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Voorwoord

Drijven op innovatie
Beste lezer,
Dit jaar, we hebben het nu over 2012, viert VVOB haar dertigste verjaardag. Al geruime tijd de grens van de
meerderjarigheid overschreden en misschien ondertussen ook de status van ‘volwassenheid’ verworven.
U zal in elk geval nog van ons horen op welke wijze we dit lustrum willen belichten.
‘Volwassenheid’ betekent in geen geval tijd om te verpozen, tijd om op de lauweren te rusten. Ook vorig
jaar signaleerden we reeds dat de voortdurende zoektocht naar doorgedreven kwaliteit in alle vezels van
de organisatie een continu proces is dat ons verder dwingt in de reflectie, de beschouwingen over ons
optreden en onze opdrachten. En opnieuw herhalen we in dit kader dat de zoektocht naar meer financiële stabiliteit, een verder doorgedreven divers donorbeleid, een evenwichtig en aantrekkelijk personeelsbeleid, een uitgebouwde programmawerking en de uitwisseling van ervaring en expertise een
duidelijk constant verhaal is. We willen u hiervan zeker een bewegend beeld geven in dit jaarverslag,
maar zullen u hierover ongetwijfeld ook in het volgende jaarverslag nog rapporteren. Een goeie reden
dus om hiernaar uit te kijken!
Nu krijgen al deze belangwekkende, maar vaak hoog gesitueerde processen maar waarde en kleur
wanneer men ze toetst aan de realiteit van elke dag. ‘Het terrein’ zoals het zo vaak wordt genoemd. Zelf
kan ik over het voorbije jaar een getuigenis afleggen van onze werking in Cambodja waar ik, weliswaar
met mijn voeten in het water, een klaar beeld op onze praktijk mocht krijgen. Wat betekent kwaliteit
en duurzaamheid in de klasomgeving van een dorpje op het platteland? Mijn ervaring is alvast dat de
hoekstenen voor deze duurzaamheid en het veelbevraagde ‘ownership’ toch zijn gelegd. Je herkent
in de dagelijkse klaspraktijk de methodologie die we aanreiken in de lerarenopleiding. Je herkent ook
het gebruikte instrumentarium en de accenten op ecologie en technische vaardigheden. Tegelijk is het
duidelijk dat je, in het bijzonder bij de implementatie van innovatie, een groter risico loopt dat het belang
van de innovator zelf hier determinant wordt zonder dat voldoende verankering voorhanden is. Maar
vinden we nu niet precies in de aanvaarding van dit risico en de niet aflatende pogingen tot vernieuwing
de grootste motor voor vooruitgang?
Duurzaamheid en doorgedreven kwaliteitszorg zijn ons handelsmerk, maar de wil tot innovatie en het
bewust aanvaarden van de bijhorende risico’s drijven ons vooruit.
Veel leesplezier!

Stefaan Van Mulders

Voorzitter VVOB vzw
Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn

VVOB Jaarverslag 2011

5

6

VVOB Jaarverslag 2011

Inleiding

Samenwerken, voortdurend
verbeteren en resultaatsgerichtheid
Wie de vleugels uitslaat, moet af en toe kunnen landen op een stevige interne basis. Daar is hard aan
gewerkt in 2011.
Naar buiten gericht zijn, dat tekende onze dynamiek de voorbije jaren. We verbreedden onze werking
in het Zuiden en in Vlaanderen door veel meer actoren te betrekken bij onze activiteiten. De bekendheid van VVOB groeide gestaag in Vlaanderen door een sterk communicatiebeleid, het programma
Scholenbanden en uitzending van steeds meer stagiairs. Onze ondersteuning aan partners in het Zuiden
werd effectiever door inbreng van meer gekwalificeerde en vooral Vlaamse expertise. Op internationale
fora wordt VVOB gaandeweg erkend als een gesprekspartner rond specifieke onderwijsuitdagingen in
ontwikkelingslanden.
In 2011 hebben we ingezet op duurzame bouwstenen van de interne werking.
Degelijke ICT-platformen zijn cruciaal vandaag. De IT-infrastructuur van het hoofdkantoor is verhuisd naar
een datacenter waar alle hard- en software ‘gehost’ worden. Financiële data worden in elk land ingevoerd
in een online en dus ‘on-time’ systeem en gekoppeld aan scans van bewijsstukken die elektronisch opgeslagen worden. Dubbele boekhouding is uitgebreid van het centraal niveau in Brussel naar alle landen.
Voor de complexe verloning van expatmedewerkers is een nieuw loonprogramma ontworpen dat volledige integratie toelaat binnen de berekenings- en betalingsmodules van het sociaal secretariaat. Berekening van kinderbijslag werd uitbesteed aan een Belgische kas. Verlofaanvragen en maaltijdcheques zijn
geautomatiseerd via koppeling aan een loonmotor.
Een medewerker leeft niet van brood alleen maar ook van intrinsieke motivatie en kansen op ontplooiing.
Als eerste stap brachten we de kerncompetenties van álle medewerkers in kaart. Via een intensief
en interactief proces waaraan de hele VVOB-staf meewerkte, kwamen we tot drie kerncompetenties:
‘samenwerken’, ‘voortdurend verbeteren’ en ‘resultaatsgerichtheid’. In een tweede stap bepalen we
nu competenties per functiegroep en hun bijhorende ontwikkeltrajecten.
Enkele ingrepen verhogen de kwaliteit van de organisatie. Een beperkt aantal organisatieprioriteiten
zijn afgebakend en worden met verscherpte aandacht opgevolgd. Handboeken rond centrale processen
- financiën, personeelszaken, programmawerking - zijn volledig en actueel en online beschikbaar. Een
duidelijker onderscheid is gemaakt tussen verregaande operationele bevoegdheid van lokale kantoren
en de strategische en ondersteunende rol van het hoofdkantoor.
De kern van onze dienstverlening is ontwikkeling van de capaciteiten van partners in het Zuiden en
draagvlakversterking in Vlaanderen via de begeleiding van scholenbanden en stages. Capaciteitsopbouw
is een containerbegrip. Duidelijke keuzes zijn nodig zodat we met de neus in dezelfde richting werken.
De veelheid aan modellen en instrumenten binnen onze praktijk zijn in kaart gebracht om finaal twee
denkschema’s over te houden: een voor de analyse van de capaciteit van onze partners, en een voor de
aanpak van VVOB.
Ook het model van scholenbanden is na de ervaring van de eerste twee jaar verder uitgepuurd. Het sluit
beter aan bij de uiteenlopende maar te verzoenen verwachtingen van scholen in Vlaanderen en het Zuiden.
Deze interne bouwstenen zijn niet de meest flashy componenten van onze organisatie. Ze staan ver af
van de tevreden kinderen als het eindresultaat van onze interventies. Toch zijn ze cruciaal om onze hoge
efficiëntie ook op langere termijn te waarborgen. VVOB kent naast de beleidsmedewerkers ook heel wat
collega’s die zich toeleggen op ondersteunende systemen. Omwille van hun bijzondere bijdrage aan de
ontwikkeling van VVOB verdienen zij hier een bijzondere vermelding.

Bart Dewaele
Directeur-generaal VVOB vzw
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Overzicht VVOB-Programma’s in 2011
Ecuador
Meerjarenprogramma
zz Escuelas Gestoras del Cambio
(Scholen als Actoren van
Verandering)
zz Beroeps- en technisch(e) onderwijs
en opleidingen (TVET-programma)
Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 883 000
Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 11
zz Coöperanten: 5
Website VVOB Ecuador
zz www.vvob.org.ec
 P. 18

DR Congo
Meerjarenprogramma
zz Versterking lager onderwijs en
technisch landbouwonderwijs
Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 628 000
Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 5
zz Coöperanten: 3
Website VVOB DR Congo
zz www.vvob.be/drc
 P. 17

Zambia
Meerjarenprogramma
zz Ondersteuning van de
lerarenopleiding
Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 859 000
Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 6
zz Coöperanten: 3
Suriname
Meerjarenprogramma
zz Progress (Programma Effectievere
Scholen Suriname)

Blog VVOB Zambia
zz http://vvobzambia.blogspot.com
 P. 23

Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 582 000
Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 7
zz Coöperanten: 4
 P. 21

Zimbabwe
Meerjarenprogramma
zz Kwaliteitsonderwijs en
Kwetsbaarheid
Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 636 000
Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 16
zz Coöperanten: 2
Website VVOB Zimbabwe
zz www.vvob.co.zw
 P. 24
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België
Ondersteuning activiteiten in de
partnerlanden en overkoepelende
organisatie
Noordwerking
zz Scholenbanden
zz Stageprogramma

Vietnam

Ook o.a. partner in Educaid.be,
Ontwikkelingsdebatten, Saved by
the bell, Greenergy,...

Meerjarenprogramma
zz Versterking lager middelbaar
onderwijs
zz Versterking participatieve
landbouwvoorlichting

Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 168 000

Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 925 000

Aantal medewerkers op 31/12/11
zz 17

Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 14
zz Coöperanten: 3

Websites
zz www.vvob.be
zz www.scholenbanden.be
zz www.educaid.be
 P. 11-13

Website VVOB Vietnam
zz www.vvob.be/vietnam
 P. 22 en 26-27

Kenia
Meerjarenprogramma
zz ICT-integratie in het onderwijs
zz Gezond Leren in lager onderwijs
Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 641 000
Aantal medewerkers op 31/12/1
zz Lokale medewerkers: 6
zz Coöperanten: 4
Website VVOB Kenia
zz www.vvob.be/kenya
 P. 19

Rwanda
Meerjarenprogramma
zz Versterking schoolmanagement
zz Versterking beroeps- en
technisch(e) onderwijs en
opleidingen (TVET-programma)

Cambodja
Meerjarenprogramma
zz SEAL (institutionele
capaciteitsopbouw in het
onderwijs)
zz IMAGE (versterking
landbouwvoorlichting)
Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 896 000

Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 810 000

Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 18
zz Coöperanten: 6

Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Lokale medewerkers: 11
zz Coöperanten: 4

Website VVOB Cambodja
zz www.vvobcambodia.org
 P. 16 en 26-27

Website VVOB Rwanda
zz www.vvobrwanda.org
 P. 20

Zuid-Afrika
Meerjarenprogramma
zz Verbetering van het lesgeven in het
secundair beroepsonderwijs
Besteding in 2011 (afgerond op 1000)
zz € 23 000

Meer links naar, bijvoorbeeld, blogs
en sociale netwerkpagina's van
VVOB en haar programma's vind je
op www.vvob.be/vvob/links.

Aantal medewerkers op 31/12/11
zz Coöperanten: 1
Website VVOB Zuid-Afrika
zz www.vvobsouthafrica.org
 P. 25
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VVOB in Vlaanderen
Bruggen bouwen

VVOB helpt kansen creëren voor schoolgaande kinderen in haar partnerlanden door mee te bouwen aan een beter onderwijs. We doen
dit dankzij de financiële impuls van de Belgische en Vlaamse overheid. Het is een uiting van solidariteit van de bevolking met landen in
het Zuiden, waar de mensen in veel moeilijkere omstandigheden leven. Dergelijke bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking volstaat
echter niet om een duurzame wereld te creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft. Ontwikkelingskansen van mensen in het Zuiden
zijn immers in sterke mate verbonden met de manier waarop wij onze ontwikkeling vormgeven. Daarom heeft VVOB ook een werking in
Vlaanderen, kortweg onze Noordwerking, waarbij we een draagvlak willen opbouwen voor een meer solidaire samenleving.
Een solidaire samenleving kadert haar beslissingen steeds in mondiaal perspectief. Ze kijkt dus bij al haar acties niet alleen naar het eigenbelang maar houdt rekening met de noden en belangen van anderen, waar ook ter wereld, nu en in de toekomst. Het is een samenleving
van wereldburgers die beseffen dat heel veel problemen maar doeltreffend kunnen aangepakt worden door gezamenlijke internationale
samenwerking. Samen werken aan ontwikkeling is dan een noodzaak voor alle partijen om tot duurzame oplossingen te komen voor de
grote wereldproblemen.
In 2011 werken we hieraan door een vruchtbare wisselwerking te stimuleren en te ondersteunen tussen de onderwijsrealiteit in ‘het
Zuiden’ en die in Vlaanderen. We geloven dat de mensen in het Zuiden zelf het best geplaatst zijn om te vertellen over hun leven, cultuur
en gewoontes, om hun perspectief op mondiale thema’s toe te lichten. Persoonlijke contacten en uitwisseling tussen mensen uit Vlaanderen en mensen elders in de wereld kunnen het begrip over elkaar en het wederzijds respect voor de onderlinge gelijkenissen en
verschillen doen groeien.
Het programma Scholenbanden ondersteunt scholen in Vlaanderen en het Zuiden die een langdurig partnerschap met elkaar aangaan.
Via het Stageprogramma en partnerschappen met hogescholen smeden we relaties op het niveau van het hoger onderwijs. Beide krijgen
meer aandacht op de volgende pagina’s.
Met de websites, nieuwsbrieven, debatnamiddagen, geven van vormingen, deelname aan evenementen,... treedt VVOB steeds meer naar
buiten om Vlaanderen te informeren, vormen en 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 kunnen talrijke taaldrempels in de uitwisseling tussen Vlaanderen en het
Zuiden overwonnen worden.

Pieter-Jan De Marez
Verantwoordelijke Noordwerking VVOB vzw

Een memorabel bezoek...
Twee afgevaardigden van King George VI Memorial
School (Zimbabwe), Mevr. Hadebe en Mevr. Chiramba,
waren eind september in België. Ze waren hier op
uitnodiging van hun partnerschool het Jonghelinckshof
uit Antwerpen. Beide scholen, die vorig schooljaar de
samenwerking aanvingen, bieden speciaal onderwijs
aan leerlingen met o.a. gehoorstoornissen en leermoeilijkheden. Dit bezoek was voor iedereen een bijzondere
gelegenheid om te leren van elkaars context en aanpak
en uit te wisselen rond lesmethodieken en curricula. Ze
grepen deze ontmoeting ook aan om toekomstige activiteiten te plannen tussen zowel leerkrachten als leerlingen.
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Een stappenplan voor
Noord-Zuid-partnerschappen
In 2011 gaat het Scholenbanden-programma haar derde werkingsjaar in. De vijftien bestaande scholenbanden krijgen het aangename
gezelschap van tien nieuwe partnerschappen. Dit reflecteert enerzijds
dat het progamma verder voet aan de grond krijgt in Vlaanderen, en
anderzijds dat ook de interesse van scholen voor Noord-Zuid-partnerschappen groeit.
De vijfentwintig scholenbanden die VVOB in 2011 ondersteunt, zijn
een gezonde mix van oude en nieuwe én van lagere en middelbare
scholen. Gedurende de eerste jaren van de samenwerking krijgen de
betrokken leerkrachten een beter beeld van wat een scholenband
concreet inhoudt. Samen met VVOB kunnen zij nu lessen trekken uit
de ervaringen van de opstartfase. Op de gezamenlijke vorming in april,
georganiseerd in samenwerking met Kleur Bekennen, kwamen 70
mensen hun oor te luisteren leggen. Het is duidelijk dat scholen elkaar
steeds meer kunnen bijstaan bij het op gang trekken en succesvol
uitwerken van hun scholenband.
“Onze idealen sluiten op elkaar aan. We willen het beste
halen uit de studenten en hen motiveren. Ook willen we
hen opvoeden tot wereldburgers die verantwoordelijk
en vindingrijk hun plaats vinden terwijl ze volwassen
worden in deze veranderende tijden.”
Catherine Ndeda, Our Lady of Fatima, Kenia (partnerschool van Maria Assumpta Lyceum, Laken)

Vaste grond onder de voeten
De brugfunctie van VVOB tussen de partnerscholen is in de beginfase
essentieel. Een scholenband opzetten vraagt namelijk heel wat tijd en
een portie geduld. Daarom begeleidt VVOB de scholen in deze eerste
fase van hun langetermijnsamenwerking. Naast de financiële ruggensteun voor de kosten verbonden aan scholenbandactiviteiten, krijgen
zowel de Vlaamse scholen als de partnerscholen in ‘het Zuiden’ ook
advies op maat en inhoudelijke ondersteuning.
De tweemaandelijkse nieuwsbrief ‘Kort op de Band’ wil in 2011 alle
betrokken scholen in Noord en Zuid bereiken. Daarom verschijnt de
nieuwsbrief in vier talen. Ook de website www.scholenbanden.be is een

handig instrument om scholen op de hoogte te brengen van nieuws
en informatie voor en uit de scholen. Ook nu kunnen verschillende
scholenbanden een beroep doen op studenten uit de lerarenopleiding. Deze toekomstige leerkrachten zijn enkele maanden actief in de
partnerscholen in Kenia, Zimbabwe en Suriname. In sommige andere
landen nemen ze enkele taken op zich voor een scholenband in de
marge van de eigenlijke stageopdracht.

Verrijkende samenwerking
VVOB-Scholenbanden draagt, net zoals andere jaren, ook haar steentje
bij aan andere zinvolle initiatieven in Vlaanderen die scholen willen
sensibiliseren, bewust maken en mobiliseren voor een solidaire NoordZuid-samenwerking. We slaan de handen in elkaar met Green vzw, die
een aantal scholenbanden bijstaat in het werken rond het klimaatthema en duurzame energie. Via de samenwerking met Studio Globo
krijgt de actie ‘Saved by the bell’ dit jaar een mooie weerklank in het
Zuiden, in het bijzonder in Suriname en Cambodja. Met Djapo vzw
gaan we in zee rond het project Art Eco. Via dit project maken scholen
kennis met een kunstenaar, de school en de cultuur van het zuidelijke
partnerland.
“Door ons bezoek in Suriname in juli 2011 kregen
we de kans om onze partnerschool grondig te leren
kennen. We konden alle aspecten van de schoolwerking in OS Domburg meemaken. De komende jaren
kunnen we verder bouwen op deze goede contacten.”
Patrick Kuenen, Het Wijdeland, Sint-Truiden, België
(partnerschool van OS Domburg, Suriname)

Wikken en wegen
Eind 2011 doet het Scholenbanden-team, samen met de collega’s in de
partnerlanden, een beoordeling van de bestaande partnerschappen.
De redenen tot stopzetting van een aantal banden zijn divers en
steeds contextgebonden. Een scholenband vergt nu eenmaal een
grote investering van de betrokkenen in tijd, engagement,... Vanaf
januari 2012 zullen we verder gaan met achttien bestaande scholenbanden en actief op zoek gaan naar enkele nieuwe interessante
partnerschappen.
“De slogan van King George VI is: ‘Geef nooit op!’ en die
van Jonghelinckshof is: ‘Wij geloven dat we kunnen!’
Onze twee scholen hebben veel met elkaar gemeen.
We hebben allebei kinderen met een gehoorstoornis
en kinderen met leerproblemen. Beide geloven we in
de mogelijkheden in plaats van in de beperkingen van
onze leerlingen.”
Anneliese Mariën, Jonghelinckshof, Antwerpen, België
(partnerschool van King George VI, Zimbabwe)

 Meer informatie over Scholenbanden:
www.scholenbanden.be
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Stageprogramma

Studenten op levenservaring
2011 was een goed jaar voor de buitenlandse stages. Maar liefst 36
studenten vertrekken naar het Zuiden om er enkele maanden mee
te werken in één van de VVOB-programma’s of bij één van de partnerinstellingen. Dat is bijna een verdriedubbeling in vergelijking met
2010. Vooral Cambodja en Suriname blijken dit jaar erg geliefd bij de
studenten met 8 en 9 studenten, maar ook de teams in Kenia, Rwanda,
Zimbabwe, Vietnam en Ecuador engageren zich elk om minstens drie
studenten te begeleiden bij hun stageopdracht.

Uit diverse studierichtingen
Tweederde van de studenten komt uit de lerarenopleidingen (waarvan
de helft van Arteveldehogeschool). De meeste andere studenten komen
vooral uit de studierichting toegepaste informatica (van KATHO). De
opdrachten van deze laatste variëren van het opzetten van een online
platform, het digitaliseren van onderwijsmateriaal, het ontwerpen van
‘IT-Toolkits’ tot het ontwikkelen van software voor schoolbeheer.
Daarnaast kunnen we ook rekenen
op de bijdragen van een grafische
vormgeefster, een studente communicatiewetenschappen
en
een
student sociale agogiek. De enige
spijtige kanttekening is dat de stageplaatsen specifiek gericht op masterstudenten, en in het bijzonder op de
studierichting onderwijskunde, niet
ingevuld geraken.

“Ik zou uren kunnen vertellen over mijn ervaringen in
Kenia, maar dat zou hetzelfde niet zijn voor de mensen
die het aanhoren. De ervaring kan niet worden doorgeven via woorden, die moet zelf beleefd worden. Elke
student die nog twijfelt om een stage als deze in een
ontwikkelingsland te doen, raad ik aan om ervoor te
gaan. Denk er niet te veel over na, ga er gewoon voor!
Grijp je kans en krijg een ervaring die je nooit vergeet.”
Floris Devriendt, stagiair in Kenia, Bachelor Toegepaste Informatica, KATHO Kortrijk

Geen toevalstreffer
In de tweede helft van 2011 leren we dat deze grote uitbreiding
van het Stageprogramma geen toevalstreffer is. Bij de selecties en
toewijzingen voor de stages van 2012 blijkt de interesse even groot
te zijn. Uiteindelijk wijzen we in 2011 37 stageplaatsen toe. Deze
studenten worden in een gesprek en via
e-mail gebrieft over hun stage, krijgen een
‘vertrekkersgids’ en volgen een vorming
over ontwikkelingssamenwerking en interculturaliteit. We hopen dat deze studenten,
die stage lopen in 2012, het even goed
zullen doen als hun voorgangers.

“Er waren enkele
specifieke uitdagingen
aan deze stage gekoppeld. Uitdagingen die we in België
niet zouden ervaren hebben. En toch ben ik ervan
overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt met deze
buitenlandse stage. Afgezien van de extra moeilijkheden, is de ervaring onvergetelijk en op sommige
momenten gewoon adembenemend.”
Benjamin Cottyn, stagiair in Rwanda, Bachelor
Toegepaste Informatica, KATHO Kortrijk

Win-win voor alle partijen
Er doen zich nergens noemenswaardige problemen voor en zowat
overal betekenen de stages een echte win-win voor alle partijen.
De studenten dragen een steentje bij aan de kwaliteitsverbetering
van het onderwijs en leveren waardevolle hulp voor VVOB en de
partner. De studenten worden op hun beurt goed opgevangen en
begeleid waardoor hun stage resulteert in een onschatbare werk- en
levenservaring. Daarnaast rekenen we erop dat de onderdompeling van enkele maanden in een ontwikkelingsland en de interculturele ontmoeting de student een veel correcter en genuanceerder
beeld geven over het Zuiden en de ontwikkelingsproblematiek.
We hopen dat deze ervaring een dusdanige impact heeft op de
persoon in kwestie dat hij/zij dit thuis verder uitdraagt naar zijn/haar
bredere omgeving. Zeker voor studenten uit de lerarenopleiding
hopen we dat deze ervaring nog vele jaren doorsijpelt in hun lessen.

“Op professioneel vlak heb ik verschillende inhoudelijke en praktische verrijkende ervaringen opgedaan
die ik niet in België had kunnen opdoen. Naast de
professionele meerwaarde is er zeker ook een persoonlijke meerwaarde. Van de Cambodjaanse respectvolle
en hartelijke omgangswijze kan geleerd worden!
Naast de lach en het respect, heerst er ook een sfeer
van doorzettingsvermogen. De bevolking is allesbehalve individualistisch ingesteld. De focus ligt niet op
de problemen maar op de oplossingen.”
Karlien Decock, stagiaire in Cambodja, Bachelor
lerarenopleiding middelbaar onderwijs, Arteveldehogeschool Gent
 Meer informatie over VVOB-stages: www.vvob.be/stages
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VVOB in het Zuiden
Onze impact

“Niet alles dat telt, kan worden geteld. En niet alles dat kan worden geteld, telt.” Deze slogan sierde het
kantoor van Albert Einstein aan de Princeton University. Het is een krachtige gedachte die zeer actueel is
voor organisaties als VVOB in deze tijden waar ‘value for money’ de neiging heeft om de ontwikkelingsrelevantie en -efficiëntie te beperken tot hetgeen men kan tellen (en kan bewijzen).
Op de volgende pagina’s geeft VVOB een overzicht van haar activiteiten en interventies in 2011. Je zal
zien dat er veel is bereikt door onze teams en onze partners. Aangezien het het eerste jaar was van ons
nieuw driejarig programma, verwelkomden we nieuwe partnerinstellingen, terwijl we bleven werken
met andere. De wens van veel instellingen om zich opnieuw te engageren voor een periode van drie
jaar, bewijst hoezeer onze partners de interventies van en de samenwerking met VVOB waarderen en
beschouwen als een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan niet worden geteld,
maar het telt zeker.
Nu we het over nieuwe partners hebben, 2011 betekende ook de terugkeer van VVOB naar Zuid-Afrika.
VVOB lanceerde samen met haar partners een programma voor verdere verbetering van de subsector
van het beroeps- en technisch onderwijs in het land (met focus op de provincie Vrijstaat). Deze subsector
evolueert snel en wordt door de overheid als een van de cruciale instrumenten gezien om vooruit te
komen als natie. VVOB voelt zich vereerd en bevoorrecht om deel uit te maken van dat proces. Het loutere
feit dat onze Zuid-Afrikaanse partners VVOB beschouwen als de juiste partner aan hun zijde, kan niet
worden geteld, maar het telt zeker.
In elk land werkt VVOB direct met de institutionele partners, gericht op de verdere ontwikkeling van de
mogelijkheden van deze partners. We werken dagelijks met verschillende afdelingen binnen het ministerie van Onderwijs (curriculumontwikkeling, kwaliteitscontrole, enz.), met instituten voor lerarenopleiding, en vele anderen. Deze partners zijn niet willekeurig gekozen. Het zijn partners die het onderwijs
positief en duurzaam kunnen veranderen. De keuze voor en de mogelijkheid om te werken met de juiste
partners is een van de sterktes van VVOB. Het kan niet worden geteld, maar het telt zeker.
Door partnerinstellingen te ondersteunen die opereren in de kern van het onderwijs van hun land, gaat
de impact van VVOB veel verder dan haar eigen interventies. VVOB versterkt immers partners die direct
en indirect de meeste kinderen in hun land bereiken. Dit kan worden geteld, en het telt zeker.
Dat is wat we delen in dit Jaarverslag 2011. Naast de beschrijving van onze eigen interventies en samenwerking met onze partners, delen we ook onze impact door te kijken naar wat onze partners bereiken.
We zijn er ons van bewust dat niet elk aspect van deze verandering kan worden toegeschreven aan VVOB,
maar het is een eerlijke poging van VVOB om te tellen wat telt en om het bereik te laten zien van het
uiterst relevant werk dat we elke dag opnieuw realiseren.

Sven Rooms
Programmadirecteur VVOB vzw
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2011: Klaar voor impact in Cambodja
Vandaag starten meer dan negen van de tien Cambodjaanse
kinderen aan de lagere school. Minder dan drie op de tien beëindigen echter het lager secundair niveau. De beperkte relevantie
en kwaliteit van het onderwijs zijn twee belangrijke redenen voor
dit lage cijfer. Het programma van VVOB wil deze uitdagingen
aanpakken via het versterken van de capaciteit van de achttien
provinciale en zes regionale opleidingscentra voor leerkrachten in
Cambodja. Het werkt hierbij rond wetenschapsvakken, milieueducatie en landbouwvaardigheden. Elk jaar beginnen ongeveer 3.500
afgestudeerden van deze centra een loopbaan als leerkracht.
Wij streven ernaar om de training voor deze nieuwe leraren te verbeteren. Hierbij leggen we de klemtoon op leerlinggericht onderwijs
voor wetenschapsvakken (biologie, aardrijkskunde, natuurkunde
en scheikunde) en praktische vaardigheden. Deze laatste behandelen onderwerpen als biologisch tuinieren, het kweken van vissen
en kippen, watervervuiling, afvalbeheer, natuurlijke hulpbronnen
en biodiversiteit. Het programma wordt uitgevoerd in twee stappen:
de pilootfase (2008-2011) en de verbredingsfase (2012-2013).

Allen aan boord
Het Cambodjaanse ministerie van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport
herzag onlangs het curriculum voor de centra voor lerarenopleiding en
ontwikkelde een nationaal ‘Teacher Development Master Plan’. Ze integreerde hierin de resultaten en activiteiten van het VVOB-programma.
Dit zorgt voor een cruciale ondersteuning voor het verbreden van het
programma naar het nationaal niveau in de volgende fase. VVOB werkt
ook actief samen met andere donoren die werkzaam zijn in de lerarenopleiding, zoals het Japanese International Cooperation Agency en
de Asian Development Bank. De programma’s en activiteiten werden
afgestemd en dit leidt tot belangrijke synergieën.
“Ik hou van het gebruik van multimedia in mijn lessen.
Het ondersteunt me enorm bij het lesgeven rond
abstracte concepten. Bijvoorbeeld, tijdens de les over
de platentektoniek kunnen de studenten de kern van
de aarde en de beweging van de platen observeren via
een computeranimatie. Ze begrijpen de les wetenschappen beter en beleven er ook meer plezier aan.”
Mevr. Serey Keo, lector Aardrijkskunde aan het
regionaal centrum voor lerarenopleiding van
Prey Veng

Lancering van de integratiefase

Afronden van de pilootfase
In 2011 rondde het programma haar pilootfase af aan de centra voor
lerarenopleiding van de provincies Siem Reap en Kandal. De doelstellingen voor 2011 zijn gehaald: een kernteam van 37 lerarenopleiders
verwierf de capaciteit om leerlinggerichte benaderingen toe te passen
in de wetenschapsvakken en praktische vaardigheden. Ze kregen de
status van ‘master trainer’ omdat zij in staat zijn om deze vaardigheden
over te dragen aan hun collega’s in andere provincies. Dit kernteam
ontwikkelde ook een reeks leermiddelen in lijn met het lokale curriculum en de context van Cambodja: 231 wetenschapsposters, 235
lage-kost-experimenten, 185 korte video’s over wetenschappelijke
experimenten en 208 interactieve multimediabronnen. Hierbij zorgde
het programma ook voor werkbladen, handleidingen, ICT- of labapparatuur en groentetuinen.
“Ik ben zeer tevreden met de activiteiten op mijn
centrum voor lerarenopleiding. De lectoren integreren
activiteiten rond landbouw- en milieuvaardigheden
in hun dagelijkse lessen. Na afstuderen zullen onze
studenten in staat zijn deze vaardigheden te onderwijzen in de lagere scholen.”
Dhr. Leav Ora, Directeur van het provinciaal centrum
voor lerarenopleiding van Siem Reap
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Tijdens de pilootfase werd het programma beperkt in termen van
het bereik van doelgroepen. Dit liet ons toe om de kwaliteit te waarborgen tijdens het uitproberen van vernieuwingen, de materiaalontwikkeling en de opbouw van capaciteit. Het resultaat is dat een sterk
team van ‘master trainers’ en degelijke onderwijsmaterialen klaar zijn
voor verbreding naar alle 24 opleidingscentra voor leerkrachten in
Cambodja. Eerder dan gepland werden in 2011 reeds
een eerste reeks van trainingen uitgerold over het hele land. We bereikten
daarbij 200 lerarenopleiders en 189
leraren van praktijkscholen. In 2012
blijven we bouwen op de resultaten
van 2011 en bestendigen ze. Door de
doelgroep uit te breiden zal de impact
van het VVOB-programma vergroten.
Afgaande op de ervaringen in 2011 ziet
de toekomst er alvast veelbelovend uit.
“De lector past leerlinggerichte benaderingen toe
tijdens de lessen en voert, bijvoorbeeld, graag
experimenten uit. Het helpt me om het onderwerp te
begrijpen en versterkt mijn vertrouwen om het zelf te
onderwijzen. Als ik deze aanpak toepas tijdens mijn
stage op de praktijkschool, beleven de leerlingen meer
plezier aan hun les en zijn ze erg actief.”
Sivan Chhun, tweedejaarsstudent Biologie en
Aardrijkskunde aan het regionaal centrum voor
lerarenopleiding van Kandal

Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2010
Directe doelgroepen:
109 lerarenopleiders en leerkrachten van stagescholen
Intermediaire doelgroepen:
1.107 studentleerkrachten (840 voor lager onderwijs
+ 267 voor lager middelbaar onderwijs)
Uiteindelijke doelgroep:
162.000 leerlingen (123.500 van het lager onderwijs
+ 38.500 van het lager middelbaar onderwijs)

De verbetering van de inspectiediensten in
de DR Congo
VVOB startte haar activiteiten in de DR Congo in 2008. In 2011
ondersteunt VVOB twee programma’s. Eén wil de kwaliteit van het
lager onderwijs verhogen. Een tweede programma draait rond het
technisch landbouwonderwijs. Hiervoor versterkt VVOB de inspectiediensten van het ministerie van Onderwijs van de DR Congo.

“De ontwikkeling van de agrarische sector is een prioriteit. De komende jaren moedig ik de voortdurende
ontwikkeling van het agrarisch onderwijs sterk aan.”
Dhr. Michel Djamba Kaombe, Inspecteur-Generaal,
ministerie van Onderwijs

Lager onderwijs
Het VVOB-programma rond lager onderwijs ondersteunt de inspectiediensten. Het beoogt in de eerste plaats een verbetering van het
onderwijs in de 2.700 lagere scholen van de provincie Bandundu 2, als
pilootprovincie. In deze provincie onderwijzen 18.000 leerkrachten
25% van de totale bevolking.
Zeven herwerkte doorlichtingfiches zijn getest op het terrein onder
leiding van de 19 chefs van de provinciale inspectiedepartementen.
Het programma voerde een diepgaande reflectie over het functioneren van de ‘basiscellen’ in de lagere scholen. Dit zijn overlegorganen
waarin de leerkrachten door middel van uitwisseling aan zelfvorming
en zelfevaluatie doen. De reflectie leerde ons hoe deze structuur
te revitaliseren om een beter continu leren door de leerkrachten te
garanderen.

“De basiscellen zijn de longen van de school: ze geven
zuurstof en dus leven aan het leren van de leraren.”
Dhr. Robert Lolekonda, Coördinator in Kikwit

Technisch landbouwonderwijs
Het programma rond het technisch landbouwonderwijs ondersteunde
de 1.250 technische landbouwscholen van de DR Congo met de introductie en toepassing van nieuwe curricula. Deze zijn de voorbije jaren
ontwikkeld voor de zes richtingen: Algemene Landbouw, Veeteelt,
Landbouwindustrie, Bosbouw, Visserij en Voeding. Alle 38 inspecteurs,
uit de verscheidene onderwijsprovincies, zijn getraind om de leraren
te informeren rond competentiegericht onderwijs in het vierde niveau
secundair onderwijs. Ze bereikten 8.700 leraren, ten dienste van
290.000 leerlingen.

Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2010
• 13 instrumenten ontwikkeld voor leerkrachten om van
elkaar te leren via pedagogische eenheden (‘basiscellen’) in lagere scholen.
• 630 onderwijsactoren (leerkrachten, hoofdleerkrachten,
inspectie) bereikt door kwalitatieve trainingen.
• 2.100 leerkrachten opgeleid in het gebruik van trainingsmodules voor leerkrachten in de ‘basiscellen’, ten
voordele van 60.000 leerlingen in het lager onderwijs.
• 6 nieuwe curricula (gebaseerd op de ‘competentiegerichte benadering’) ontwikkeld en toegepast, ten voordele van 1.250 technische landbouwscholen voor het
onderwijs van 290.000 leerlingen.
• 2.400 leerkrachten van 355 technische landbouwscholen opgeleid in de nieuwe aanpak van ‘competentiegericht leren’, ten voordele van 50.000 leerlingen in
het technisch landbouwonderwijs.
• 1.250 technische landbouwscholen ontvingen naslagwerken voor leerkrachten om in totaal 290.000 leerlingen
over het hele land te onderwijzen in landbouwvakken.
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De tijden veranderen in Ecuador
2011 was een goed jaar. Er was het startschot voor een nieuw
programma rond beroeps- en technisch(e) onderwijs en opleidingen
(TVET) en er waren belangrijke realisaties binnen het programma ‘Escuelas Gestoras del Cambio’ (‘Scholen als actoren van verandering’ - EGC).

Onderwijsvernieuwingen
In de eerste plaats werkten we rond de verbetering van de bijscholing
van leraren en rond de toepassing van onderwijsvernieuwingen. We
ondersteunden het ministerie van Onderwijs om een gids te creëren
voor het institutioneel onderwijsplan van de scholen, werkten aan een
pedagogische kit voor plattelandsscholen, droegen bij aan de oprichting van een virtueel platform, en namen deel aan een ontwerp van
een nationale strategie om onderwijsvernieuwingen te promoten.
“Innovatieve ervaringen dragen bij tot de technische
toepassing van het nieuwe curriculum. Leraren worden
aangemoedigd om vernieuwende pedagogiek te
gebruiken om studenten te inspireren hun kennis over
de lokale context uit te breiden. Dit zal hun leven verbeteren en dat van hun gemeenschap.”
Cesar Castillo, Provinciaal Coördinator van Carchi

Initiële lerarenopleiding
Een ander resultaat binnen het EGC-programma is de verbetering van de
initiële lerarenopleiding. We maakten deel uit van het team dat de oprichting
van de ‘Nationale Universiteit van Onderwijs’ voorbereidde. En we ondersteunden processen om de academische kwaliteit van de instituten voor
lerarenopleiding te verbeteren. We hebben ook ingezet op de uitwerking van
profielen van leerkrachten en diploma’s. Nu hebben de huidige en toekomstige leerkrachten een goede oriëntatie om hun prestaties te verbeteren.
“De ‘Nationale Universiteit van Onderwijs’ wordt
gecreëerd om leraren op te leiden die in staat zijn om
niet alleen verschillende culturele achtergronden te
respecteren, maar ook de diversiteit in termen van leren.”
Ángel Bohórquez, VVOB-consultant

Systeem van toezicht
Als derde resultaat was er de steun aan het ministerie van Onderwijs om
het systeem van controle te hervormen. In 2011 lanceerde het ministerie
een nieuw model van ondersteuning en controle in 40% van de openbare
scholen: de voormalige groep van inspecteurs werd opgesplitst in schoolbegeleiders en inspecteurs. In samenwerking met VVOB ontwierp en valideerde
het ministerie de profielen voor deze schoolbegeleiders en inspecteurs. Dit
gebeurde in overleg met de inspecteurs, leerkrachten en schooldirecteurs.
Daarenboven paste 80% van de inspecteurs een eerste strategie toe voor de
uitvoering van een institutionele zelfevaluatie door de scholen.
”We zijn in de fase van het creëren van de krijtlijnen van
de basistraining voor de ‘nieuwe’ schoolbegeleiders en
inspecteurs. We deden grote inspanningen om de technische en juridische aspecten te operationaliseren.”
Paulina Fabara, ministerie van Onderwijs
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Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2010
Verbetering van de onderwijsprestaties van scholen
in 10 provincies:
• Directe doelgroep: 81 scholen uit het EGC-programma
• Scholen in lerende netwerken: 500
• Aantal leerkrachten: 3000
• 50.000 leerlingen van lagere scholen bereikt (1,6% van
alle leerlingen van het basisonderwijs in Ecuador)
Kwaliteitsvolle lerarenopleiding voor basisonderwijs:
• Directe doelgroep: 28 instituten voor lerarenopleiding
(ISPED’s) en 3 universitaire onderwijsfaculteiten
• 49 directoraten van ISPED’s
• 573 leerkrachten van ISPED’s
• 4.569 studenten van ISPED’s, 100 studenten van
universiteiten

Beroeps- en technisch(e) onderwijs en opleidingen (TVET)
In 2011 startten we met een nieuw TVET-programma. We werkten
intensief samen met het ministerie en andere actoren in de aanpassing van het curriculum van de technische middelbare scholen. Enkele
voorbeelden zijn het samenvoegen van de verschillende landbouwprofielen en de ontwikkeling van vier nieuwe beroepsprofielen en van
nieuwe curricula voor het sport- en het kunstonderwijs.
“Om relevant en kwalitatief onderwijs te kunnen bieden is het
cruciaal om het curriculum te definiëren in harmonie met de
vraag van de arbeidsmarkt. We zijn ons bewust van de noodzaak om algemene beleidslijnen uit te zetten in deze richting.”
Patricia Abril, verantwoordelijk voor Technisch Onderwijs binnen het ministerie van Onderwijs
Verder hebben we ons gericht op het resultaatsgebied van het ondernemerschap en op de versterking van de banden tussen het technisch
onderwijs en de productieve sector. Er vond veel uitwisseling plaats.
We identificeerden mogelijke actoren en thema’s om rond samen te
werken. In december 2011 was er de eerste nationale vergadering
tussen het technisch onderwijs en de productieve sectoren in Ecuador.

Op het juiste spoor
De onderwijssector in Ecuador is sterk in beweging als gevolg van
hervormingen op alle niveaus. Toch moet men zich ervan bewust
blijven dat deze veranderingen slechts eerste stappen zijn in de
processen om de prestaties van de sector te verbeteren. Er ligt nog
veel werk op de plank om de impact van de hervormingen te zien.
Maar een eerlijke buitenstaander kan alleen maar bevestigen dat het
onderwijs in Ecuador op het juiste spoor zit.

Capaciteitsontwikkeling bij het ministerie van
Onderwijs in Kenia
In Kenia ligt onze focus op de versterking van de capaciteit van
het personeel van het ministerie van Onderwijs. Dit doen we via
twee subprogramma’s: ‘Integratie van ICT in onderwijs en leren’ en
‘Gezond Leren’.

Integratie van ICT in onderwijs en leren
Het ICT-integratieprogramma ondersteunt personeelsleden van het
ministerie in hun uitbreiding van kennis en versterking van vaardigheden. Doel is dat ze zelf initiatieven rond ICT kunnen plannen en
uitvoeren. Om het lesgeven en leren op school te verbeteren geeft het
programma aandacht aan zowel pedagogisch-didactische als technische aspecten van het gebruiken van technologie. Keniase scholen zijn
betrokken in verschillende projecten en activiteiten op initiatief van
de overheid, de partners of de scholen zelf. Hierdoor is er een grote
kans op duplicatie en overlap. Daarom was bij de aanvang, in 2008, het
programma vooral gericht op ondersteuning van het hoofdkantoor
van het ministerie om aspecten op het nationale niveau aan te pakken,
zoals: mechanismen voor coördinatie en harmonisatie, nationale richtlijnen, uitwisselen van ervaringen, monitoring en evaluatie… Training
en coaching van managers en technisch personeel op de werkplek
waren van groot belang in deze institutionele benadering. Twee nationale instituten, het ‘Centre for Mathematics, Science and Technology
Education in Africa’ en het ‘Kenya Education Management Institute’,
verwerkten ‘ICT-integratie’ in hun bijscholingsprogramma’s voor
onderwijsmanagers en leerkrachten
wiskunde en wetenschappen.
In de tweede fase, vanaf 2011, geven
we aandacht aan de zaken waar
districten en scholen moeite mee
hebben. Hoe die in verband staan met
aspecten op nationaal niveau, wordt
niet over het hoofd gezien. Het pilootinitiatief voor dit ‘holistisch model’
start in 2012, met vier middelbare
scholen in vier verschillende districten.
“Tot een paar jaar geleden lag de nadruk bij de ICT in
het onderwijs in Kenia op het verschaffen van computers aan scholen. Daarna werd het aan de scholen
overgelaten om uit te zoeken wat ze met de computers
moesten doen. Sinds VVOB op het toneel verscheen,
met haar uitgebreide gamma en reikwijdte van capaciteitsversterkende workshops, deelname aan internationale conferenties en uitwisselingsbezoeken, is er onder
de Keniaanse onderwijsmensen een grote verschuiving:
van ICT als ‘louter computers’ naar de meer holistische
benadering van de integratie van ICT in het onderwijs.”
Kizito Makoba, nationale trainer bij het ‘Centre for
Mathematics, Science and Technology Education in
Africa’

Gezond Leren
Het Programma ‘Gezond Leren’ werkt met 30 lagere scholen in negen
droge streken van het land. Van bij het begin ging de aandacht naar
het versterken van de capaciteit van personeel op nationaal, districtsen schoolniveau. Training en coaching gebeuren via een cyclische
aanpak, waarbij workshops en monitoringbezoeken worden gecombineerd. De voornaamste thema’s zijn: het opzetten en uitvoeren
van schoolprojecten, financieel beheer, hoe zelf middelen (geld en

materiaal) werven, actief leren, monitoren, rapporteren,... In 2011
werden de ervaringen van de eerste fase (2008-2010) neergeschreven
in de ‘Healthy Learning Teacher’s Guide’. Deze gids voor leerkrachten
zal het ministerie van Onderwijs helpen om het programma op een
grotere schaal te verspreiden. Alle 30 ‘modelscholen’ zijn nu klaar om
een aantal scholen in hun omgeving te ‘adopteren’. We verwachten dat
‘Gezond Leren’ meer dan 120 scholen zal bereiken in 2012.
“Wezen en andere kwetsbare kinderen moeten gezond
zijn om naar school te kunnen gaan. Dus geven we
hen groenten om mee naar huis te nemen uit onze
schooltuin die deel uitmaakt van het programma
‘Gezond Leren’.”
Mevr. Joyce Sankok, hoofdleerkracht van Naru Moru
basisschool, Kajiado North District

“Een groot voordeel van ‘Gezond
Leren’ is dat het helpt om de talenten van kinderen
te erkennen en ontwikkelen.”
Janet Mwangangi, leerkracht

Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2011
ICT-Integratieteam (nationaal niveau): 20 leden van
alle departementen en instituten van het ministerie
van Onderwijs bereikt
240 nationale ‘ICT-kampioenen’ getraind door het
ICT-Integratieteam
3000 leerkrachten en schoolhoofden van 1021 middelbare scholen getraind door ‘ICT-kampioenen’
45 kaderleden van het ministerie van Onderwijs
+ 75 persoonlijke assistenten en secretaressen van
deze stafleden bereikt
+16.000 schoolhoofden (lager en middelbaar), districtsonderwijsambtenaren die cursus in Onderwijsbeheer
(inclusief ICT-Integratie) volgen via afstandsonderwijs.
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Verbetering van de kwaliteit van onderwijs en
vorming in Rwanda
In Rwanda is VVOB actief in het formeel onderwijs en de beroepsopleidingen. We ondersteunen de missie van het ministerie van Onderwijs om ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van
het land de Rwandese burger om te vormen tot deskundig opgeleid menselijk kapitaal. De huidige interventies van VVOB in de Rwandese onderwijssector zijn gespreid over twee programma’s rond opbouw
van capaciteit. Deze voeren we uit in overeenstemming met de nationale
beleidslijnen en strategieën.

‘School Management and School Leadership
Programme’
Dit opleidingsprogramma startte in 2003 om het probleem van de nieteffectieve schoolleiding aan te pakken en zo de prestatie van de school te
verbeteren. De belangrijkste doelstelling is het verhogen van de kwaliteit
van de schoolleiding op alle middelbare scholen in Rwanda. Een goede
schoolomgeving beïnvloedt de studieresultaten van de leerlingen en opent
de weg naar het hoger onderwijs en naar passend werk. Het programma
legt de nadruk op praktijkgericht onderwijs. Dit moedigt de leerkrachten
aan om rekening te houden met de behoeften van het kind. Het Programma
Schoolmanagement kiest voor de aanpak van een gezamenlijk beheer.
Hierbij hebben alle partners inspraak in het bestuur en de ontwikkeling
van de school. In het begin was de interventie van VVOB beperkt tot twaalf
scholen. Door meer bewustwording rond het belang van het programma
en door veranderingen in de administratie ging het programma zich nadien
richten op álle middelbare scholen. Het programma gebruikt een systematische benadering om te leren van ervaringen in pilootscholen en voor het
delen van opgedane ervaringen en goede praktijken tussen de verschillende actoren (inspecteurs, onderwijsmedewerkers van de districten,
schoolmanagement, trainers, enz.).

”Ik feliciteer VVOB voor het identificeren van een
cruciale springplank dat elk onderwijssysteem kan
verbeteren. Slecht schoolbeheer was inderdaad een
bedreiging. Vandaag zijn we blij met deze aanzienlijke
verbeteringen.”
Dr. Mathias Harebamungu, Staatssecretaris belast
met het lager en secundair onderwijs

Programma rond beroeps- en technisch onderwijs, en beroeps- en technische opleidingen
(TVET) in samenwerking met de Rwanda Work
Development Authority
Dit programma is uitstekend in de bestaande structuren geschoven
(ministerie van Onderwijs, centra voor beroepsopleiding, technische
scholen, kenniscentra,...). In de loop der jaren is de technische bijstand
van VVOB steeds erg gewaardeerd omwille van de getoonde inzet, de
attitude van samenwerking en het vermogen om in te spelen op de
veranderende behoeften en verzoeken van de partners.
Sinds 2011 werkt VVOB binnen een nieuw gezamenlijk Belgisch TVETprogramma in Rwanda. Dit ‘Programme d’Appui à la Formation Professionnelle’ (PAFP) is een samenwerkingsverband tussen BTC, APEFE en
VVOB. Het combineert de sterke punten van de Belgische partners in
hun structurele samenwerking met de Rwanda Work Development
Authority. Zo biedt het belangrijke nieuwe kansen. Dit initiatief is een
schoolvoorbeeld van samenwerking en afstemming tussen donoren.
Voor de ontwikkeling van de technische curricula is er een actief
leer- en ontwikkelingsproces via het delen van ervaringen en goede
praktijken tussen alle betrokken nationale actoren. De toegevoegde
waarde van VVOB bij dit omvangrijke programma is onze ervaring op
het niveau van de scholen gecombineerd met ervaring met het pleidooi voor verandering van het
beleid en de beleidsvorming.

Bereik
Een greep uit onze cijfers
van 2008 tot 2010
Vormingssessies over ‘School Management and School
Leadership’ en ICT:
• 2.979 directeurs en personeelsleden van scholen ontvingen
vormingen over ‘School Management and School Leadership’ en ICT
• Bereik van 320.000 leerlingen
TVET-vormingssessies:
• We bereikten 476 directeurs, leerkrachten en trainers
• Bereik van 6.924 leerlingen

In 2011 zijn dertig referentie- en kenniscentra voor ‘School Leadership and School Management’ operationeel (één in elk district). Ze zijn
inmiddels overgedragen aan de districtsautoriteiten. In de tussentijd
zijn deze laatste getraind door het programma om geleidelijk aan het
toezicht en de beoordeling van de toepassing van het programma op
te nemen. Elke pilootschool begon aan de formulering van een strategisch plan voor het leren van collega-scholen in haar district. Het
Rwandese ministerie van Onderwijs heeft zich ertoe verbonden om
het programma tegen eind 2013 volledig te integreren in haar organisatiestructuur. Zo is de duurzaamheid ervan gegarandeerd.
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”Ik raad jonge mensen aan om een vak te leren in het
toerisme of de horecasector omdat het toerisme in
opmars is in Rwanda. Bovendien, dergelijke opleiding
is efficiënter omdat ze de werkplek erin integreert.”
Felix Habona, 25 jaar, afgestudeerd in 2009 aan het
Lycee Ikirezi van Ruhango

Vernieuwing van het onderwijs in Suriname
Het Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
(MINOV) wil samen met VVOB het onderwijs vernieuwen. Dit
doen we vanuit het ‘Programma Effectievere Scholen Suriname’
(Progress). In 2011 sloeg Progress enkele mooie mijlpalen.

Professionalisering binnen het onderwijs

“Lectoren op de pedagogische instituten leren hun
studenten om anderen te leren leren. De Nieuwe Leerkracht leert tot de derde macht!”
Archie Marshall, Surinaamse Lijncoördinator
Pedagogische Instituten

Op 11 november is het Centrum voor Nascholing in
Suriname (CENASU) boven de doopvont gehouden.
Het wil de continue ontwikkeling van leerkrachten
en ander personeel van het MINOV stimuleren. Er
zijn diverse trainingsnoden geïdentificeerd. Op
basis hiervan werkten specialisten nieuwe modules
uit. De opleiding van CENASU-trainers is in voorbereiding. De eerste leerkrachten zullen midden
2012 worden getraind. Zo zullen o.a. de Progresstrainingen ‘Kindvriendelijk onderwijs’ via CENASU hun
weg vinden naar scholen.
“Professionalisering van leerkrachten
leidt tot kwaliteitsverbetering van ons
onderwijs.”
Robert Peneux, Surinaamse Lijn-coördinator
Professionalisering

Beroepsprofielen in het onderwijs
De ontwikkeling van beroepsprofielen is een goede basis om de
vernieuwingen in het onderwijs vorm te geven. Ze beschrijven vaardigheden en kennis waarover iemand moet beschikken om een
bepaald beroep uit te kunnen oefenen. Het is ook een instrument
voor werving, selectie, opleiding, vorming, evaluatie en beoordeling.
De beroepsprofielen voor de leerkracht, schoolleider, vernieuwingscoördinator en zorgcoördinator zijn door het Surinaamse onderwijsveld
verder ontwikkeld. De onderwijsinspectie begon met het uitwerken
van haar beroepsprofiel. Eind 2012 zal dit op punt staan.

Betere dienstverlening aan scholen
De afdelingen Inspectie; Begeleiding; en Onderzoek, Planning en Monitoring van het MINOV werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening
aan de scholen. Een mooie impuls voor de afdeling Begeleiding is
bijvoorbeeld het zorgcoördinatietraject. Inmiddels hebben 50 van de
334 basisscholen een zorgcoördinator. In 2012 zal deze eerste fase van
het zorgcoördinatietraject worden geëvalueerd. Nadat de trainingen
zijn herwerkt, zal CENASU ze aanbieden aan alle scholen. Het uiteindelijke doel is dat elke school een verantwoordelijke rond zorg heeft.
”Nu er een zorgcoördinator is, gaat deze samen met
de leerkracht zoeken naar kansen en mogelijkheden.
Zo heeft elk kind de kans om te groeien; om beter te
worden.”
Madhuri Sheombarsing, Zorgcoördinator J.H.N.
Polanenschool

De Nieuwe Leerkracht
Alle pedagogische instituten werken samen aan een realistisch
scenario voor vernieuwing van de opleiding van leerkrachten. Het
draagt de naam ‘De Nieuwe Leerkracht’. In dit scenario is er aandacht
voor: een beter en meer uitgebreid curriculum; een hogere drempel
om de opleiding te starten; tijd voor leren op de werkplek; en competentiegerichte vorming. Het voorbereidend overleg met het MINOV is
eind 2011 al in een vergevorderd stadium. De toepassing is gepland
voor het laatste kwartaal van 2012.

Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2010
Versterking afdeling Begeleiding en Inspectie van het
MINOV:
• 50 van de 334 lagere scholen hebben een
zorgcoördinator.
• Ongeveer 10.500 leerlingen zitten momenteel op een
basisschool waar er een zorgcoördinator actief is.
Pedagogische instituten:
• Alle vier pedagogische instituten nemen samen deel
aan de herziening van het curriculum van de pedagogische instituten.
• Op alle pedagogische instituten zijn vernieuwingscoördinatoren en kwaliteitsankers actief.
• Alle lectoren van de pedagogische instituten (ongeveer 270 personen) namen deel aan één of meerdere
Progress-trainingen.
• Op die manier bereikten we ongeveer 3.600 studentleerkrachten op de pedagogische instituten.
Professionalisering:
• 27 trainers hebben de cursus trainingsdidactiek
gevolgd voor het uitrollen van de Progress-trainingen.
• Met behulp van 27 mastertrainers bereikte Progress 268
lagere scholen direct. De overige scholen werden indirect (via UNICEF) getraind.
• 1.003 personen zijn direct door Progress getraind rond
activerende didactiek: 900 leerkrachten en 103 andere
onderwijsbetrokkenen.
• Daarmee bereikten we 5.166 leerkrachten van lagere
scholen: 317 mannen en 4.799 vrouwen.
• Ten minste 35.500 leerlingen, de helft van alle leerlingen
aan de basisschool, werden zo bereikt door middel van
de Progress-trainingen.

VVOB Jaarverslag 2011

21

Bevordering van actief lesgeven en leren in
Vietnam
Ons onderwijsprogramma vindt plaats in vijf provincies in Noord- en
Centraal-Vietnam. Het wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren
door methodes van ‘actief lesgeven en leren’ (ATL) te promoten. Wij
werken voornamelijk samen met drie partners: de instituten voor lerarenopleiding (TTI’s), het ministerie van Onderwijs en Vorming (DOET)
en de Vrouwenunie (WU). In elk van deze instituten werken we aan de
verbetering van de capaciteit op verschillende niveaus: management,
trainers en uitvoerders (schooldirecteurs, leerkrachten, lectoren en
clubleiders en -begeleiders). Waar mogelijk ondersteunen we de partners om hun indirecte doelgroepen te bereiken (studenten, clubleden
met kinderen).
De betrokkenheid van het management is belangrijk om begrip over
en steun voor de activiteiten te krijgen en ook om de duurzaamheid
ervan te garanderen. Tegen het einde van 2010, en opnieuw in 2011,
namen ongeveer 30 managers van de TTI’s, 15 van DOET en 10 van
WU deel aan trainingen en workshops rond planning, monitoring en
evaluatie van de ontwikkeling van capaciteit.

‘Teach the teachers’
De trainers opleiden is een praktische manier om een grotere groep
mensen te bereiken en het verhoogt de duurzaamheid van de activiteiten. Om dit te doen volgen we een gelijkaardige benadering bij
elke partner. Samen met de partners ontwikkelen we relevante leermaterialen. We ondersteunen vervolgens de opleiding van sleuteltrainers. Ten slotte staan we deze sleuteltrainers bij in het overbrengen
van de training naar hun doelgroepen (met coaching, monitoring en
beperkte middelen). Waar mogelijk bieden we een kleine ondersteuning als men deze training naar een nog volgende niveau doorgeeft.

Sleuteltrainers
In de eerste fase van het programma (2008-2010) lag de klemtoon
op de ontwikkeling van capaciteit van de sleuteltrainers. Tegen het
einde van 2010 zijn in de TTI’s reeds 200 trainers (lectoren) opgeleid.
Zij multipliceren op hun beurt trainingen rond verschillende aspecten
van ATL naar een 500-tal lectoren (ongeveer de helft van het totaal
aantal lectoren van de vijf TTI’s). Bij DOET zijn ongeveer 100 provinciale
en districtsmedewerkers opgeleid om soortgelijke trainingen rond
ATL en over onderwerpen van onderwijsmanagement te begeleiden.
In 2010 hebben zij ongeveer 2200 leraren en 2300 schooldirecteurs
getraind, en zelfs nog meer in 2011. Op provinciaal en districtsniveau
zijn bij WU in 2010 25 sleuteltrainers opgeleid rond onderwerpen van
maatschappelijke participatie in het onderwijs, en opnieuw in 2011.
Deze mensen stonden in voor de training van 152 leiders en begeleiders van ‘onderwijsclubs’ (een clubconcept dat VVOB ontwikkelde en
dat WU promoot). Deze clubs zijn in staat om elke maand meer dan
3000 ouders te bereiken tijdens hun druk bezochte
clubvergaderingen.
“De inhoud van de clubactiviteiten
is zeer praktisch en nuttig voor de
ouders. Ons bewust van het belang
van de ‘Education and Life club’
hebben we het model van de twee
pilootclubs in 2009 kunnen uitbreiden
naar 30 clubs eind 2011.”
Mevrouw Nguyen Thi Ha, vertegenwoordiger van de Nghe An Vrouwenunie, over de effectiviteit van de
‘Education and Life club’.
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Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2010
Lesmethodes op TTI’s:
• 30 directeurs van TTI’s bereikt
• 202 sleuteltrainers ATL getraind
• 505 lectoren getraind door sleuteltrainers
• 3500 studentleerkrachten getraind door lectoren
Lesmethodes in bijscholingen (DOET):
• 32 sleutertrainers
• 2200 leerkrachten lager middelbaar onderwijs
‘Education Management’ in bijscholingen (DOET)
• 32 sleuteltrainers
• 2300 schooldirecteurs bijgeschoold door sleuteltrainers
• Directie en minstens 2 leerkrachten per school bereikt
in alle scholen voor lager secundair onderwijs van
5 provincies
Vrouwenunie:
• 25 sleuteltrainers (provinciaal en districtsniveau)
• 152 sleuteltrainers (gemeenschapsniveau)
• 3040 ouders op maandelijkse bijeenkomsten

Ondersteuning van de multiplicatie
Tegen het einde van de eerste fase hebben deze sleuteltrainers reeds
een groot aantal belanghebbenden bereikt. In de tweede fase van het
programma (2011-2013) zal elke partnerinstituut verder bouwen aan
de ontwikkeling van capaciteit. We zullen nog steeds de ontwikkeling
van materialen ondersteunen. De sleuteltrainers krijgen opleiding in
andere ATL-gerelateerde onderwerpen. Ook hier ondersteunen we de
volgende multiplicatie van de training.
Er zal ook meer klemtoon zijn op het ondersteunen van de respectieve
instituten in de planning, monitoring en evaluatie van de ontwikkeling
van capaciteit. Als onze partners deze activiteiten plannen en monitoren, zal dit aangeven of onze doelen van duurzaamheid en eigenaarschap door de partner zijn bereikt.
“In sommige klassen waren er ‘s morgens 30
deelnemers. Maar na de middag kwamen er 35 omdat
ze hoorden dat de training echt relevant was.”
Nguyen Van Trac, lid van de Provincial Programme
Unit en de Core Group, over de
multiplicatie van de trainingen
rond het coachen van collega’s en
het begeleiden van trainingen

Ondersteuning van de opleiding voor
leerkrachten basisonderwijs in Zambia
Het ‘Teacher Training Support Programme’ is in 2008 gestart en
loopt tot het einde van 2013. Dit programma wil de kwaliteit
verhogen van de initiële opleiding en de bijscholing van leerkrachten voor en in het basisonderwijs in Zambia - met inbegrip van
afstandsonderwijs.

Management en continue professionele ontwikkeling (CPD)
Om de kwaliteit van het onderwijs en leren aan de instituten voor lerarenopleiding te verbeteren was er ondersteuning rond het management van de CPD voor de 12 CPD-coördinatoren en 24 directeurs en
vice-directeurs. Als gevolg voerden de hogescholen actieplannen uit
en waren er regelmatig nationale CPD-vergaderingen. In samenwerking met het Leadership and Learning Center (VS) was er ook een groot
seminar dat 70 managers van de hogescholen en hogere kaderleden
van het ministerie van Onderwijs bereikte.

Coördinatoren van leren op afstand
Om het aantal en de kwaliteit van de leerkrachten te verhogen ondersteunde het programma de hogescholen in de ontwikkeling van
nieuwe programma’s voor leren op afstand. Hierbij lag de klemtoon op
het verbeteren van de ondersteuning voor de student. Samen met het
ministerie van Onderwijs ontwikkelden we een controle-instrument
om de kwaliteitsnormen van het onderwijs op afstand te meten en
pasten het toe.

Personeel van het ministerie van Onderwijs voor
gemeenschapsscholen
In 2011 richtten we ons op meer duurzame resultaten in onze ondersteuning van de gemeenschapsscholen. VVOB startte een nauwe
samenwerking met hogere kaderleden van het ministerie om een
kader te ontwikkelen dat kan garanderen dat de gemeenschapsscholen de middelen en training krijgen waarop ze recht hebben.
“We moeten innovatieve ideeën vinden om de gemeenschapsscholen te verbeteren. Ook al is het maar één
idee... We hebben een manier om verandering te stimuleren via de presentatie van memo’s aan het kabinet.”
Mevr. Ruth Mubanga, Directeur Gespecialiseerde
Onderwijsdiensten, ministerie van Onderwijs

Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2010
• VVOB heeft, in een gezamenlijk programma met
het ministerie van Onderwijs, met 72 directeurs en
vice-directeurs van lerarenopleidingen gewerkt aan
continue professionele ontwikkeling, afstandsonderwijs
en ICT.
• We hebben ongeveer 500 lectoren bereikt. Indirect
bereiken we ongeveer 6.000 studenten per jaar.
• Het programma heeft ondersteuning geboden aan
continue professionele ontwikkeling op scholen, via
64 personeelsleden van het ministerie van Onderwijs op provinciaal en districtsniveau in 3 provincies.
Deze ondersteunen ongeveer 3.000 leerkrachten in
continue professionele ontwikkeling en bereiken op die
manier 23.000 kinderen van gemeenschapsscholen.

experimenteren. Bij de Bongo Hive kunnen ze op maat gemaakte
educatieve toepassingen ontwikkelen. Dus ook de hogescholen
hebben baat bij dit succes.
“Ik heb nu meer zelfvertrouwen als het gaat over de
ontwikkeling van mobiele applicaties. Dank u wel,
vooral voor het mentorschap en om mijn denken en
carrière een flinke draai te geven.”
Ella Mbewe, stagiair bij Bongo Hive

Nationaal Instituut
Leerkrachten

voor

Bijscholing

van

Schrijverteams van het Nationaal Instituut voor Bijscholing van Leerkrachten zijn opgeleid. Dit resulteerde in vijf ontwerpen van gespecialiseerde cursussen om lectoren van andere hogescholen te ondersteunen rond afstandsonderwijs, ICT in het onderwijs, samenwerkend
leren, actieonderzoek en ‘lesson study’.
“Ik was in staat om verder te gaan dan mijn aanvankelijke plan bij het ontwikkelen en uitvoeren van
“mymathlab”. Dit is een instrument voor mijn
studenten dat ICT integreert in het onderwijzen en
leren van wiskunde. Mijn hogeschool ondertekende
een overeenkomst met het Zuid-Afrikaanse Instituut
voor Afstandsonderwijs. Dit zou niet mogelijk zijn
geweest had VVOB me niet mee aan boord genomen.”
Lemmy Kangwa, Nationale In-Service
Teachers College

Zambia Kenniscentrum
De portaal van het Zambia Kenniscentrum is ontwikkeld op een offline
digitale bibliotheek, de zogenaamde ‘eGranary’. Ook de oprichting
van de Bongo Hive kende al veel belangstelling en leidde tot extra
financiering. Dit is een labo waar jonge technici kunnen broeden en
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Leren, opvolgen en actieonderzoek in
Zimbabwe
Managers van de instituten voor lerarenopleiding als drijvende kracht voor verandering

Studentontwikkeling: levensvaardigeden
leren van collega-studenten

De administraties van elf van de veertien instituten voor lerarenopleiding in Zimbabwe namen het beheer van de financiële middelen
over voor het programma ‘Quality Education and Vulnerability’ in hun
respectieve hogeschool. De managers van deze hogescholen participeerden steeds meer in de dialoog en de besluitvorming rond het
programma. Dit versnelde het besluitvormingsproces. Het hielp ook
de managers om de opportuniteiten voor het programma in hun
hogeschool te zien.

Al vele jaren ondersteunt VVOB programma’s en activiteiten aan de
instituten voor lerarenopleiding die de levensvaardigheden van hun
studenten opbouwen en die hun ‘peer education clubs’ (clubs waarin
studenten van elkaar leren) versterken. In 2011 startten we met het
bundelen van al het materiaal dat de afgelopen jaren hiervoor werd
ontwikkeld samen met de hogescholen. Deze ‘toolkit’ zal in 2012 ter
beschikking zijn van alle instituten voor lerarenopleiding in het land.

Een kader voor een studentvriendelijke schoolomgeving is ontwikkeld samen met de directeurs van álle hogescholen. De strategische
plannen van de hogescholen bevatten nu de doelstelling om meer
studentvriendelijk te zijn.
“Een visie - van bovenaf of van onderuit ontwikkeld - die
niet wordt gedeeld, is slechts een droom.”
Dhr. Muwandi, Directeur Mutare Teachers’ College

en

“Ik was een student aan Morgan Zintec College. Je gaf
me alle vaardigheden die nodig zijn om de hogeschool
te doorlopen, trainde met tot een begeleider van
activiteiten en prees me met een certificaat. Nu geef ik
les aan Arcturus Mine en kreeg er het voorrecht om les
te geven rond begeleiding en advies geven. Ik wil jullie
hartelijk bedanken voor je hulp.”
Trust Chihota, leraar

Leerkrachten helpen om mentor te zijn voor de
leerkrachten in opleiding
Voor lectoren door lectoren: professionalisering
van de medewerkers
In acht hogescholen waren er in 2011 initiatieven voor de ontwikkeling van het personeel voor allen samen een 400-tal lectoren. Ze
kregen kennis en vaardigheden aangereikt om hen te versterken in het
positief inspelen op de behoefte en situatie van de studenten:
• Zorgverbreding: lectoren helpen om zich bewust te zijn van en
aandacht te hebben voor de student zowel binnen als buiten de
muren van de klas.
• Milieueducatie: ontwikkelen en toepassen van milieuprojecten
op de hogeschool die een praktische leerervaring bieden aan
studentleerkrachten.
• Inclusief onderwijs: verkennen hoe de hogescholen zelf meer inclusief kunnen zijn, en hoe ze de studentleerkrachten kunnen voorbereiden om later te werken in een inclusieve school en klas.
• Kleuteronderwijs: werken met de ‘Say and Play toolkit’, die praktijkgericht advies geeft over de begeleiding van jonge kinderen.
“VVOB maakte een familie van ons als hogescholen
door platformen op te zetten waar we kunnen delen
met en leren van elkaar.”
Mevr. Mutsambwa, Seke Teachers’ College

In 2011 versterkten de hogescholen het mentorschap voor studenten
die lesstage lopen in een school. Omdat het relatief duur is om leerkrachten van scholen bij elkaar te brengen, kon VVOB slechts aan vier
hogescholen hiervoor een financiële bijdrage geven. Eén hogeschool
organiseerde haar eigen financiering nadat het samen met VVOB een
trainingsprogramma ontwikkelde. Deze vijf hogescholen bereikten
samen een 900-tal mentoren en ondersteunden hen om de studenten
effectiever bij te staan tijdens hun lesstage.

Leren als organisatie en instituut
In 2011 was er een grote klemtoon op leren, monitoring en actieonderzoek. Het VVOB-team engageerde zich in een proces van actieonderzoek. Hierbij leert men al doende. Het zocht naar een antwoord
op de vraag: Hoe kan VVOB een betere ondersteuning bieden aan de
reflectie- en leeractiviteiten van de partners in de hogescholen? Tegelijkertijd formuleerden de hogescholen hun eigen leervragen rond een
diverse waaier onderwerpen, waaronder: deelname aan collegeactiviteiten, motivatie van lectoren en het vertalen van inzichten in actie.

Bereik
Een greep uit onze cijfers van 2008 tot 2010
• 7.000 studentleerkrachten worden elk jaar bereikt door
workshops op de instituten voor lerarenopleiding, over
levensvaardigheden en het leren van collega-studenten.
• Een toenemend aantal lectoren profiteren van bijscholingsactiviteiten: van 500 lectoren in 2009 tot 2.000
lectoren in 2010.
• De samenwerking met UNICEF bereikte tot 7.000 leerkrachten van meer dan 800 scholen ten tijde van de
cholera-epidemie. Ongeveer 30.000 kinderen werden
zo bereikt.
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Starten in Zuid-Afrika
VVOB begon eind 2011 met haar nieuwe programma in ZuidAfrika. Het programma heeft als doel om de pedagogische en
beroepsonderwijspraktijk te verbeteren van lesgevers in de
Further Education and Training (FET) Colleges (technische en
beroepsscholen).

Landschap in beweging
Er is een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in Zuid-Afrika.
Anderzijds is het aantal werkloze jongeren erg groot. Daarom investeert de onderwijssector in de verbetering van de FET Colleges. Deze
bieden beroepsonderwijs aan voor scholieren (graad 10-12, National Certificate Vocational (NCV)) en naschoolse studenten. De FET
colleges hebben de voorbije jaren erg veel veranderingen ondergaan;
het is een sector in beweging.
“Wij haalden niveau 4 omdat we zo gefocust waren.
Ik wil absoluut dit getuigschrift behalen, want het is
cruciaal voor mijn toekomst. Veel studenten die aan de
NCV beginnen, hebben geen idee wat ze eigenlijk willen
en dan loopt het fout.”
Chaka Selepe, student NCV niveau 4 in Bonamelo
Campus van Maluti FET college
Ondanks alle inspanningen kent de sector een heleboel uitdagingen
en problemen. Men beschouwt de FET Colleges vaak als “tweedekeus-school”. Bewijs daarvan zijn de lage inschrijvingscijfers en de
hoge uitvalcijfers. Slechts een minderheid van de jongeren maakt
zijn onderwijstraject af. Dit is onder andere te wijten aan de beperkte
of zelfs onvoldoende basis- (o.a. taal en wiskunde), pedagogische,
methodologische en beroepsvaardigheden.
“Ik maak me zorgen over wat er zal gebeuren nadat
ik afstudeer. In mijn gemeenschap is dit getuigschrift
redelijk onbekend. Zal ik er een job mee krijgen?”
Nkosinanati Twala, student NCV niveau 4 in Bonamelo Campus van Maluti FET college

“Toen ik aan niveau 2 van het NCV begon, was het
letterlijk mijn laatste kans. Ik had de secundaire school
verlaten zonder getuigschrift - ik moest wel want ik was
al 21. In deze school vond ik de ondersteuning die ik
nodig heb om te studeren en te slagen.”
Seebolane Mosiuwa, student NCV niveau 4 in Bonamelo Campus van Maluti FET college

Officiële start
Op 18 oktober 2011 tekende VVOB een samenwerkingsprotocol met
de South African Council for Educators (SACE) en de University of the
Free State (UFS). De samenwerking loopt van 2011 tot 2013 en richt
zich op de FET College subsector.

Doelstellingen en activiteiten
Het programma wil de studieresultaten van de studenten van FET
colleges verbeteren en hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen.
Meer specifiek willen we de pedagogische en vakspecifieke vaardigheden van de lesgevers in de FET colleges verbeteren. Dit programma
zal inzetten op de ontwikkeling van kansen voor levenslang leren via
een goede samenwerking met alle partners.

VVOB zal ook samenwerken met ETDP-SETA (Education, Training and
Development Practices - Sector Education and Training Authority).
Samen willen we de FET Colleges in de provincie Vrijstaat helpen
kwaliteitsvolle plannen te ontwikkelen voor het levenslang leren
van het personeel. Via een forum waar vertegenwoordigers van alle
colleges van Vrijstaat samenkomen, willen we een plek creëren waar
men van en met elkaar kan leren en waar men specifieke noden kan
bespreken.
Het programma zal ook de University of the Free State assisteren bij
het ontwikkelen van initiële en voortgezette studieprogramma’s die
aan de specifieke noden van de leraren in de FET colleges beantwoorden. Dit alles zal gebeuren binnen het kader van het nationale
beleid inzake lerarenontwikkeling.

Het begin
In oktober 2011 arriveerde de programma-adviseur in Zuid-Afrika. We
beslisten om ons aanvankelijk te richten op een activiteit die voor alle
partners erg relevant was: het onderzoek waarmee we de situatie van
de FET colleges in Vrijstaat en hun personeel in kaart willen brengen
(profielen, kwalificaties, noden). Deze activiteit is noodzakelijk voor
en past in de plannen van zowel SACE als UFS. Terwijl we de instrumenten voor dit onderzoek ontwikkelden, was er veel aandacht voor
netwerken met andere actoren in de sector.
“Ik was betrokken bij de ontwikkeling van de vragenlijst
voor het onderzoek naar de situatie van de sector. De
juiste vragen stellen is niet makkelijk. Welke informatie
is relevant en wat ga je ermee doen? Mijn betrokkenheid
bij dit programma zette me aan me in te schrijven voor
een masterprogramma. Dit wordt zeker een meerwaarde
voor mijn werk in de Zuid-Afrikaanse onderwijssector.”
Patricia Thahane, medewerker bij SACE in 2011

2012
De gegevens worden in 2012 verzameld. De resultaten zullen de
concrete planning van activiteiten voor 2012 sterk beïnvloeden. Eén
hiervan is de ontwikkeling van een formele opleiding voor FET-leraren,
die kadert in het nieuwe kwalificatiebeleid voor deze leraren dat in juli
2012 van kracht wordt.

We willen SACE steunen in haar rol als promotor, regulator en coördinator van het levenslang leren van de Zuid-Afrikaanse leraren.
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Landbouwvoorlichting in Cambodja en
Vietnam: de overdracht voorbereiden
Naast de onderwijsprogramma’s voert VVOB in Vietnam en
Cambodja ook programma’s uit rond landbouwvoorlichting.
We zullen geleidelijk aan deze interventies uitdoven tegen eind
2012 naar aanleiding van de strategische beslissing van VVOB
om te concentreren op het formele onderwijs. Het huidige PAEXprogramma (‘Participatory Agricultural Extension’) in Vietnam
begon in 2008 als voortzetting van twee eerdere projecten die
liepen van 2001 tot 2007. De VVOB-steun aan het systeem van
landbouwvoorlichting begon in Cambodja pas in 2008 met het
ImAgE-programma (‘Improvement of Agricultural Extension’). Via de
versterking van de landbouwvoorlichting willen beide programma’s
de landbouwpraktijken en het bestaan van de boer verbeteren.

PAEX in Vietnam
In lijn met het nationale beleid draagt PAEX bij tot een systeem van
voorlichting dat beantwoordt aan de behoeften van de boeren.
Boeren en voorlichters hebben nood aan vaardigheden die hen in
staat stellen hun rol te spelen in een systeem van voorlichting dat
gebaseerd op de echte behoeften van de boeren. Om deze ontwikkeling te ondersteunen werken we samen met het Centrum voor Landbouwvoorlichting, het Departement van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, de Vrouwenunie en boerenorganisaties in vijf provincies
van Zuid-Vietnam.
In de eerste fase (2008-2010) organiseerden onze operationele partners, de Mekong Delta Research Institute (Can Tho) en het Institute
of Agricultural Science (Ho Chi Minh City), training en coaching. Sinds
2011 werken wij rechtstreeks met de provinciale instanties. Het personeel van de instellingen behoudt echter ook nog steeds contacten met
de provincies. Tijdens fase 1 zijn 66 boerenclubs gestart, de basis van
de ‘bottom-up’-benadering: de clubs en voorlichters wisselen informatie uit op een participatieve manier. Als onderdeel van deze aanpak
starten clubleden experimenten op (254 experimenten zijn uitgevoerd van 2008 tot 2010 en 131 in 2011). In eerste instantie hebben
we de voorlichters centraal opgeleid, maar sinds 2009 trainen we kerngroepen van trainers in elke provincie. In 2009 en 2010 zijn 26 ‘trainers
van de trainers’ opgeleid. Deze trainen op hun beurt nieuwe trainers,
voorlichters, boerenclubs en leden van massaorganisaties. De thematiek van de training - ondersteund door materialen die we hebben
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aangemaakt - gaat van participatieve ontwikkeling van nieuwe technologieën tot zaken die betrekking hebben op de boerenclubs (leiderschap, clubadministratie, experimenten,...). Alles samen zijn 2.848
deelnames van boerenclubs, voorlichters en massaorganisaties geregistreerd van 2008 tot 2010 en 1.232 in 2011. Clubs en voorlichters
(186 van de deelnames in 2011) zijn opgeleid in participatieve planning van de voorlichting. Zo zijn hun plannen in overeenstemming
met de officiële richtlijnen en beantwoorden ze eveneens aan de
lokale middelen en behoeften.
Nu deze getrainde clubs en voorlichters de vaardigheden hebben om
deel te nemen aan de ontwikkeling van een planning die op behoeften
is gebaseerd, zorgt onze nauwe samenwerking met het Centrum voor
Landbouwvoorlichting ervoor dat een participatieve aanpak deel
uitmaakt van de voorlichtingsactiviteiten. Op een hoger niveau (het
management van het Centrum voor Landbouwvoorlichting en het
ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling) pleiten we
ervoor dat de provincies tijd en middelen toewijzen aan participatieve
methoden en dat de planning rekening houdt met de behoeften van
de boeren. Dit laatste doen we tijdens bijeenkomsten en workshops
(32 in 2011) georganiseerd voor het management van het ministerie
van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en van het Centrum voor
Landbouwvoorlichting en voor de belangrijkste voorlichters, boerenverenigingen en de Vrouwenunie (ongeveer 1.000 deelnames geregistreerd in 2011). In 2011 weerspiegelt een extra bijdrage aan de PAEXactiviteiten van 40% de inzet van de provincies.
“Het is tijdsrovend om een technische fiche te ontwikkelen samen met de boeren. Het is echter makkelijk
vast te stellen dat als boeren praten met boeren,
ze hun eigen woorden gebruiken. De informatie
wordt dan ook effectiever verspreid en makkelijker
begrepen. Daarenboven is de informatie die de boeren
aanleveren, meer up-to-date en praktisch. Daarom
hebben we technische fiches samen met de boeren
ontwikkeld.”
Mevr. Nguyễn Thị Thanh Tâm, medewerker van het
provinciaal Centrum voor Landbouwvoorlichting in
Sóc Trăng

ImAgE in Cambodja
De Cambodjaanse landbouwsector heeft een groot potentieel om
haar productiviteit te verbeteren. Als, bijvoorbeeld, de opbrengst van
de rijstoogst gelijk is aan die in Vietnam (4,6 ton/ha), zou de rijstproductie in Cambodja verdubbelen. Dit zou een groot aantal boerenhuishoudens boven de armoedegrens tillen en de voedselzekerheid
verhogen. Maar de boeren zijn echter terughoudend om hun praktijken te veranderen: rijst is hun belangrijkste bron van inkomsten
en zij beschouwen het risico te hoog. Het is duidelijk, landbouwers
opleiden is niet voldoende om hen te overtuigen om nieuwe praktijken over te nemen.
Eén manier om deze barrière te overwinnen is het opzetten van
zogenaamde ‘farmer field schools’ en van demonstratiepercelen in
hun eigen dorp. Boeren ervaren uit de eerste hand de voordelen
van nieuwe praktijken en leren ze zelf toe te passen. Het ImAgEprogramma versterkt de provinciale en districtsvoorlichters met kennis
en vaardigheden om dergelijke veldactiviteiten uit te voeren en de
boeren erbij te ondersteunen. Via het Provinciale Departement en de
Districtskantoren van Landbouw ondersteunt het programma ook de
oprichting van boerengroepen in 74 dorpen in de provincie Kandal.
Bijna 3.000 boeren komen nu regelmatig samen in deze groepen. Voorlichtingswerkers ondersteunen hen: ze geven advies en training over
technische zaken, methodologie en het management van de groep. In
2011 hebben in de zeven doeldistricten van Kandal de 45 voorlichters
297 ‘farmer field schools’ gehouden: kippen kweken (59), champignonteelt (61), visserij (60), biologische groenten (59), en rijstteelt (58). Voor
al deze onderwerpen heeft het programma handleidingen, technische
nota’s en folders ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van
Landbouw, Bosbouw en Visserij. 48% van de beoogde landbouwers
in de drie pilootdistricten namen minstens één nieuwe landbouwmethode op. Ook in de vier recent toegevoegde districten zien we
reeds de eerste boeren nieuwe praktijken overnemen. Dit leidt tot een
aanzienlijke verhoging van de productiviteit. Zo stijgt, bijvoorbeeld, de
rijstopbrengst per hectare van 2,6 naar 4,5 ton en daalt het sterftecijfer
van kuikens van 46% naar 9%. Deze indrukwekkende resultaten zullen
zeker meer boeren overtuigen om nieuwe technieken toe te passen.
Ook in 2011 heeft 77% van de boerengroepen een spaar- en kredietgroep opgezet. Hierbij zijn bijna 2.000 boeren betrokken. Het
vertrouwen en de solidariteit tussen de leden van deze groepen leidt
tot een betere ‘empowerment’ van de boeren naarmate ze zich meer

verenigen en zelfredzaam worden. De participatie van vrouwen is in
deze groepen zeer hoog: een succes van de integratie van de genderdimensie in het ImAgE-programma.
“Door het gebruik van de techniek van kippenteelt
met semi-vrije buitenloop heb ik goede resultaten. Het
sterftecijfer van de kippen is erg laag en ze groeien
snel. Het belangrijkste is dat ik mijn kippen beter onder
controle heb en kan ingrijpen wanneer dat nodig is.
Ik ben ook in staat om mijn voorraad bij te houden: ik
weet hoeveel kippen ik heb in de openingsvoorraad en
kan tellen hoeveel ik er heb in de eindvoorraad. Dit stelt
me in staat om een economische analyse te doen en te
berekenen of ik winst maak.”
Suong Saroeun, landbouwer, 45 jaar oud, woont in
het district Pohnea Lueu van de provincie Kandal

Wat de toekomst in petto heeft...
2011 was een jaar van zware regenval en overstromingen in ZuidoostAzië. Dit had gevolgen voor een groot aantal families in ruraal Zuidoost-Azië. Het onderstreept eens te meer de kwetsbaarheid van de
armen, die vaak afhankelijk zijn van kleinschalige, zelfvoorzienende
landbouw. Door hun afhankelijkheid van slechts één gewas te veranderen en door hun landbouwpraktijken te verbeteren kan deze kwetsbaarheid aanzienlijk verminderen. Zowel het PAEX- als het ImAgEprogramma hebben aanzienlijk bijgedragen om deze uitdaging aan te
pakken.
2012 zal het jaar zijn van de bestendiging van ons werk, zodat boeren
in de toekomst kunnen blijven profiteren van de verbeterde diensten
en systemen van voorlichting. De programma’s werken nauw samen
met de lokale Vietnamese en Cambodjaanse partners. Deze integratie
in de lokale systemen stemt ons hoopvol voor een succesvolle overdracht en verspreiding van duurzame resultaten bij het einde van de
programma’s in 2012. Toch blijven er een groot aantal uitdagingen.
2012 belooft een druk jaar te worden voor onze teams die werken
rond landbouwvoorlichting in beide landen.
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Financieel verslag
Financiële gezondheid
De financiële gezondheid van VVOB verzekeren is de strategische
doelstelling voor de periode 2008-2012. Ze wordt afgemeten aan twee
indicatoren: een stabiel eigen vermogen dat bij voorkeur de trend van
de koopkracht volgt, en diversificatie van subsidiebronnen.

Evolutie eigen vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van 2.508.000 in 2007 naar 2.602.300
in 2011, of met ca. 3,7% gestegen. Dit is niet in lijn met de evolutie van
de gezondheidsindex en is deels te wijten aan het onverwachte verlies
op het boekjaar 2011.
De inkomsten van andere dan de traditionele donoren DGD en VAIS
variëren tussen de 100.000 en 300.000 euro per jaar over de voorbije
vijf jaar. In 2011 gaat het over 252.000 euro. De doelstelling ligt op
1.000.000 euro in 2013. Door haar statuut als niet-gouvernementele
organisatie met een officieel karakter, komt VVOB niet in aanmerking
voor de meest gangbare financieringslijnen van de EU en bilaterale donoren. In 2012 voert VVOB niettemin gesprekken met enkele
grotere donoren.

Evolutie eigen vermogen 2000-2011
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3100000
3000000
2900000
2800000

De effectieve realisatie voor 2011 bedraagt 8.321.489,47 euro. Dit
betekent een realisatiegraad van 88% ten aanzien van de ontvangen
subsidie. Een inhaalbeweging is voorzien in 2012 en 2013.

Resultaat
De besparing van 5% op de DGD-subsidies heeft een direct effect
op het resultaat van de vzw. De algemene werkingsmiddelen voor
het beheer van programma’s in het Zuiden waren reeds krap gebudgetteerd. Om niet in de spieren van het ondersteuningsapparaat te
snijden, wordt een deel van deze kosten verschoven naar structuurkosten. De verhoogde algemene werkingstoelage van de Vlaamse
overheid – van 250.000 in 2010 naar 300.000 euro in 2011 – volstaat
niet om deze extra kosten te dekken. Dit verklaart het verlies van
62.513,76 euro als initieel resultaat van het boekjaar. Om voor de
volgende jaren terug het strategisch doel van een stabiel eigen
vermogen te realiseren, wordt beperkt bespaard in de personeelskost
door afvloeiing van een voltijds equivalent vanaf begin 2012.
De commissaris stelt dat de reserve voor vakantiegeld van coöperanten, die traditioneel als een bestemd fonds in de balans werd opgenomen, opgevat moet worden als een sociale schuld die te boeken
is binnen het boekjaar. Door deze eenmalige boekhoudtechnische
correctie wordt het verlies van het boekjaar verhoogd met 113.733,66
euro. Simultaan wordt het bestemd fonds ‘vakantiegeld’ geherklasseerd als een positief bedrag aan het ‘over te dragen resultaat’. Het
verlies van 176.247,42 euro als finaal resultaat van het boekjaar heeft
daardoor slechts het effect van een vermindering van 62.513,76 euro
van het eigen vermogen van de vzw.
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Het balanstotaal stijgt naar 34,6 miljoen euro, voornamelijk door een
stijging van de vorderingen. Een gelijkaardige stijging aan passiefzijde
vinden we terug bij de schulden op korte termijn. Na de afsluitende
financiële controle door DGD van de ontvangen subsidies voor de
boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 zullen deze rekeningen verminderd worden met de definitief toegekende subsidies ter hoogte van
34,6 miljoen euro.
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Scholenbanden
De eerste fase van 3 jaar van het project Scholenbanden liep af in
september. Tot die maand werd nog 115.000 euro uitgegeven van de
Vlaamse toelage. Om de brug te slaan naar een nieuwe financiering
vanuit de Vlaamse overheid in 2012, werden de resterende maanden
gefinancierd vanuit het eigen vermogen.

Programmawerking: subsidie DGD
DGD keurde het programma goed voor de periode 2011-2013 middels
een gesplitst krediet van 30.000.000 euro. De federale regering in
lopende zaken kon dit engagement voor drie jaar niet vastleggen in
een Koninklijk Besluit maar zorgde wel uitbetaling in drie schijven van
de in 2011 voorziene middelen van 9.500.000. Bij de regeringsvorming
in december 2011 werd meteen een besparing doorgevoerd van 5%
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Deze besparing was pijnlijk
maar werd toegepast door zo weinig mogelijk te snijden in de voorziene resultaten in de partnerlanden. Een trage start in Zuid-Afrika
zorgde voor vrijkomende middelen die herverdeeld konden worden
over andere landen. Begin 2012 werd het budget voor de periode
2011-2013 herschikt naar een totaal van 28.500.000 euro.

Audit
De Algemene Vergadering van 22 juni 2011 heeft Mazars Bedrijfsrevisoren benoemd als commissaris voor de verificatie van de boekjaren
2011-2013. Punctuele lokale internecontroleaudits worden opgenomen door Ernst & Young. De commissaris heeft een verklaring
zonder voorbehoud afgeleverd voor boekjaar 2011.
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Balans
(alles in euro)

2011

2010

2009

Activa
A. Vaste activa

41.945

47.371

55.201

29.809.301

21.143.375

9.159.935

4.716.485

3.822.849

5.518.269

71.528

102.228

33.493

34.639.259

25.115.824

14.766.898

2.602.300

2.778.547

2.628.936

150.000

150.000

130.000

C. Schulden op ten hoogste één jaar

31.886.959

22.187.276

12.007.962

Totaal passiva

34.639.259

25.115.824

14.766.898

2011

2010

2009

A. Structuurkosten

941.810

793.638

768.880

a. Diensten en diverse goederen

313.614

264.114

248.638

b. Personeelskosten

587.124

471.678

382.637

c. Afschrijvingen

15.275

29.746

22.867

d. Andere kosten

25.797

28.100

114.738

B. Beheerskosten

943.489

1.090.627

721.055

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

805.736

565.762

497.230

b. Audit, monitoring en evaluatie, leerprocessen

77.703

296.775

194.067

c. Andere

60.050

228.090

29.757

C. Operationele kosten (programmakosten)

7.360.563

10.165.825

8.062.930

a. DGD-programma

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

Totaal activa

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

Resultatenrekening
(alles in euro)

Kosten

6.910.526

9.762.613

7.581.661

b. VAIS-programma (Scholenbanden)

115.815

110.711

102.625

c. Andere programma’s

334.223

292.501

378.644

9.245.863

12.050.091

9.552.865

9.054.102

12.165.607

9.548.637

14.839

34.065

41.070

c. Overige opbrengsten

675

30

19.019

Totaal opbrengsten

9.069.616

12.199.702

9.608.726

-58.331

-113.798

-90.394

Resultaat van het boekjaar

-176.246

149.612

55.861

Resultaatsaanwending

117.916

263.409

146.255

Surplus (tekort)

-58.331

-113.798

-90.394

Overdracht vorig boekjaar

-49.030

64.768

155.162

-107.361

-49.030

64.768

Totaal kosten

Opbrengsten
a. Subsidies
b. Financiële opbrengsten

Resultaat na resultaatsbestemming

Berekening overdracht boekjaar
Overdracht huidig boekjaar
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Verslag commissaris
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Bijlage
Bestuursorganen van VVOB vzw in 2011
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.
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Mevr. Soetkin Bauwens, OVSG
Dhr. Patrick Blondé, Afgevaardigde VLHORA
Mevr. Lisbet Colson, Coördinator VSKO
Mevr. Betty De Wachter, Coördinator VVSG Internationaal
Prof. Paul Janssen, lid VLIR-UOS, Universiteit Hasselt
Prof. Marlies Lacante, KULeuven Departement Psychologie
Prof. Roel Merckx, Ondervoorzitter VLIR-UOS, KULeuven
Dhr. Walter Thiebaut, Voorzitter Stichting V.I.W.
Dhr. Luc Van de Velde, Afgevaardigde VLHORA
Mevr. Raymonda Verdyck, Afgevaardigd bestuurder GO!
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Algemene Vergadering

zz
zz
zz
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 Mevr. Maria De Smet, Afgevaardigde VLHORA
zz Dhr. Erwin De Wandel, Diensten van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Indirecte Samenwerking
zz Dhr. Jos Geysels, Voorzitter 11.11.11
zz Dhr. Marc Hendrickx, 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 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. Yvan Verbauwhede, Coördinerend Inspecteur-generaal Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, Onderwijsinspectie - Coördinatie
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, de Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en
technische Bijstand, is een vzw die
ontwikkelingsprogramma’s implementeert in
de onderwijssector.
Onze kerntaak is technische bijstand verlenen
in programma’s in het Zuiden. Daarmee levert
VVOB een belangrijke bijdrage aan de lokale
capaciteitsopbouw, een middel om duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding te
stimuleren.
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