuwe model voor onderwijsinspectie en –begeleiding werd officieel
gepresenteerd in deze bijeenkomst. Deze gezamenlijke inspanning leverde een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.
Ik wil nog iets vermelden. VVOB heeft ons technische ondersteuning gegeven door middel van de consultancy van Inés Agerrondo, een
Argentijnse expert met een grote staat van dienst op het gebied van onderwijsvernieuwing.
Dit is wat ik kan zeggen, met dank namens het ministerie in het algemeen, en mijn subsecretariaat in het bijzonder. Met de onvoorwaardelijke steun voor het nieuwe model is het mogelijk geweest om op een interessante wijze samen te werken, ideeën uit te wisselen,
nieuwe modellen en aanpakken te leren kennen en een product te maken dat een antwoord geeft op de uitdagingen waar Ecuador
voor staat.”

Mevr. Beatriz Caicedo Alarcon, subsecretaris
Onderwijsbegeleiding en -inspectie van
het ministerie van Onderwijs, tijdens een
werkbezoek in België en Nederland.
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Modules voor een beter schoolbeheer dankzij het programma
Schoolmanagement in Rwanda
Het VVOB-programma Schoolmanagement begon haar activiteiten in Rwanda in 2003. Initieel werd het programma toegepast in twaalf pilootscholen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Algemene Onderwijsinspectie op regionaal en
nationaal niveau. De hoofddoelstelling was de onderwijskwaliteit te verhogen door het beheer van de scholen te verbeteren. Vijf specifieke leden van het schoolmanagement van
alle middelbare scholen in Rwanda kregen een opleiding in
Schoolbeheer en ICT: directeurs, adjunct-directeurs, boekhouders, secretarissen en pedagogen. Eens de training achter de
rug paste het schoolmanagement de principes van een goed
schoolbeheer toe. Evaluatiedocumenten lieten hen – en ook het
projectteam – toe om continu de vooruitgang te evalueren.

Geleidelijk aan betrok het programma ook andere partners in
zijn beleid en strategieën. Het aantal pilootscholen nam toe.
Seminars brachten de directies van de pilootscholen samen
en lieten hen toe hun goede en minder goede ervaringen met
elkaar te delen. Ze werkten de basis uit voor de eerste modules
door de taken en verantwoordelijkheden van elke bestuursfunctie te omschrijven en te definiëren.
Die unieke ervaring werd herhaald voor de andere leden van het
managementteam. Vervolgens werden richtlijnen opgesteld in
nauwe samenwerking met de Algemene Onderwijsinspectie en
met andere onderwijsdiensten van het ministerie van Onderwijs
(MINEDUC).
In 2010 zijn enkele modules herwerkt: ‘Schoolplanning’, ‘Financieel beheer’, ‘Pedagogische principes’ en ‘Transversale thema’s
(gender, milieu,...)’. De aanpak van de consultants van MINEDUC
werd geïntegreerd. Zo vormen de documenten een instrument
op maat en een functionele gids voor het dagdagelijkse schoolbeheer in Rwanda. Nieuw is dat nu ook de educatieve verantwoordelijken, de districtinspecteurs en de vertegenwoordigers
van de ouders in het proces zijn betrokken.

Carla Bracke
Programme Officer,
VVOB Hoofdkantoor, België
Cathy Van Even
Coördinator Schoolmanagement,
VVOB Rwanda
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Financieel verslag
Scholenbanden
VVOB versterkt haar Scholenbanden in 2010-2011. Het aantal
betrokken scholen stijgt dan ook van 30 in 2009 tot 50 in 2010.
De verdere financiering van dit programma is nodig aangezien
de betrokken scholen hun activiteiten met de partnerschool in
het Zuiden ontplooien over een periode van drie tot zes jaar.
Hiervoor doen we een beroep op de Vlaamse overheid, die de
opstart van dit project ondersteunde met een gesplitst krediet
van 379.000 euro in 2008 voor een duur van drie jaar.
Programmawerking: subsidie van DGD
2010 is het laatste jaar van het meerjarenprogramma 20082010 dat voor een maximaal totaal bedrag van 27 miljoen euro
gefinancierd werd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken. De ondermaatse besteding uit 2008 werd bijna volledig gecompenseerd
in 2010: 10,75 miljoen euro werd besteed op een voorziening
van 9,2 miljoen euro. Dit brengt de realisatiegraad voor het
meerjarenprogramma op 99%. Door de strengere controles die
uitmonden in langere procedures voor een ontslagnemende
regering, diende VVOB uit haar eigen middelen te putten om de
periode tot het volstorten van de subsidies te overbruggen.
De beheerskosten bedragen in 2010 1,09 miljoen euro en
bestaan uit kosten gedaan door het hoofdkantoor (lonen,
zendingen, reflectiedagen,…) als door de landenprogramma’s
(evaluatiekosten, lokale audit,…). Deze stijgen sneller dan
in 2009, wat te verklaren is door het einde van het 2008-2010
driejarenprogramma, waar extra eindevaluatiekosten aan
verbonden zijn.
Met 0,79 miljoen euro wordt de stijging van structuurkosten
vertraagd tot het ritme van de inflatie. Het gaat hier om kosten
die geen rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
doel van de vereniging en deels gedekt worden door de subsidies van DGD. Van deze kosten neemt Vlaanderen 0,25 miljoen
euro voor zijn rekening.
Donordiversificatie
Met extra financiering worden, naast de DGD-programma's,
aparte projecten gerealiseerd. In Zimbabwe is de samenwerking
met UNICEF en Save the Children bestendigd voor een bedrag
van 70.000 euro. Ook werd er 211.000 euro aangewend van het
Rwandese ministerie van Onderwijs om het programma Schoolmanagement uit te werken. In Suriname zijn onderhandelingen
gevoerd met het Nederlandse nationaal expertisecentrum voor
leerplanontwikkeling. Dit leidde tot een financieringsbron van
meer dan 180.000 euro waarvan de besteding eind 2010 gestart
is. Ook het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zal de komende drie jaar via VVOB meer dan 100.000 euro
in Suriname investeren.
Resultaat
De Algemene Vergadering van 23 juni 2010 besliste om
de reserves voor repatriëring en vervangingsinkomen van

coöperanten te herleiden naar 20% van hun omvang. Dit is
meer in lijn met het reële onderliggende risico dat onmiddellijke
evacuatie bij een ramp betreft en nooit alle coöperanten in alle
landen tegelijk zal treffen. Het vrijgekomen bedrag wordt bij het
beginvermogen van de vereniging gevoegd.
De bestaande reserveposten dienen aangevuld te worden met
263.000 euro. Hiervoor worden het resultaat van 150.000 euro
van 2010 en de overgedragen winst van het vorige boekjaar van
65.000 euro aangesproken. Per slotsom is er een over te dragen
verlies van 49.000 euro. Het boekjaar 2010 kent een negatief
resultaat van 113.000 euro na resultaatsaanwending.
Balans
Het balanstotaal stijgt met 70% tot 25 miljoen euro voornamelijk door een stijging van de handelsvorderingen. Een gelijkaardige stijging aan passiefzijde vinden we terug bij de schulden
op korte termijn. Dit is echter een tijdelijke situatie gezien onder
de handelsvorderingen alle toegekende subsidies worden
vermeld en onder schulden op korte termijn alle voorschotten
op subsidies. Na de afsluitende financiële controle door DGD
van de ontvangen subsidies voor de boekjaren 2009 en 2010
zullen deze rekeningen verminderd worden met de definitief
toegekende subsidies.
De daling van de geldbeleggingen is te verklaren door de
vertraging op de uitbetaling van de subsidies.
De liquiditeitspositie is comfortabel. Het vlottend actief dekt het
vreemd vermogen op korte termijn met behoud van een overschot van 2,9 miljoen euro.
Wel is er een daling van de solvabiliteit door de stijging van
de kortetermijnschuld. De ratio’s eigen vermogen / vreemd
vermogen (12%) en eigen vermogen / totaal passief (11%) zijn
eerder laag. Ook is de afwezigheid van langetermijnschulden
niet risicoloos, al is er wel een overeenkomst tussen de activa en
passiva: beiden zijn overwegend van korte termijn.
Audit
Alle programma’s in het Zuiden werden onderworpen aan een
lokale audit, die niet alleen de uitgaven controleert maar ook
een advies formuleert met betrekking tot de interne controle,
het archiveren en het boekhouden zelf. De bedrijfscommissaris
stond in voor de audit van de rekeningen in Brussel en diende
voor het boekjaar 2010 een verklaring zonder voorbehoud
in. In 2011 vernieuwt de Algemene Vergadering van VVOB het
mandaat van de commissaris-revisor. In het lastenboek werden
ook de lokale audits opgenomen met het oog op het stroomlijnen van de externe controle in zijn geheel.

Nicolas Gérard
Financieel verantwoordelijke VVOB vzw
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Balans
(alles in euro)
2010

2009

Activa
A. Vaste activa
B. Vorderingen op ten hoogste één jaar
C. Liquide middelen en geldbeleggingen
D. Overlopende rekeningen

Totaal activa

47.371

55.201

21.143.375

9.159.935

3.822.849

5.518.269

102.228

33.493

25.115.824

14.766.898

2.778.547

2.628.936

Passiva
A. Fondsen van de vereniging en overgedragen winst/verlies
B. Voorzieningen

150.000

130.000

C. Schulden op ten hoogste 1 jaar

22.187.276

12.007.962

Totaal passiva

25.115.824

14.766.898

2010

2009

A. Structuurkosten

793.638

768.880

a. Diensten en diverse goederen

264.114

248.638

b. Personeelskosten

471.678

382.637

Resultatenrekening
(alles in euro)
Kosten

c. Afschrijvingen

29.746

22.867

d. Andere kosten

28.100

114.738

B. Beheerskosten

1.090.627

721.055

a. Personeelskosten (Noord en Zuid) - vanaf 2009 enkel Noord

565.762

497.230

b. Audit, monitoring en evaluatie, leerprocessen

296.775

194.067

c. Andere

228.090

29.757

10.165.825

8.062.930

C. Operationele kosten (programmakosten)

9.762.613

7.581.661

b. VAIS-programma (Scholenbanden)

a. DGD-programma

110.711

102.625

c. Andere programma’s

292.501

378.644

12.050.091

9.552.865

12.165.607

9.548.637

Totaal kosten

Opbrengsten
a. Subsidies
b. Financiële opbrengsten

34.065

41.070

c. Overige opbrengsten

30

19.019

Totaal opbrengsten

12.199.702

9.608.726

-113.798

-90.394

Resultaat van het boekjaar
Resultaat vóór resultaatsaanwending

149.612

55.861

Resultaatsaanwending

263.409

146.255

Berekening overdracht boekjaar
Surplus (tekort)
Overdracht vorig boekjaar

Overdracht huidig boekjaar
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-113.798

-90.394

64.768

155.162

-49.030

64.768

Verslag commissaris
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Bijlage
Bestuursorganen van VVOB vzw in 2010
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
Dhr. Jan Geens, Afgevaardigde VLHORA
Mevr. Lisbet Colson, Coördinator VSKO
Mevr. Betty De Wachter, Coördinator VVSG Internationaal
Prof. Paul Janssen, Lid VLIR-UOS, Universiteit Hasselt (volgt prof. Marc Nyssen op als afgevaardigde voor VLIR-UOS)
Prof. Marlies Lacante, KULeuven Departement Psychologie
Prof. Roel Merckx, Ondervoorzitter VLIR-UOS, KULeuven (volgt prof. Stefaan Marysse op als afgevaardigde voor
VLIR-UOS)
zz Prof. Walter Thiebaut, Voorzitter Stichting V.I.W.
zz Dhr. Luc Van de Velde, Afgevaardigde VLHORA
zz Mevr. Raymonda Verdyck, Afgevaardigd bestuurder GO!
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Algemene Vergadering

zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Raad van Bestuur

zz Voorzitter:
Dhr. Stefaan Van Mulders, Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn
zz Mevr. Ann Breemersch, Directeur Departement Landbouw en Visserij
zz Mevr. Ann Brusseel, Vlaams volksvertegenwoordiger
zz Mevr. Martine Caron, Afgevaardigde VLHORA
zz Dhr. Johan Debar, Diensten van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Indirecte Samenwerking
zz Mevr. Maria De Smet, Afgevaardigde VLHORA
zz Dhr. Jos Geysels, Voorzitter 11.11.11
zz Dhr. Marc Hendrickx, Vlaams volksvertegenwoordiger (nieuw lid in opvolging van dhr. Matthias Diependaele als
Vlaams volksvertegenwoordiger)
zz Mevr. Judith Kerkhof, Expert onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
zz Mevr. Ruth Lamotte, Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, Internationale Relaties
zz Dhr. Luc Lathouwers, Secretaris-generaal Departement Bestuurszaken
zz Dhr. Peter Michielsens, Coördinerend inspecteur-generaal Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Onderwijsinspectie – Coördinatie
zz Dhr. Peter Moors, Directeur-generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, DGD
zz Dhr. Marc Olivier, Erevoorzitter Vlaams Parlement, Stichtend lid
zz Mevr. Sabine Poleyn, Vlaams volksvertegenwoordiger
zz Dhr. Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger
zz Mevr. Inge Roggeman, Afgevaardigde V.I.W.
zz Prof. Patrick Sorgeloos, Voorzitter VLIR-UOS, UGent
zz Dhr. Jef Tavernier, Expert onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
zz Mevr. Heidi Vander Poorten, Directeur Gelijke Kansen in Vlaanderen, DAR
zz Dhr. Raf Van Hoof, Communicatieverantwoordelijke Departement Financiën en Begroting
zz Mevr. Kristien Verbrugghen, Directeur VLIR-UOS
zz Dhr. Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal Internationaal Vlaanderen
zz Dhr. Christian Verougstraete, Vlaams volksvertegenwoordiger
zz Mevr. Mieke Vogels, Vlaams volksvertegenwoordiger
zz Mevr. Ulla Werbrouck, Vlaams volksvertegenwoordiger
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Met de steun van

VVOB is de Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en
technische Bijstand, een vereniging
zonder winstoogmerk. In opdracht van de
Vlaamse en Belgische overheid werken
we aan de kwaliteit van het onderwijs
in ontwikkelingslanden. Onze kerntaak
is er technische bijstand verlenen in
onderwijsprogramma’s. Zo ondersteunen
we de opbouw van lokale capaciteit en
dragen we bij aan duurzame ontwikkeling
en armoedebestrijding.

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

