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Verantwoorde 
ontwikkelingssamenwerking 
is onder andere...

ethisch, want
gericht op de basisrechten van mensen en groepen 
en op het eigenaarschap van de doelgroepen 
(of doellanden) door aan te sluiten bij lokale 
beleidsplannen;

slim omdat
ze focust op sectoren met een hefboomeffect zoals 
onderwijs, goed bestuur, gezondheid en economie;

én ingebed omdat
ze rekening houdt met de belangen en de interesses 
van haar achterban en haar subsidiërende overheden 
en onvermijdelijk geconditioneerd is door de identiteit 
van zowel de eigen organisatie als van de partners in 
het Zuiden.

Memorandum
Naar een betere inzet van VVOB ter versterking

van het Vlaamse ontwikkelingsbeleid

Inleiding
VVOB vzw is al 27 jaar een instrument van 
de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. 
In deze tijd hebben meer dan 1500 
Vlamingen zich ingezet via VVOB om tech-
nische ondersteuning te geven en om de 
onderwijssector in ontwikkelingslanden te 
versterken. Vandaag is VVOB actief in 9 landen 
in het Zuiden om hoogwaardige programma’s 
uit te voeren gericht op de verbetering van de 
onderwijskwaliteit.

Sinds 1999 is via VVOB voor bijna 100 miljoen 
euro geïnvesteerd in armoedebestrijding 
en duurzame ontwikkeling in het Zuiden, 
voornamelijk via federale financiering van 
het Directoraat Generaal voor Ontwikkelings-
samenwerking (DGOS). De efficiëntie en 
effectiviteit van de VVOB-werking staan 
hierbij hoog aangeschreven. 

Vanuit haar ervaring en slagkracht kan de 
organisatie een nog grotere meerwaarde 
creëren voor de uitvoering van het Vlaamse 
ontwikkelingsbeleid. VVOB laat zich hierbij 
inspireren door de Verklaring van Parijs om 
actief te zoeken naar afstemming op lokale 
beleidsplannen en naar harmonisering met 
andere (Vlaamse) ontwikkelingsactoren.
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VVOB wil dit als 
volgt concretiseren:

 z Het behoud van een substantieel programma 
rond het verbeteren van onderwijsfundamenten 
(onderwijsbeleid, didactiek, schoolmanagement, 
kwaliteitscontrole/inspectie,…). Dit blijft de 
onderbouw voor andere engagementen van VVOB 
in de onderwijssector en laat toe om de Vlaamse 
expertise op dit vlak verder uit te dragen.

 z Een grotere focus op het technisch en 
beroepsonderwijs omdat men vanuit deze 
onderwijstypes een direct verband kan leggen 
met werkgelegenheid, ondernemerschap en het 
economisch weefsel van een samenleving.

 z Vertrekkend vanuit de sector onderwijs worden 
banden gesmeed met andere domeinen die 
belangrijk zijn in het Vlaamse beleid, zoals milieu, 
landbouw, welzijn, werkgelegenheid…

 z Meer aandacht voor de bredere internationale 
verbanden waarin Vlaanderen actief is, zoals 
Europa en de multilaterale instellingen.

 z Een landenkeuze die zowel ethisch als billijk 
is. Dit betekent dat VVOB ook actief is in ‘middle 
income’- of groeilanden, waar de belangen van 
Vlaanderen een groeiend gewicht (kunnen) krijgen, 
maar zich binnen die landen blijft focussen op het 
verzekeren of verbeteren van het basisrecht op 
kwaliteitsvol onderwijs.

 z De beschikbare middelen verder concentreren. 
De succeservaringen van VVOB zijn precies 
gebouwd op een goede mix van technische 
expertise (coöperanten), capaciteitsopbouw en 
investeringen. Dit veronderstelt het beschikbaar 
stellen van voldoende middelen per project of 
programma zodat duurzame effecten haalbaar zijn.

 z Structurele samenwerkingsverbanden uitbreiden:

 z Aangaan van structurele relaties met instellingen 
voor technisch en beroepsonderwijs

 z Grotere aanwezigheid in Vlaamse economische 
netwerken

 z Afstemming met de werking van universiteiten 
en hogescholen en, voor zover die onderwijs en 
ontwikkelingseducatie als domein hebben, van 
ngo’s.

VVOB neemt onderwijs als uitgangspunt
De VVOB heeft een duidelijk afgebakende focus: specialisatie in onderwijsmateries. Deze invalshoek wenst VVOB te 
behouden. Vanuit de keuze voor deze sector kunnen bovendien makkelijk verbindingen worden gelegd met andere 
sectoren die tot de Vlaamse bevoegdheidsdomeinen behoren. De sector onderwijs is immers vaak een hefboom 
voor ontwikkeling binnen de andere sectoren.



3 / 3

Een partnerschap met het 
Beleidsdomein Internationaal 
Vlaanderen om:

 z Aan te sluiten bij de prioriteiten door de Vlaamse 
overheid bepaald:

 z door de inbreng van advies, expertise of 
technische bijstand in de samenwerkings-
programma’s die de Vlaamse overheid afsluit 
met haar partnerlanden;

 z door het aanbieden of opzetten van program-
ma’s die focussen op doelgroepen met een 
effectieve achterstelling, en met aandacht voor:

 z deze groeilanden waarin Vlaamse sectoren 
of actoren bijzondere belangstelling tonen;

 z landen met een affiniteit met de Vlaamse 
identiteit, taal of cultuur;

 z landen waar Vlaanderen omwille van zijn 
feitelijke multi-etnische samenstelling een 
bijzondere band mee heeft.

Meer inspanningen voor landen in 
ontwikkeling

VVOB blijft expertise en jarenlange ervaring aanbieden 
in enkele van de allerarmste landen met federale 
financiële steun (DGOS).
Ook de Vlaamse internationale samenwerking moet 
nog meer inspanningen leveren voor landen in ontwik-
keling. Het onderliggende beleid moet ethisch, slim en 
ingebed zijn, en zich verder inspireren op de Verklaring 
van Parijs.

Een vernieuwd elan in 
het partnerschap met het 
Beleidsdomein Onderwijs en 
Vorming om:

 z Via VVOB de Vlaamse onderwijsexpertise uit te 
dragen in ontwikkelingslanden en groeilanden. 
VVOB wordt hierbij beschouwd als een expertise-
centrum voor het Departement Onderwijs als het 
op ontwikkelingssamenwerking aankomt.

 z VVOB de leiding te geven om scholenbanden 
systematisch te promoten en uit te bouwen, en hun 
kwaliteitsbewaking te organiseren.

Vragen aan de Vlaamse overheid
Om dit mogelijk te maken zijn de volgende stappen nodig:


