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1. Woord Vooraf

VVOB: 25 jaar jong!
We leven in een snel veranderende wereld, met ontwikkelingen die steeds vaker een mondiaal
karakter hebben. Voor elke instantie of organisatie is het een uitdaging om zich zo efficiënt mogelijk
aan te passen aan en zo goed mogelijk in te spelen op deze veranderingen. Dat geldt voor elke
sector en zeker ook voor organisaties werkzaam in de sector van ontwikkelingssamenwerking, zoals
VVOB - de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand.

Zo betekende 2006 een jaar vol vernieuwingen voor VVOB. In het kader van het vernieuwingsproces
onder de noemer ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ richtte de Vlaamse overheid het Vlaamse Agentschap
voor de Internationale Samenwerking (VAIS) op. Hiermee droeg VVOB de opvolging van de Vlaamse
bilaterale projecten in Zuid-Afrika, Mozambique en Marokko over aan dit nieuwe agentschap. Tot
dan – en dit gedurende meer dan tien jaar – speelde VVOB immers een belangrijke rol in de
formulering, uitvoering en opvolging van deze projecten.

Het siert VVOB dat de vereniging zich op een professionele wijze heeft aangepast aan deze toch
wel vrij ingrijpende verandering. Los van een heel aantal praktische gevolgen, had dit ook een
weerslag op de toelage die VVOB in 2006 ontving van de Vlaamse overheid. Maar ik ben, als
voorzitter, fier te mogen stellen dat VVOB zeker niet bij de pakken is blijven zitten. De organisatie
startte met een intern reflectieproces dat aan het uitmonden is in een nieuw gedefinieerde visie en
missie. Met brio en professionalisme organiseerde de vereniging een internationale onderwijsconfe-
rentie rond kwaliteit en innovatie in het onderwijs. De deelnemers aan de conferentie waren positief
enthousiast en waren het eens over één ding: dit smaakt naar meer!

VVOB blijft als uitvoerder van een federaal ontwikkelingsprogramma een belangrijke meerwaarde
betekenen voor Vlaanderen. De opgebouwde expertise rond onderwijs en vorming en de specifieke
niche waarin VVOB werkzaam is, maken de eigenheid uit van de organisatie. Geen andere organi-
satie in Vlaanderen positioneert zich zoals VVOB tussen het microniveau van de Vlaamse ngo’s en
het macroniveau van de Vlaamse en van de federale bilaterale samenwerking. Dit tussenniveau (als
mesoniveau geı̈dentificeerd in de missie van de organisatie) maakt deel uit van de specifieke
identiteit van VVOB en stelt de organisatie in staat om als geen ander mee te werken aan verande-
ringen in het Zuiden.

In 2007 staan er weer nieuwe uitdagingen voor de deur. Ik denk hierbij aan het indienen van een
nieuw meerjarenprogramma voor federale financiering, het versterken van de Vlaamse verankering
en het verder uitbouwen van een professioneel secretariaat. Maar 2007 wordt bovenal een histo-
risch jaar, want VVOB viert haar 25 jarig bestaan. Een kwarteeuw lang al bouwt de organisatie aan
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bruggen tussen Noord en Zuid via onderwijs en vormingsprojecten. En dat is iets om te vieren!
Bovendien ben ik ervan overtuigd dat een organisatie die zich op een dergelijke manier kan
aanpassen aan een steeds veranderende realiteit, zeker en vast een lang leven beschoren is.

Ik nodig u tenslotte uit om dit jaarverslag door te nemen en mee kennis te nemen van het werk van
VVOB op het terrein en op het hoofdkantoor. Veel leesgenot!

Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking
Geert Bourgeois

| VVOB jaarverslag 2006p. 6



2. Inleiding

Kwaliteitsvol onderwijs in de
strijd tegen armoede



Wat hebben drie kinderen op het zuidelijke halfrond van deze aardbol met elkaar gemeen? Op het
eerste zicht helemaal niets! Jaime, Phuong en Aimé leven respectievelijk in Ecuador, Vietnam en
Rwanda en hun werelden lijken zo ver van elkaar verwijderd dat er geen gemeenschappelijke
overeenkomsten blijken te zijn. En toch is dit niet helemaal waar! De leefomstandigheden in deze
landen verschillen immers niet zo gek veel van elkaar. En dat gaat zeker ook op voor de schoolsi-
tuatie. Maar toch is er meer...

Jaime, Phuong en Aimé wonen op het platteland en zijn kinderen van een gemiddelde tot grote
boerenfamilie. Aimé zit in het vijfde leerjaar op de gemeenteschool. Hij hoopt zijn scholing te
kunnen afmaken om dan later als automechanicus zijn eigen garage te starten. Zijn grote voorbeeld
is zijn oom, die via bijscholingscursussen het vakmanschap heeft geleerd en hier nu goed zijn brood
mee verdient. Ook Phuong heeft zo haar ambities, ze is gefascineerd door alles wat met computers
te maken heeft en wil in die richting verder studeren. In haar huidige studierichting leerden de
leerkrachten haar hoe ze met de verschillende toepassingen kan werken en welke mogelijkheden er
zijn in die richting. Ze hoopt dat ze haar dromen waar kan maken, want ze beseft tegelijkertijd dat ze
het als meisje een pak moeilijker zal hebben dan haar mannelijke leeftijdsgenoten om de vooropge-
stelde eindmeet te behalen. Jaime zit dan weer in het derde jaar van het secundair onderwijs. Hij wil
leraar worden en wil er alles aan doen om dit te bereiken, want hij wil zijn ouders niet teleurstellen.
Jaime voelt zich niet enkel gesteund door het gemotiveerde lerarenkorps van de school, maar ook
door zijn ouders, die een actieve rol spelen binnen het oudercomité en zo mee wegen op het beleid
van de school.

Maar Jaime, Phuong en Aimé hebben nog een gemene deler. Alle drie genieten ze rechtstreeks of
onrechtstreeks van de resultaten van één van de VVOB-projecten. Ze zijn onder andere in contact
gekomen met de VVOB-projecten die werken rond de beroepsopleiding voor volwassenen, ICT-
toepassingen in het onderwijs of schoolmanagement. Bij VVOB zijn we ervan overtuigd dat
focussen op kwaliteitsvol onderwijs via capaciteitsopbouw een doeltreffend middel is in de strijd
tegen armoede. Daarom werken we samen met lokale partnerorganisaties aan het versterken van
lerarenopleiding, aan het ondersteunen van schoolbeheer, aan het verbeteren van verouderde curri-
cula, aan het opleiden van gezondheidswerkers…

Onontbeerlijke kwaliteit

Maar waarom richten we ons zo specifiek op de kwaliteit van het onderwijs? Afspraken in het kader
van de Millenniumdoelstellingen focussen op toegang tot onderwijs als hoofddoel om kennis en
vaardigheden te verwerven. Als relatief kleine speler met bescheiden middelen in het ontwikkelings-
gebeuren concentreren wij ons binnen het kader van de Millenniumdoelstellingen op de kwaliteit
van het onderwijs. Want dat speelt een cruciale rol in het behalen van de internationale afspraken,
zoals het Education for All Global Monitoring verslag (2005) erkent:

“It seems highly likely that the achievement of universal participation in education will be
fundamentally dependent upon the quality of the education available. For example, how well
pupils are taught and how much they learn, can have a crucial impact on how long they stay
in school and how regularly they attend.”1

1 UNESCO 2004, EFA Global Monitoring Report : The Quality Imperative, p. 28.
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Onderzoek heeft in deze context aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de kwaliteit
van het onderwijs en de ‘drop-out’-percentages in de scholen. Hoe kwaliteitsvoller het onderwijs,
des te langer blijven kinderen naar school gaan. Hoe langer kinderen naar school blijven gaan, des te
hoger hun scholingsgraad, niet enkel qua cognitieve ontwikkeling, maar evenzeer in het uitbouwen
van levensvaardigheden, waarden en gedragingen. Hiermee verwerven ze sterke basiscompeten-
ties die ervoor zorgen dat ze als jongeren en volwassenen makkelijker toegang krijgen tot de
arbeidsmarkt. Zo vergroten de schoolgaande kinderen niet alleen hun individuele kansen op levens-
verbetering en van hun directe omgeving, maar beı̈nvloeden ze evenzeer – op een meer collectief
vlak – de snelheid waarmee onze partnerlanden zich verder kunnen ontwikkelen.

Dromen zijn geen bedrog

Jaime, Phuong en Aimé hebben nog iets anders gemeen: ze delen eenzelfde droom. Alle drie
dromen ze van die betere leefomstandigheden. Hun ouders zijn arm en proberen via kleinschalige
familielandbouw in hun eigen voedsel te voorzien, maar daar slagen ze niet elk jaar in. Jaime,
Phuong en Aimé grijpen met beide armen de kansen die ze krijgen om via onderwijs en vorming hun
lot te verbeteren en uit de vicieuze cirkel van armoede te klimmen. In hun directe omgeving zien ze
duidelijke voorbeelden van mensen die gestudeerd hebben en zo niet enkel hun eigen leefomstan-
digheden konden verbeteren, maar ook die van hun familieleden. Daarvan dromen Jaime, Phuong

en Aimé, namelijk dat ze op een dag
hun familie betere perspectieven
kunnen aanbieden.

Uiteindelijk gaat het binnen onze
sector van ontwikkelingssamenwer-
king om het verwezenlijken van
dromen. En dat deze dromen nu juist
van Jaime, Phuong en Aimé komen,
is louter toeval. Ze zijn hier de stem
van ontelbare andere kinderen.
Kwaliteitsvol onderwijs en vorming
zijn ons inziens cruciaal om de
levensomstandigheden in onze part-
nerlanden in het Zuiden te verbe-
teren. Via capaciteitsopbouwpro-
cessen spelen we op deze niche in.
En dát is het middel dat we bij VVOB
hanteren om de armoede te

bestrijden, bouwend aan een betere en duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen en waar
iedereen de mogelijkheden krijgt om zich ten volle te ontplooien. En zo helpen we met andere
woorden mee om de dromen van Jaime, Phuong en Aimé te verwezenlijken.
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Een dag in de klas: Vlaanderen-Rwanda

Vlaanderen Rwanda
De lessen beginnen om 8.30 uur in een klas met
hooguit 20 tot 30 kinderen.
Het aantal kinderen maakt een persoonlijk contact
mogelijk. De leraar kent elke leerling en is op de
hoogte van de familiale toestand van elk kind. De
leerlingen zitten per twee of alleen op één bank.

De lessen beginnen om 7.30 in een klas met 50 tot
60 kinderen.
Hoewel er geen echt persoonlijk contact is tussen
leraar en leerlingen, groeit de solidariteit tussen de
leerlingen die elke dag hetzelfde lot delen. Vaak
zitten de leerlingen met drie op een bank voor
twee. Daar wordt echter sinds dit jaar, door het
aanbrengen van de nieuwe normen vanuit het
ministerie van onderwijs in de scholen, een mouw
aangepast.

De leraar beschikt over een pedagogisch diploma,
is regent of licentiaat. Hij verdient dus ook een
salaris dat aangepast is aan het diploma en de
beroepservaring.
De leraar werkt vanuit zijn pedagogische scholing;
zijn wedde moedigt hem aan zich elke dag opnieuw
in te zetten voor klas, school en kinderen.

De leraar beschikt soms over een pedagogisch
diploma. Het beroep van leraar is in Rwanda slecht
betaald. Een doorsnee leraar verdient 60 EUR per
maand. Dit geldt zowel voor de leraar met als
zonder diploma.
Hoewel leraren in het land over een heel klein
inkomen beschikken, leggen ze een ongelooflijke
energie aan de dag om met de weinig middelen
waarover ze beschikken het te volgen leerpro-
gramma in de scholen aan te brengen. Dit heeft
wel tot gevolg dat er een voortdurende verandering
van personeel plaatsvindt in de scholen, daar
leraren met een diploma, die elders een andere job
vinden, de school verlaten voor een beter salaris.
Om de motivatie voor de leraren te verhogen doen
vele ouders een extra inspanning met het betalen
van een maandelijkse bijdrage die de salarissen een
beetje verhoogt.

Interactieve leermethodes worden in de lessen
aangebracht. In de klas is een bord, een overhead-
projector, kleurkrijt, een landkaart, een computer en
ander didactisch materiaal aanwezig. Groepswerk is
mogelijk en aangeraden. Aan de muren hangen
meestal posters, werken van de leerlingen en
ander didactisch materiaal.
De leerlingen leren van jongs af aan om te gaan
met de verschillende methodes om informatie en
materiaal in te zamelen, analyses te maken en voor-
drachten te geven. Leren wordt een continue en
interactieve opdracht.

De leraar staat vooraan en de leerlingen luisteren
en noteren. In de klas hangt een bord en de leraar
heeft wit krijt om op het bord te schrijven. Groeps-
werk is meer uitzondering dan regel.
Het is vaak ongelooflijk vast te stellen hoe enorm
de capaciteit van de leerlingen tot memoriseren
wordt ontwikkeld. Ik stelde onlangs tijdens een
conferentie vast dat ik één dag lang voortdurend
nota’s moest nemen terwijl mijn Rwandese collega
aan het einde van de dag zonder ook maar één nota
te hebben genomen op de hoogte was van elk punt
dat in de conferentie aan bod was gekomen.

Uit: Het Secundair Onderwijs in Rwanda, in Umubano Nieuwsbrief, 4-2006, door VVOB coöperante
Catherine Van Even
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3. VVOB bouwt al

kwarteeuw bruggen tussen

Noord en Zuid



In den beginne…

Op 10 mei 1982 richtte de toenmalige minister van Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking,
Daniël Coens, de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand
(VVOB) op. Het was zijn bedoeling dat VVOB een brugfunctie ging vormen tussen de twee velden
waar de minister de verantwoordelijkheid voor droeg: onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
Momenteel bouwt VVOB al 25 jaar lang bruggen tussen Noord en Zuid via onderwijsprojecten.

Meer dan 1500 ontwikkelingswerkers gaven in die kwarteeuw op één of andere manier een invul-
ling aan dit concept van internationale solidariteit. Ze werden hierin bijgestaan door een secretariaat
waar tijdens diezelfde periode een vijftigtal personen gewerkt hebben. Gedurende die tijd onderging
de organisatie meermaals een verandering. Maar niet alleen de mensen veranderden, ook de
accenten in de aanpak verschoven. Aanvankelijk stuurde VVOB leerkrachten uit die in een ontwikke-
lingsland een lokale leerkracht vervingen. Het ging hier om een substitutie-aanpak, waarbij de
Vlaamse leerkracht zonder al te veel institutionele omkadering van de organisatie in een lokale
school tewerkgesteld werd. De Vlaamse leerkrachten gaven dan in Vietnam, Chili of Burundi hun
lessen – weliswaar een beetje aangepast – alsof ze in Vlaanderen voor de klas zouden staan. Maar
in wezen verschilde er niet zoveel in hun lesgevende opdracht.

The Times They Are A Changing

De core-business van VVOB is gedurende haar 25-jarig bestaan steeds dezelfde gebleven: techni-
sche assistentie – onder de vorm van het uitsturen van coöperanten – via onderwijs en vorming.
Maar in de loop van de jaren zijn de accenten sterk veranderd. Van de eerder vernoemde substitutie-
aanpak evolueerde VVOB naar een projectaanpak, waar processen van capaciteitsopbouw centraal
staan. De plaatsvervangende functie die de coöperanten uit het Noorden in een school of instituut
uit het Zuiden opnamen, verdween volledig. Vanaf eind jaren ‘90 kaderden de VVOB-interventies in
het Zuiden in een projectwerking, een aanpak die verder werd doorgedreven in het huidige meerja-
renprogramma (2003-2007) dat VVOB uitvoert met financiering van het Directoraat-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS).

Happy Birthday, Feliz Cumpleaños, Gelukkige Verjaardag...
Op 10 mei 2007 blaast VVOB dus 25 kaarsjes uit. Om dit te vieren en ons als organisatie nog zeker
evenveel jaren toe te wensen, organiseren we in het najaar een fototentoonstelling over de situatie van
het onderwijs in een aantal van onze partnerlanden onder de titel: education for development. Deze
tentoonstelling gaat door in het najaar in het Vlaamse Parlement. Drie fotografen (Dieter Telemans, Peter
Van Gils en Hester Jonckhout) geven hun beeld weer over de onderwijssituatie in respectievelijk Rwanda,
Vietnam en Cambodja en Suriname. In de marge van de fototentoonstelling organiseren we tevens een
oud- coöperantendag en een studiedag voor het bredere netwerk dat betrokken is bij de VVOB- projecten.
Hou zeker de website in het oog voor meer nieuws omtrent de viering van 25 jaar VVOB!

8 www.vvob.be

Hiermee zette de organisatie een kwalitatieve stap vooruit, wat enkele operationele gevolgen met
zich meebracht. Ten eerste veranderde het profiel van de coöperanten die uitgezonden werden: in
plaats van leerkrachten zocht VVOB meer en meer naar personen die een procesbegeleidende
functie in de partnerorganisatie konden opnemen. Verder vonden ook de begrippen duurzaamheid,
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capaciteitsopbouw, partner-
schap en eigenaarschap hun
ingang bij de organisatie en
staan sindsdien hoog op de
interne agenda. Een nieuwe
realiteit betekende tevens een
nieuw instrumentarium om de
projecten op te volgen. VVOB
opteerde voor de Project Cycle
Management-methodologie,
waarbij projecten verschillende
beheersfasen doorlopen: iden-
tificatie, formulering, uitvoering
en evaluatie. Bij al deze
stappen die tijdens een projectduur plaatsvinden, betrekken we de verschillende stakeholders van
het project op een actieve en constructieve manier.

Het aantal coöperanten dat we uitzenden is drastisch verminderd. Tot 2000 ging tot bijna 80% van
ons budget naar de kosten die inherent waren aan het uitzenden van Vlaamse coöperanten. De
laatste jaren is dit percentage teruggebracht tot 50%. Meer en meer kiezen we daarbij voor het
aanwerven van lokale expertise binnen een project. We kunnen dus eigenlijk stellen dat VVOB het
voorbije decennium geëvolueerd is in haar visie op technische assistentie van een eerder Noordge-
stuurde aanpak naar een visie waarin de noden en de agenda tot samenwerking bepaald worden
door het Zuiden.

Uitdagingen om eigenaarschap en duurzaamheid te verzekeren
Of particular importance in this respect, is VVOB’s positioning in harmonized approaches such as sector
wide approaches (SWAp). It is evident that small development organizations such as VVOB that are
oriented towards an operational role in development programmes, can not realise their added value by
putting their financial resources into pool funding. It is however equally evident that VVOB’s contribution
to sector support through technical assistance and some financial inputs has to be transparent and
accounted for. The key challenge therefore is to ensure that VVOB-supported processes are accommo-
dated in the sector annual work plans and budgets. This can prove to be a delicate exercise that requires
specific skills of VVOB staff and flexibility in the organization’s functioning and administration. Some
issues:

✔ In the context of a SWAp, VVOB staff will need technical, negotiation and diplomatic skills. Staff will be
required to master the substance, to set up and maintain alliances with different partners, to define
joint key-issues and goals and to ensure their uptake in the annual work plans and budgets.

✔ At an operational level, VVOB will avoid creating parallel management structures such as project
steering committees. VVOB supported areas and activities will be dealt with as part and parcel of a
comprehensive national or institutional programme. Consequently, programme results and impact will
no longer be attributed to VVOB activities but to a mix of mutual reinforcing set of activities.

✔ With respect to monitoring and evaluation, VVOB will revisit its current approach. In the longer term
there might be a requirement to align VVOB M&E processes with local or sector-specific M&E proce-
dures. Also, new M&E approaches are required to assess (i) the impact of the VVOB-specific inputs, (ii)
the broader impact of the VVOB-supported programme, and (iii) the impact on organizational learning
and system development.

Uit discussietekst: VVOB strategies in an era of harmonized development cooperation, Programme VVOB-
Days.

“VVOB levert het bewijs dat het mogelijk is
om resultaatgericht te werken en toont aan
dat de kansen op het welslagen van de
projecten groter worden wanneer men zo te
werk gaat. Het verdient aanbeveling dat
VVOB verder gaat op deze ingeslagen weg.”

Arnaud Verstraete, DGOS D3.3, zendingsverslag
Rwanda
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Daarnaast was er vernieuwde
aandacht voor de effectiviteit
van de interventies door verbe-
teringen op het vlak van resul-
taatsgericht management
(RBM). Verder concentreren
we onze middelen op een
geografische manier en zoeken
we zoveel mogelijk afstem-
ming en coördinatie met
andere donoren.

Anno 2007 bevindt VVOB zich opnieuw in een overgangsperiode, wat eigenlijk een natuurlijk voort-
vloeien is uit het voorgaande. We hebben grote en kwalitatieve stappen vooruit gezet en krijgen
hiervoor erkenning en steun van zowel onze partnerorganisaties in het Zuiden als van DGOS. Maar
onze projecten blijven nog te veel als kleine geı̈soleerde eilandjes opereren in een land, waarbij de
samenhang en coherentie tussen de projecten in een partnerland onderling vaak nog te onduidelijk
blijft. Nu, in een projectwerking is het ook niet altijd vanzelfsprekend om die samenhang te garan-
deren binnen eenzelfde land. In veel projecten probeerden we immers in een pilootfase uit of deze
of gene aanpak al dan niet aansloeg.

De huidige uitdaging ligt er in om te leren uit de goede ervaringen en lessen van deze fase van
projectwerking en deze naar een hoger niveau te tillen. VVOB is momenteel – mede op vraag van
DGOS – de formulering van haar toekomstige interventies aan het gieten in een nieuw meerjaren-
programma. Daarin ligt de focus op een programma-aanpak. Binnen die programma- aanpak concen-
treren we ons op een nog meer impactgerichte benadering die zich bovendien inschrijft in de lokale
of regionale beleidsplannen. Ook hier zien we dat het profiel van de coöperanten aan het veranderen
is. Meer en meer verschuiven we naar een taakomschrijving die zich eerder op het ondersteunen
van een beleidsniveau situeert en waarbij managementvaardigheden vaak noodzakelijk zijn bovenop
een bepaalde onderwijsexpertise.

“VVOB projects should be incorporated in
the national educational policies, rather than
having them as isolated projects without
anchor, liable to die at the end of a project.

Evaluatie deelnemer VVOB-dagen
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De internationale context van onze acties
Wereldwijd bestaan nog steeds enorme verschillen in niveaus van welvaart en welzijn. Een goede
gezondheid, degelijke opleiding, voldoende voedsel, een aanvaardbare leefomgeving en werkgelegenheid,
zijn in vele landen in het Zuiden geen evidentie. In de meeste gevallen is armoede het resultaat van
structurele ongelijkheid. Door die ongelijkheid te viseren, kunnen we niet alleen de gevolgen, maar ook de
oorzaken van armoede op structurele wijze aanpakken.

Mondiale problemen vergen een mondiale aanpak. De acties die VVOB onderneemt ter bestrijding van
armoede zijn daarom geenszins alleenstaande of geı̈soleerde interventies, maar dienen gesitueerd te
worden in een internationaal kader van aangegane afspraken.

De “Millenniumverklaring” van de Verenigde Naties geldt hierbij als een belangrijke mijlpaal. Door aan die
Millenniumverklaring een aantal zeer concrete engagementen, doelstellingen en acties te koppelen (de
Millenniumdoelstellingen), beschikken we over een ontwikkelingsagenda die wereldwijd gedragen wordt.
Hierbij staat eveneens het concept van duurzame ontwikkeling centraal.

De tweede Millenniumdoelstelling rond het universele basisonderwijs wordt verder aangevuld door het
Dakar Framework van de Education for All (EFA), waarin speciale aandacht gaat naar de kwaliteit van het
onderwijs.

Naast de steun voor de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) en de EFA-doelstellingen, onderschrijft VVOB
ook de principes van de Paris Declaration on Aid Effectiveness, een overeenkomst aangegaan door de
landen van de OESO en internationale ontwikkelingsorganisaties. In deze context wil VVOB onder meer
bijdragen tot een grotere coherentie en impact van de samenwerking door een versterkte donorcoördi-
natie, onderlinge afstemming (alignment) en een resultaatsgerichte werking.

8 www.un.org/millenniumgoals; www.oecd.org; www.unesco.org/education/efa
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4. 2006: een scharnierjaar

voor VVOB



De werkomgeving van VVOB werd gekenmerkt door een aantal belangrijke ontwikkelingen in het
recente verleden. Naast een veranderde internationale context drong ook de nood aan herpositione-
ring zich op, als een gevolg van de herstructurering van de Vlaamse administratie, waarbij de
Vlaamse overheid heeft beslist om VVOB niet te integreren in het nieuw op te richten Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS). Begin 2006 werd de opvolgingsopdracht van
VVOB voor de Vlaamse projecten overgedragen naar dit agentschap.

VVOB stond als organisatie bijgevolg voor een aantal belangrijke uitdagingen in de volgende jaren.
Een deel van de uitdagingen zijn gekoppeld aan de interne werking en hebben te maken met het
institutioneel kader van VVOB. Voor VVOB zijn deze uitdagingen ingrijpend, zodat de organisatie –
ook op vraag van de Raad van Bestuur – in het najaar van 2006 de visie en de missie herdefinieerde.

VVOB opteerde om deze oefening op een participatieve manier aan te pakken. Een gezamenlijke
werkgroep van personeel en leden van de Raad van Bestuur begeleidde dit proces. In eerste
instantie deed VVOB een bevraging van haar externe partners: samenwerkingsadviseurs, consu-
lenten, verantwoordelijken binnen de Vlaamse en federale overheid, maar ook partners op het
terrein zoals verantwoordelijken binnen de ministeries, multilaterale organisaties en BTC- en DGOS-
vertegenwoordigers. In de bevraging peilden we naar de sterke en zwakke punten van VVOB, naar
de meerwaarde die VVOB biedt voor de eigen organisatie, naar de positionering van VVOB in het
geheel van ontwikkelingsactoren en naar aanbevelingen betreffende de toekomstige werking.

De kloof overbruggen

Uit deze bevraging haalde VVOB zeer waardevolle elementen die de discussie voedde voor de
herziening van de visie en de missie van de organisatie. Als sterke punten appreciëren onze externe
partners de professionaliteit van de werking, de relatie van partnerschap, de mentaliteit en gedre-
venheid van de coöperanten en de flexibiliteit van de procedures.

Bovendien heeft VVOB haar niche vrij
goed afgebakend waarin ze haar rol
als ontwikkelingsspeler vervult. Als
prioritaire aandachtspunten naar de
toekomst toe onthouden we hieruit
de gebrekkige interne en externe
communicatie, de onduidelijke insti-
tutionele positie en de beperkte
fondsen en de duur van projecten.

Met deze inhoudelijke insteek hielden we een workshop rond de waarden van VVOB als organisatie.
Een voorlopige versie van een nieuwe visie en missie werd voorgesteld aan de werkgroep van de
Raad van Bestuur en later ook aan de grote groep van VVOB-stakeholders die in het najaar voor de
internationale conferentie aanwezig waren op de interne VVOB-dagen.

“The VVOB personnel are willing to
LISTEN. They do not tell us that they
know better then we do.”

VVOB, Bevraging van externe partners, 2006
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Momenteel ligt het volgende voorstel voor als nieuwe visie:

Als creatieve Vlaamse samenwerkingspartner streven we naar een duurzame wereld met
gelijke kansen. Binnen het ruime kader van armoedebestrijding bouwen we mee aan de
kwaliteitsverbetering van onderwijs en vorming in ontwikkelingslanden.

Vanuit een brugfunctie met het Zuiden vergroten we bovendien het maatschappelijk draag-
vlak in Vlaanderen voor een meer solidaire samenleving.

Deze visie geeft goed aan wat we als organisatie willen doen. We werken rond de kwaliteit van
onderwijs en vorming in de ontwikkelingslanden, maar willen deze werking en ervaring tegelijk
koppelen aan de maatschappelijke situatie in Vlaanderen. We denken hierbij specifiek aan het
koppelen van onderwijsinitiatieven tussen Vlaanderen en het Zuiden op allerlei manieren. Vanuit de
expertise en de contacten bevindt VVOB zich namelijk in een geprivilegieerde positie om dergelijke
uitwisselingen te faciliteren. Het crea-
tieve aspect in de visie dwingt ons
bovendien om te blijven experimen-
teren met innovatieve interventies,
iets wat – zo blijkt ook uit de externe
bevraging – tot onze sterke punten
behoort.

Met deze visie werken we duidelijk in
het verlengde van de Millenniumdoel-
stellingen en de Education for All-doel-
stellingen rond het universeel basison-
derwijs en de kwaliteit van het
onderwijs. Verder focussen we ons
ook op het aanbieden van gelijke
kansen en het terugdringen van de
HIV/aids epidemie. Maar met de terug-
koppeling naar Vlaanderen en het
bouwen van bruggen tussen Noord en
Zuid, dragen we als organisatie zeker
ook ons steentje bij tot de achtste
Millenniumdoelstelling, die de totstandkoming beoogt van een mondiaal partnerschap voor ontwik-
keling tussen onze partnerlanden en het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwer-
king in Vlaanderen.

Met bovenstaande in het achterhoofd, publiceren we als eerste aanzet in dit jaarverslag ook een
thematische discussietekst over de rol die VVOB als ontwikkelingsorganisatie met onderwijs- en
vormingsprojecten in Vlaanderen speelt en in de toekomst zou kunnen spelen.
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Capaciteitsopbouw op meso-niveau

De tweeledige inhoud, de programmawerking in het Zuiden en de brugfunctie naar Vlaanderen, is
ook weerspiegeld in de missie:

Op basis van strategische partnerschappen werken we resultaatgericht vanuit het meso-
niveau* aan:
• duurzame oplossingen voor problemen rond onderwijs en vorming in het kader van lokale

beleidsplannen in ontwikkelingslanden.
• een sterkere solidariteit tussen Vlaanderen en de ontwikkelingslanden.
Om dit te bereiken, ondersteunen we programma’s voor lokale capaciteitsopbouw via een
evenwichtig aanbod van middelen, diensten, netwerking en uitwisseling.

* meso-niveau: VVOB beweegt zich als quasi-gouvernementele organisatie tussen het beleidsniveau (bilaterale en
multilaterale organisaties) en het niveau van lokale gemeenschappen (ngo’s, basisbewegingen).

De werking van VVOB in het Zuiden is te situeren op een speciaal niveau, waar eigenlijk niet zo gek
veel spelers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking opereren. De specifieke karaktertrek van
VVOB is juist dat de organisatie haar interventies richt op een niveau tussen het micro en het macro.
VVOB werkt niet op het microniveau waar basisbewegingen en andere initiatieven van het maat-
schappelijk middenveld actief zijn en al evenmin rechtstreeks op het macroniveau van het beleid zelf
van de plaatselijke regeringen. VVOB schippert juist tussen deze twee niveaus in.

We ondersteunen de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in onze partnerlanden, maar doen dit
niet in de scholen zelf (tenzij via pilootprojecten). We zijn ervan overtuigd dat we via projecten in de
lerarenopleiding of via curriculumherziening een groter effect hebben. Om dat te bereiken werken
we samen met nationale instellingen die vaak rechtstreeks onder het ministerie van onderwijs
vallen. Hiermee hebben onze interventies natuurlijk ook een impact op de werking van het nationale
beleid. Door onze werking op dat tussenniveau positioneren we ons bijgevolg op een specifieke
manier tussen de andere ontwikkelingsactoren, zoals de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)

en vakbonden enerzijds en de officiële
bilaterale ontwikkelingssamenwerking
anderzijds.

Om in deze missie te slagen staan
participatieve processen van capaci-
teitsopbouw centraal. Participatief
want eigenaarschap en partnerschap
van de lokale actoren is cruciaal in de
werking. Het betrekken van de part-
nerorganisatie bij het hele project is
volgens VVOB de enige manier om
garanties naar duurzaamheid van de
projecten en programma’s in te
bouwen. Daarnaast beschouwen we
capaciteitsopbouw niet enkel op een
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individuele manier, in de zin van enkel het personeel van de organisatie te versterken. Het gaat
veeleer om een integrale aanpak, waarbij we de capaciteit van de hele organisatie versterken.

Momenteel ligt deze nieuwe versie van de visie en de missie voor op de Raad van Bestuur en op de
Algemene Vergadering van de organisatie. Eens deze definitief goedgekeurd is, kan VVOB strategi-
sche plannen uitwerken om deze visie en missie naar een operatief niveau te vertalen.

De sterkte van VVOB: Gedreven en
competente mensen in de organisatie
(Brussel en in de betrokken landen) die met
grote zorg een goede professionele relatie
opbouwen met de mensen ter plaatse,
vanuit respect en dienstbaarheid.

VVOB, Bevraging van externe partners, 2006
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5. Internationale dialoog

over onderwijs



In november 2006 organiseerde VVOB een internationale conferentie rond onderwijs. Onze partner
hiervoor vonden we in het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven.
Met CEGO hebben we al langer een goede samenwerkingsrelatie rond verschillende projecten in
ondermeer Ecuador en Suriname. Deze goede verstandhouding mondde nu uit in het gezamenlijk
organiseren van de internationale conferentie rond “kwaliteit en innovatie in onderwijs”. Hiervoor
kwamen ruim 160 deelnemers uit Noord en Zuid bijeen in Leuven gedurende vier dagen (van 21 tot
en met 24 november 2006).

Een blik op de toekomst: de VVOB-dagen

Omdat het voor VVOB de eerste keer was dat er zoveel coöperanten en projectmedewerkers van
onze partnerorganisaties elkaar ontmoetten, koppelden we aan deze historische gebeurtenis een
intern luik. Onder het thema “VVOB and its role in education for development: Mapping the Way
Forward” hielden de ruim 100 verschillende stakeholders van VVOB-projecten over heel de wereld
een boeiende gedachtenuitwisseling over een aantal prangende thema’s. Iedereen had op één of
andere manier iets met een project van VVOB te maken, hetzij als coöperant, hetzij als lokaal
aangeworven personeel in de partnerlanden of als projectmedewerker of zelfs als vertegenwoor-
diger van een strategische partner op ministerieniveau.

Na een historisch overzicht over de werking van VVOB als organisatie, werd gedurende twee halve
dagen gebrainstormd in zes verschillende werkgroepen. Met de bespreking van actuele thema’s
wilde VVOB een nieuwe stap zetten in het denken over de toekomstige werking zowel op het
terrein als in Brussel. De werkgroepen kregen als opdracht om aanbevelingen en aandachtspunten
te formuleren die VVOB moeten helpen om positie in te nemen rond een aantal strategische keuzes
op het vlak van programmawerking, capaciteitsopbouw, VVOB als lerende organisatie, eigenaar-
schap, partnerschap en duurzaamheid, en de rol van de coöperanten. Vijf conceptuele nota’s zwen-
gelden de discussie aan en gaven een eerste aanzet tot focus en het innemen van posities.

De vijf thema’s die in kleine werkgroepen aan bod kwamen waren:
- Nieuwe VVOB-strategieën in het kader van de ontwikkelingen rond programmawerking en sector-

overleg.
- De visie van VVOB op het vlak van capaciteitsopbouw: waar staan we?
- Duurzaamheid en de link met capaciteitsopbouw.
- VVOB en de lerende organisatie: is er een leercurve?
- De rol van de VVOB-coöperanten

en de wijzigende relevantie van
Technical Assistance.

Een extra werkgroep nam de werk-
versie van de nieuwe visie en missie
onder de loep. Op het einde van de
VVOB-dagen werden in een plenaire
sessie al de resultaten van de werk-
groepen samengebracht en in
synthese voorgesteld aan de deelne-
mers van de conferentie.

“The knowledge fair was great,
because it is very interesting to see
what and how other projects have
developed/implemented.
I had the chance to share experiences
and materials with others.”

Evaluatie deelnemer VVOB-dagen
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Naast de inhoudelijke uitwisselingen in
de werkgroepen, stelden de deelne-
mers ook de werking van hun eigen
projecten aan elkaar voor in een
geslaagde kennismarkt (‘knowledge
fair’). Hier stelden ze materialen
tentoon en gaven uitleg bij de werking
van de partnerorganisatie. Op derge-
lijke interactieve manier kwamen veel
boeiende contacten over de projecten
heen tot stand. Dit informeel uitwis-
selen van ervaringen en contacten
was zeker even belangrijk als het
inhoudelijk samen nadenken over een
aantal thema’s met betrekking tot de
toekomstplannen van VVOB. Zoals
één van de deelnemers het

verwoordde: “Nu ken ik tenminste de andere projecten van VVOB en zie ik dat we op het terrein
toch wel behoorlijk wat raakpunten hebben
met gelijkaardige projecten. Bovendien is
het interessant om te zien hoe we vaak
dezelfde moeilijkheden ondervinden en
dezelfde of juist andere oplossingen hier-
voor voorstellen.”

Het was ook opvallend om zien hoe de
contacten gedurende de hele week
groeiden. Tijdens de afsluitende toespraken
op het galadiner van de conferentie viel
meermaals het woord ‘VVOB- familie’. De
identiteit van de organisatie en de samenhang onder diegenen die er werken, is door deze activi-
teiten zeker versterkt. Groot was dan ook de vraag naar een vervolg hierop of een gelijkaardig
initiatief in de nabije toekomst.

Innovatie en kwaliteit in het onderwijs

Het historische kader van de universiteitshallen in Leuven vormde de perfecte locatie om de interna-
tionale conferentie te openen. De Vlaamse minister van Onderwijs, Dhr. Frank Vandenbroucke
belichtte in zijn openingsspeech de rol die de inspectie speelt in de kwaliteitsbewaking van het
onderwijs. En dat is geen toeval, want het thema van de conferentie droeg als ondertitel: “Building
Experience, Excellence and Commitment through North-South Partnerships”. In zijn toespraak allu-
deerde de minister tevens op de rol die de inspectie speelt in projecten van VVOB, een rol die hij
beschouwde als een soort van wederzijds verrijkende kruisbestuiving:

“On the whole VVOB should be
recommended for being
courageous to engage in this self-
evaluation exercise. Keep up!”

Evaluatie deelnemer VVOB-dagen
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“When VVOB, in consultation with its
partners, outlines its programmes
and projects, it also cooperates with
Flemish experts from the inspecto-
rate, universities, institutes for higher
education etc. These Flemish experts
act as advisors for the innovatory
projects that are being developed in
developing countries. In that way
some of our insights are implemented through these projects. On the other hand, the inspec-
tors also act as midterm assessors. For that purpose they travel abroad, get in the field and
return with many new insights, that can be of great importance to our education system and
society.”2

De minister zette hiermee de trend.
De volgende dagen wisselden keynote
speeches af met symposiumsessies,
waarbij ondermeer volgende onder-
werpen verder werden uitgediept:
actief leren en onderwijzen, schoolma-
nagement, competentiegericht leren,
contextualisatie, onderwijshervorming,
Onderwijs Informatie Systemen, leer-
centra, ervaringsgericht onderwijs,
ICT, onderwijsbegeleiding, leerme-
thodes, modularisatie, moedertaalon-
derwijs, participatie, opleiding van
schoolpersoneel, professionalisering
van leerkrachten en schooldirecties,
kwaliteitscontrole, schoolmanage-
ment, …

2 VANDENBROUCKE, F., Quality Assurance : The Flemish Experience, openingstoespraak conferentie.

“The conference has offered a
serious challenge on our approach
to quality education”

Evaluatie deelnemer conferentie
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Hete aardappelen in het onderwijs
Proficiat! U bent personage van het jaar 2006 geworden! Althans toch volgens het gerenommeerde Time
Magazine. En niet alleen U, maar wij allemaal! Op de voorpagina van de laatste editie van het tijdschrift
vorig jaar was zelfs een spiegel afgedrukt, zodat we ons spiegelbeeld zagen op de cover. En waarom deze
erkenning? Wel, vanwege onze betrokkenheid als dagdagelijkse internetgebruiker bij de nieuwe toepas-
singen die het World Wide Web biedt.

Wereldwijd is het internet recent geëvolueerd naar een tweede fase van web gebaseerde toepassingen.
Algemeen verwijst men hiernaar met de term Web 2.0. Men bedoelt hiermee dat webpagina’s niet meer
de kennisoverdracht in één richting laten plaatsvinden, zoals tot voor kort gebeurde en waar gebruikers op
een webpagina terecht kwamen en enkel de informatie, die beschikbaar werd gesteld door één persoon/
bedrijf/organisatie konden lezen. Kennisoverdracht gebeurt binnen deze nieuwe vorm van webgebruik
meer en meer op een gezamenlijke en interactieve manier:

“The phenomenal growth of educational blogs, wikis, social book marking, and tags clearly indicates that
knowledge is not a product, but a process. Therefore, it is important to know how to use the technolo-
gical tools, but it is even more important to know how to add meaning to these new tools. It is even more
crucial to learn how to use technology to enhance the students’ understanding and critical thinking
skills.”3

En je kunt niet meer om het succes van deze toepassingen heen: wikis, podcasts, weblogs, sociale
netwerksites en folksonomies zijn slechts enkele termen: Flickr, Youtube, MySpace ... we kunnen er niet
meer naast kijken. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Wikipedia, de online encyclopedie waar iedereen
aan kan meeschrijven. Het grootste kenmerk van deze Web 2.0 toepassingen is dat het gaat om online
community platforms waarbij de nadruk ligt op het online delen van informatie onder en samenwerken
tussen verschillende gebruikers over heel de wereld. Of wie met zijn huidige leven niet tevreden is, kan
een avatar creëren in Second Life.

“Het nieuwe web is iets nieuws, iets verschillends. Het is een instru-
ment dat kleine bijdragen van miljoenen mensen samenbrengt en er
een belang aan geeft. Consultants van Silicon Valley noemen dit Web
2.0 alsof het om een nieuwe versie van een oude software gaat.
Maar het is veeleer een revolutie!”.
Lev Grossman, voorwoord Time Magazine

3 CORNILLE, B., DIEP HONG, N., MWANIKI, N., Different Cultures make very Different Use of ICT , Symposium sessie
tijdens de conferentie.
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VVOB kan deze nieuwe vorm van kennisoverdracht niet zomaar naast zich neerleggen. Voor een stuk
doen we er al volop aan mee. We bellen minder, maar skypen meer, we verkiezen de chat boven het
e-mailverkeer en reeds verscheidene projecten publiceren hun dagdagelijkse activiteiten online in
weblogs. Binnen sommige projecten ligt de focus zelfs volledig op de integratie van ICT in het onderwijs.
Toegegeven, het is een aantrekkelijk gegeven: e-Learning, m-learning, afstandsonderwijs, open source
software, videoblogs, … het zijn technologische gegevens die het leergebeuren op het eerste zicht een
stuk aantrekkelijker kunnen maken. “En toch moeten we hier oppassen”, waarschuwt Neil Butcher ons.
Naar aanleiding van de debriefing van de CITEP- evaluatie in Zimbabwe gaf hij een tweedaagse workshop
rond ICT aan het VVOB-secretariaat in Brussel. Butcher vervolgt: “ICT versterkt hetgeen er reeds is. Als je
ICT toepast in een omgeving waar een slechte onderwijsvisie heerst, dan versterkt ICT dat. Het omge-
keerde is ook juist natuurlijk. Heb je als instelling of persoon een goede pedagogische visie, dan zullen
ICT-toepassingen dat ten volle versterken.”

ICT is al langer een thema binnen verschillende projecten van VVOB. In Kenia loopt momenteel de
formulering van een ICT-programma rond capaciteitsopbouw in het ministerie van Onderwijs. In Vietnam
en Cambodja worden open software en open leerplatforms al een tijdje geı̈ntegreerd in het lesgebeuren,
waarbij bijvoorbeeld de open software om online oefeningen te maken, Hot Potatoes, zelfs in het Vietna-
mees vertaald is. Vanwege dit gemeenschappelijke kenmerk stonden op de conferentie meerdere sympo-
siumsessies in het teken van ICT. Want ICT in – en ook buiten natuurlijk - het onderwijs staat hoog op de
agenda van elk ministerie van Onderwijs in onze partnerlanden.

Maar ook op de conferentie klonk eenzelfde kritische kanttekening. We mogen niet in de val trappen van
enkel maar het technische gebruik van deze technologische snufjes te onderwijzen. Het ICT-verhaal mag
niet beperkt blijven tot een louter knoppenverhaal:

“Very often the integration itself tends to be focused on ‘T’ for technology rather than on the ‘I’
(Information) and the ‘C’ (Communication). VVOB capacity building programmes in Kenya and Vietnam
focus on both ″learning how to use technology″ and on ″using technology to learn″ since it seems to give
the learners a considerable drive and motivation.”4

In de marge van de symposiumsessies tijdens de conferentie werd een e-mail platform opgericht om
ervaringen rond ICT-integratie in het onderwijs te kunnen blijven uitwisselen op een vraag-en-antwoord
gestuurde wijze.

8 www.flickr.com; www.youtube.com; www.wikipedia.org; www.sourceforge.net;
www.secondlife.com; www.myspace.com
Projectblogs: http://hanoict.blogspot.com: blog van ICT project Hanoi en
http://www.mineduc- sm.blogspot.com/ van het schoolmanagement project in Rwanda.

4 CORNILLE, B., DIEP HONG, N., MWANIKI, N., Different Cultures make very Different Use of ICT , Symposium sessie
tijdens de conferentie.
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Voorafgaand aan de internationale
conferentie en de interne dagen,
organiseerde VVOB studiebezoeken
voor de geı̈nteresseerden, waarbij
interessante, kwaliteitsvolle en inno-
vatieve onderwijsprojecten in Vlaan-
deren werden bezocht. Een veertigtal
projectmedewerkers namen deel aan
dit initiatief en bezochten onder
andere de cultuurcel CANON van het
departement onderwijs en het provin-
ciale project rond Milieuzorg Op
School (MOS) waar heel praktisch
werd voorgesteld hoe men milieueducatie op de basisschool Zonnedorp in Aarschot geeft. In het
natuureducatief centrum De Vroente uit Kalmthout toonde men hoe milieubewustzijn op een didac-

tische wijze in het onderwijs kan geı̈n-
tegreerd worden. De projectmedewer-
kers maakten eveneens kennis met
het project “Accent op Talent”. Het
project ondersteunt scholen van de
stad Antwerpen, in het opzetten van
vernieuwende onderwijsprojecten en
het experimenteren met onderwijsver-
nieuwing, waarbij de ontwikkeling van
alle talenten van leerlingen centraal
staat.

Ook het integreren van ICT-toepas-
singen in het onderwijs stond op de
agenda. Voor het secundair onderwijs
bezochten ze het Xaveriuscollege in
Borgerhout en voor het basisonderwijs
trokken ze naar de Wissel in Wuust-

wezel, die een e-twinning project heeft lopen met ondermeer een school in Vietnam. Voor de
ICT-projecten was de voorstelling in de Katholieke Hogeschool van Mechelen een echte opsteker.
De deelnemers van Vietnam, Cambodja, Kenia en Ecuador discussieerden er over de zin van open
source software, kregen het open leerplatform van de hogeschool te zien en werden rondgeleid in
de gebouwen. Als kers op de taart kregen de deelnemers te zien hoe men in het Seminarie van
Mechelen (BIM/SEM) op indrukwekkende manier de nieuwe technologieën toepast in het secundair
onderwijs.

“The diversity of opinions and
perspectives enriched my own
perspective. Although it was difficult to
identify exactly what was meant by
certain concepts, the richness lies
exactly in this diversity.”

Evaluatie deelnemer conferentie
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6. VVOB als lerende

organisatie



VVOB dient als organisatie die zich bezig houdt met capaciteitsopbouw voldoende te investeren in
de ontwikkeling van de eigen interne leercapaciteit. Dat houdt in dat de organisatie niet enkel
efficiënt en effectief moet zijn, maar er ook in moet slagen om relevant te blijven in een snel
wijzigende context van de ontwikkelingssamenwerking. Dat houdt tegelijk in dat ze moet leren uit
ervaringen en continue moet werken aan interne expertise-opbouw. Leren is volgens Britton5

cruciaal voor ontwikkelingsorganisaties onder meer omwille
• van de typische karakteristieken van ontwikkelingsprocessen, waarvan het recente denken

aangeeft dat ze complex en moeilijk voorspelbaar zijn;
• van de nood aan verhoging van de effectiviteit van de interventies en aan het verstaan welke

programma’s werken en welke niet;
• van de bezorgdheid om de beperkte middelen zo goed mogelijk te besteden;
• van de nood om de bestaande kloof tussen monitoring en evaluatie enerzijds en planning ander-

zijds te verkleinen.

Het bewustzijn dat VVOB, net zoals andere ontwikkelingsorganisaties, een uitdaging heeft om de
leercurve van de organisatie te verhogen, leeft reeds sinds enige tijd. Om die reden kwam dit thema
prominent aan bod op de VVOB-Dagen in november 2006. Uit de werkgroepen kwam onder meer
naar voor dat de leercultuur en het delen van informatie binnen VVOB te beperkt is, dat leren niet
opgenomen is als strategische doelstelling, dat de focus van monitoring en evaluatie teveel gericht
is op controle en minder op leren, en dat de algemene communicatie- en reflectiemechanismen
eerder zwak zijn. Ook uit onze bevraging van onze externe samenwerkingspartners van oktober
2006 bleek het leren van VVOB één van de aandachtspunten te zijn. Daarom is er nood aan
voldoende opportuniteiten voor netwerking tussen de programma’s, het uitwisselen van ervaringen,
een vlotte communicatiedoorstroming en een gebruiksvriendelijk informatieplatform voor de organi-
satie.

In dit kader werkt VVOB momenteel aan een aantal vernieuwingsprojecten die tot doel hebben om
het leren van de organisatie te verhogen. De internationale conferentie rond onderwijs in het najaar
van 2006 past perfect hierin. VVOB-medewerkers vanuit alle partnerlanden stelden er meer dan 40
papers voor aan een internationaal publiek. In de dagen voor de conferentie wisselden 100 VVOB
stakeholders van gedachten over de toekomstige werking van VVOB onder het motto ‘VVOB and its
role in education for development: Mapping the way forward’. Deze twee evenementen vormden
een unieke gelegenheid om de uitwisseling van ervaringen tussen VVOB-programma’s te verbe-
teren en een aanzet te geven tot een verhoogde netwerking binnen en buiten de organisatie. In de
herzieningsoefening van de visie en missie van VVOB werd het leren van de organisatie opgenomen
in de waarden en als een belangrijk doel voor de nieuwe strategische planning van VVOB. Eind 2006
startte VVOB ook met de verspreiding van een intern E-zine onder de naam E- VVOB. Tenslotte,
was er eind november 2006 ook de jaarlijkse vormingscyclus voor de VVOB- vertegenwoordigers
waarin de evoluties binnen VVOB en de internationale samenwerking besproken en bestudeerd
werden en beleidslijnen werden uitgewerkt.

5 Britton, B. (2005), Organisational Learning in NGO’s: Creating the Motive, Means, and Opportunity. in INTRAC (Ed.) Praxis
Paper No 3. INTRAC.
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In 2007 plant VVOB een aantal bijkomende activiteiten om het interne ICT-platform (intranet en
virtual community) effectiever te maken. Via de verspreiding van interne en externe Ezines en
andere publicaties zal er gewerkt worden aan de informatiedoorstroming naar het terrein en de
buitenwereld. Ook op landenniveau worden er meer budgetten uitgetrokken voor de opbouw van
interne capaciteit onder meer via activiteiten rond programmawerking.

Tenslotte hecht VVOB ook veel
belang aan de opleiding van haar
medewerkers zowel op het terrein
als in Brussel. Nieuwe coöperanten
lopen een korte stage op VVOB
Brussel en op het terrein en we
willen samen met BTC onderzoeken
of we in de toekomst gerichte
vorming op bijv. het vlak van capaci-
teitsopbouw kunnen aanbieden.
Naast de aandacht voor vertrekkers is
er de zorg voor de permanente
vorming en opleiding van alle VVOB-

medewerkers op het terrein en in Brussel. VVOB wil als organisatie haar personeel actiever gaan
begeleiden in het uitstippelen van een persoonlijk leertraject.

“I hope that the results of the VVOB
days will be taken into account by the
VVOB headquarters. This was a nice
start of an open communication
between VVOB HQ and the field
workers. Continue this!”

Evaluatie deelnemer conferentie
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7. VVOB in cijfers



Uitvoering van projecten en programma’s

In 2006 beheerde VVOB 69 projecten en programma’s in 11 landenprogramma’s, 7 Internationale
Onderzoekscentra in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en 2 Belgische Scholen in Centraal Afrika. 64
projecten worden uitgevoerd met financiering van DGOS tegen 5 projecten waarvoor VVOB nog
kosten maakte voor projecten waarvoor ze door de Vlaamse Gemeenschap ingezet werd als tech-
nisch agentschap.

Financiering van VVOB
De VVOB-begroting kan opgedeeld worden in 2 grote rubrieken:

• Algemene werking van het VVOB-secretariaat in Brussel, die rechtstreeks betoelaagd wordt door
de administratie Buitenlands Beleid van de Vlaamse Gemeenschap en onrechtstreeks via de administra-
tiekosten van de toelage van de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS ).

• Indirecte samenwerking (projecten gefinancierd door DGOS), of de begroting voorzien voor de
uitvoering van programma’s waarvan VVOB de financiële middelen beheert.

Voor de uitvoering van de programma’s in Cambodja, DR Congo, Ecuador, Kenia, Rwanda, Suriname,
Vietnam, Zambia, Zimbabwe en het programma met Internationale Onderzoekscentra werd VVOB in 2006
betoelaagd door de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) op basis van het jaarpro-
gramma 2006 dat de lijnen volgt van een globaal programma voor de periode 2003- 2007. Daarbovenop
werd er een éénmalige toelage gegeven ter ondersteuning van de Belgische Scholen in Centraal Afrika in
2005 en 2006 (€ 150.000).

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het totaal der uitgaven (personeelskosten en werkings-
kosten) voor de verschillende projecten van zowel de federale als de Vlaamse programma’s (indi-
recte samenwerking).

A. Cambodja B. Ecuador C. Kenya
D. Rwanda E. Suriname F. Vietnam
G. Zambia H. Zimbabwe I.  DRC
J.  Burundi K. IOC's L. Vertegenwoordigers
M. Zuid-Afrika (Directe Samenwerking) N. Andere
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Personeels- en projectkosten per land

Wat betreft de DGOS-financiering was Afrika in 2006 goed voor een besteding van 4.237.550,61
Euro, Latijns-Amerika voor 1.912.552,11 Euro en Azië vertegenwoordigde 1.415.892,45 Euro. In
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deze besteding per regio zitten ook de interventies in de Internationale Onderzoekscentra (IOC’s)
verrekend. Bekijken we die interventies apart, dan waren ze goed voor 420.545,71 Euro.

Controle- en toezichtsorganen
Bedrijfsrevisorcommissaris

Tot en met het boekjaar 2005 namen 2 regeringscommissarissen kennis van de financiële staten en
rapporteerden ze jaarlijks aan de Algemene Vergadering. Vanaf het boekjaar 2006 dient er echter ten
gevolge van de gewijzigde wetgeving i.v.m de vzw’s een bedrijfsrevisorcommissaris aangesteld te
wordend. Die bedrijfsrevisor dient lid te zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze wordt belast met
de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid der verrichtingen.
Om aan deze nieuwe wettelijke verplichting tegemoet te komen werd er bijgevolg vanaf 1 januari 2005
een commissarisrevisor aangesteld.

Als men deze gegevens regionaal opsplitst krijgt men onderstaande figuur:

Afrika Azië Latijns-Amerika

25%

19%

56%

Spreiding besteding per regio (DGOS)

In Afrika was VVOB werkzaam in de DR Congo, Kenia, Rwanda, Zambia en Zimbabwe. In Latijns
Amerika waren er interventies in Ecuador en Suriname. In Azië werkte VVOB in Cambodja, Vietnam
en de Filipijnen (IOC). In 2006 werd in opdracht van DGOS een eenmalig ondersteuningsprogramma
voor de Belgische Scholen in Centraal Afrika uitgevoerd. De interventies in de Internationale Onder-
zoekscentra werden verder afgestemd op de voorziene rationalisering en op de inhoud van de
andere DGOS-programma’s. Capaciteitsopbouw komt daardoor meer centraal te staan.

Er is ook een verdere afstemming van de landenkeuze op sub-Sahara Afrika en de Minst Ontwik-
kelde Landen (MOL-groep), aansluitend op het nationale beleid dat België hierin voert. De Minst
Ontwikkelde Landen waar VVOB aanwezig is zijn DR Congo, Kenia, Rwanda, Zambia. Cambodja en
Zimbabwe behoren niet langer tot deze groep.

Samen waren de 5 Minst Ontwikkelde Landen waar VVOB-programma’s lopen in 2006 goed voor
zowat 43 procent van de totale uitgaven.
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Totaal MOL landen Totaal niet MOL landen
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Voor 2006 beschikte VVOB over een DGOS-budgetvolume van 8,4 miljoen euro.

Realisaties 2006

De evolutie van de kosten gerelateerd aan de verschillende prestaties indirecte samenwerking
(DGOS) en directe samenwerking (Vlaamse Gemeenschap) worden in onderstaande grafiek weerge-
geven.
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In 2006 bedroegen de gerealiseerde prestaties in het kader van de indirecte samenwerking
€ 7.675.544.

Andere belangrijke evolutie is de aanhoudende daling van het aandeel ‘personeelskosten voor
coöperanten’ in de prestaties indirecte samenwerking gefinancierd door DGOS.
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Aandeel personeelskosten (DGOS projecten)

personeelskosten coöperanten DGOS + VTW projectgerelateerde kosten

49%

51%

In 2006 maakte het aandeel personeelskosten 51% van de totale kosten uit. In 2005 was dat nog
54%, in 2004 58%, in 2003 64% en in 2002 76,5 %. Deze significante daling van 3% is onder
andere het gevolg van de beleidslijn om de fondsen voor de inzet van Vlaamse deskundigheid in de
projecten en programma’s te verminderen ten voordele van fondsen voor de inzet van lokale
deskundigheid.

Lokale financiële audits

In het kader van de decentralisering van het financiële beheer realiseerde VVOB in 2006 voor de
derde keer op brede schaal lokale financiële audits in de partnerlanden. Alle lopende DGOS-
projecten, op uitzondering van de IOC’s waar de controle van de instellingen binnen een globale
audit plaatsvindt (dus samen met de andere financiers), werden geaudit.

Toelichting bij de begroting 2007

Voor 2007 bedraagt de globale begroting van VVOB 8,7 miljoen Euro (voorgestelde begroting). In
2006 bedroeg het totaal 8,953 miljoen Euro.

Identificatie en formulering

In 2006 werden geen projectidentificaties uitgevoerd en 4 projecten werden geformuleerd (in
Suriname en in DR Congo). Tijdens 2006 vond eveneens een herformulering in Rwanda plaats
wegens de gewijzigde onderwijscontext.

Evaluaties

In 2006 waren in het totaal 75 verschillende coöperanten werkzaam bij VVOB en 145 personen die
als lokaal aangeworven personeel (LAP) in projecten werkten. Dit aantal houdt wel rekening met de
vervanging van coöperanten binnen een project, zodat er voor één project soms twee coöperanten
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werden geteld. Anderzijds houden we bij de telling van het lokaal aangeworven personeel ook
rekening met de verschillende modaliteiten (deeltijds, voltijds, topping-up).
In 2006 voerde VVOB 6 interne evaluaties uit die ontwikkelingsrelevantie, haalbaarheid, efficiëntie,
effectiviteit en duurzaamheid van projecten of landenprogramma’s controleren.

Korte termijnopdrachten

Binnen de projecten wordt regelmatig beroep gedaan op externe expertise-inputs via korte
opdrachten. Voor deze opdrachten worden referentietermen uitgewerkt en wordt vervolgens een
expert aangetrokken uit het Noorden of het Zuiden. In 2006 werden 109 korte termijnopdrachten

gerealiseerd. 80 daarvan werden - in het kader van het gebruiken van lokale/regionale kennis -
ingevuld door een expert uit het Zuiden (KTO-Zuid) en 29 door een expert uit Vlaanderen (KTO-
Noord).

Inzet samenwerkingsadviseurs

In 2006 werden 10 zendingen uitgevoerd door 10 samenwerkingsadviseurs, 10 projecten
werden daardoor technisch ondersteund. Van de 10 samenwerkingsadviseurs behoren er 2 tot de
Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap en 8 tot andere instellingen (hogescholen,
universiteiten of expertisecentra).
In 2006 sloot VVOB verder een Memorandum of Understanding af met de Katholieke Hogeschool
Zuid-West-Vlaanderen rond de opvolging van het project van het Kigali Institute of Education in
Rwanda.

Stages voor hogeschoolstudenten

In het kader van de algemene overeenkomst tussen VVOB en de Vlaamse Hogescholenraad
(VLHORA) (2001) en de bijkomende overeenkomst VVOB-VLHORA met betrekking tot stages voor
hogeschoolstudenten in VVOB-projecten in onze partnerlanden (2002), werden in 2006 via VLHORA
aan de Vlaamse hogescholen meerdere stageplaatsen aangeboden. Na een selectieprocedure voor
de kandidaten werden uiteindelijk 11 plaatsen toegewezen (Zambia, Zimbabwe en Cambodja).

VVOB staat in voor het ter beschikking stellen van stageplaatsen. Voor die stages stelt VLHORA aan
de Vlaamse hogescholen reisbeurzen ter beschikking die aan VLHORA zijn toegewezen via het
reisbeurzenprogramma van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad).
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8. VVOB in het Zuiden



Door een geografische concentratie is VVOB momenteel werkzaam in negen partnerlanden:
Ecuador en Suriname in Zuid-Amerika, Kenia, Zambia, Rwanda en Zimbabwe in Afrika en Vietnam en
Cambodja in Azië. In 2006 is VVOB eveneens in de Democratische Republiek Congo begonnen met
een landenprogramma. In de week dat de tweede ronde van de historische democratische verkie-
zingen er plaatsvonden, ondertekende VVOB de kaderovereenkomst tot samenwerking met het
land. Sinds september 2006 is er een VVOB-landenvertegenwoordiger werkzaam die vanuit Kins-
hasa de samenwerking meer gestalte geeft.
Verder is er de verdere afbouw van de projecten rond de internationale onderzoekscentra, waar de
projecten in Zimbabwe en Filipijnen afliepen. Waar mogelijk is, worden deze projecten opgenomen
in de landenprogramma’s bij de formulering van het volgende meerjarenprogramma.
Hieronder geven we een gedetailleerder overzicht per land, waar we een korte beschrijving geven
van onze projecten en er één projectwerking per land belichten.

LATIJNS-AMERIKA

Ecuador:
Elk jaar een nieuwe president voor
een volk dat hoopt op stabiliteit
Ecuador ondergaat momenteel een diepe crisis ten gevolge van een jarenlange politieke instabiliteit,
een zwak bestuurlijk beleid en socio-economische moeilijkheden. De onderliggende oorzaken van
deze crisis zijn te zoeken in de fragmentatie van het politieke landschap in het land, de regionale
tegenstellingen, de grote ongelijk-
heden, de marginalisering van de
sociale sectoren, het afglijden naar
populisme en de ondermaatse vluch-
tige regeringen.
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Centrale instabiliteit

Een aantal factoren kenmerkt de Ecuadoriaanse politiek: de sterke invloed uitgeoefend door grote
economische belangengroepen, het streven naar te snel – politiek of economisch – voordeel en het
gebrek aan langetermijnvisie, een beperkte kijk op de buitenwereld en populistische en nationalisti-
sche tendensen.

De politieke en bestuurlijke instabiliteit (8 presidenten in 10 jaar) heeft een grote zwakte van de
staatsinstellingen tot gevolg: de voortdurende veranderingen van ministers en topfunctionarissen
treffen de continuı̈teit en de efficiëntie van de staatszaken, wat zich vertaalt in een gebrek aan een
nationale politiek gebaseerd op een middellangetermijnvisie. Het gevolg hiervan is een ernstige
vertrouwenscrisis tegenover de politieke partijen en de leidinggevers alsook tegenover de staatsin-
stellingen.

Lokale continuı̈teit

In schril contrast met het centrale niveau, karakteriseert het lokale bestuur zich door haar stabiliteit:
met de herverkiezing van talrijke lokale verantwoordelijken eind 2004, heeft de Ecuadoraanse bevol-
king een zekere voldoening geuit over het beleid van de lokale autoriteiten. De decentralisatie biedt
zo vernieuwingsperspectieven aan de politieke klasse, versterking van de sociale deelname en het
burgerschap, de ontplooiing van de democratie en de praktijkontwikkeling van een goed bestuur.

Op 26 november 2006 kozen de Ecuadorianen een nieuwe president: Rafael Correa. De vooruit-
zichten op een stabiele regering die in staat is belangrijke hervormingen door te voeren, zijn voor-
lopig onzeker. De links-nationalistische Correa is een politicus die niet uit één van de traditionele
partijen komt. Hij is een vriend aan huis bij Hugo Chavez, de Venezolaanse president, en noemt
zichzelf een man van radicale verandering. Hij verwerpt de politiek van de VS en de rol die internatio-
nale instellingen zoals de Wereldbank of het IMF spelen. Hij is tegen het vrijhandelsakkoord met de
VS. Het eerste werk dat Correa wil opstarten is de hervorming van de grondwet.

Stabiliteit binnen onderwijs

Met betrekking tot de sector onderwijs heeft Correa het mandaat van de minister uit de vorige
regering verlengd, een unieke beslissing die er voor zorgt dat het recent uitgewerkte Plan Decenal
2006-2015 de vereiste continuı̈teit zal krijgen. Dit betekent op termijn een enorme stap vooruit voor
de sector. Ook voor de internationale coöperatie is dit een goed signaal want op die manier kan zij
zich beter gaan positioneren in de gecreëerde interventieniches en via haar investeringen rekenen
op een veel grotere impact bij de doelgroepen.

En dat is voor VVOB, op de vooravond van een nieuw meerjarenprogramma, alvast goed nieuws.
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VVOB in Ecuador: Pilootervaringen kapitaliseren

Het VVOB-samenwerkingsprogramma in Ecuador bestaat uit interventies binnen de sectoren onder-
wijs, maatschappijopbouw en economie. In functie van de duurzaamheid richt de focus zich in grote
mate op de capaciteitsopbouw van de doelgroepen. Het grootste gewicht van de samenwerking
gaat naar de sector onderwijs met een project ter verbetering van de kwaliteit van het basisonder-
wijs in de provincie Azuay (PROMEBAZ), een tweede in dezelfde provincie richt zich specifiek op
milieueducatie voor het basisonderwijs (Escuelas Verdes) en in het grensgebied met Peru loopt het
programma PROCETAL. Het project ruimtelijke planning van lokale besturen (PLANTEL) levert een
bijdrage aan een kwaliteitsvoller lokaal bestuur en hierdoor aan het decentralisatieproces in Ecuador.

De hierboven vermelde pilootinterventies slaagden erin om vanaf 2006 een reeks educatieve materi-
alen te publiceren die de neerslag vormen van een jarenlange intense samenwerking. De themabun-
dels ontwikkeld en gepubliceerd door Escuelas Verdes zullen met ingang van 2007 door UNESCO in
de regio verspreid en gebruikt worden voor het concreet maken van de verbreding van de bijscho-
lingsacties.

Twee projecten gelinkt aan de economische sector beogen via technische dienstverlening en
bijscholing van de doelgroepen de milieu-inspanningen en de competitiviteit van kleine en middel-
grote bedrijven te verhogen.

Curriculumontwikkeling in het programma PROCETAL
Het programma PROCETAL bestaat uit 2 projecten die de kwaliteitsverbetering van het technisch land-
bouwonderwijs in de provincie Loja beogen. Het programma, dat in januari 2003 van start ging en in
december 2007 zal aflopen, is een gezamenlijke inspanning van VVOB, de Spaanse bilaterale coöperatie
(AECI) en 4 lokale partners: het ministerie van Onderwijs, het Binationaal Plan, de Nationale Universiteit
van Loja en de Provincieraad van Loja. PROCETAL richt zich zowel op de verbetering van het middelbaar
en hoger technisch landbouwonderwijs als op de vorming van leraren voor het middelbaar landbouwon-
derwijs en landbouwvoorlichters.

In de loop van de uitvoering van het programma, en zijn voorloper PROFOETAL, werden 2 curricula
ontwikkeld: het curriculum voor de vorming van leraren in het landbouwonderwijs en landbouwvoorlich-
ters enerzijds en het curriculum voor het technisch middelbaar landbouwonderwijs anderzijds.

Met de ontwikkeling van het eerste curri-
culum, op niveau van universitair onderwijs,
werd in 2000 gestart. De algemene opzet is
het vormen van landbouwtechnici gedurende
de eerste 3 jaar met daarop aansluitend een 2
jaar durende pedagogische vorming van
leraren/voorlichters en managers voor het
landbouwonderwijs en de landbouwextensie.
Als basis voor het eerste landbouwtechni-
sche luik werd een bestaand curriculum uit
Argentinië, met modulaire structuur en
competentiegericht, als referentie genomen.
Ecuadoriaanse universiteitsprofessoren en
landbouwspecialisten contextualiseerden dit
curriculum. Vanaf oktober 2001 startte de
opleiding in Loja. VVOB ondersteunt de curri-
culumimplementatie door middel van de

pedagogische en didactische bijscholing van de professoren, de begeleiding van de professoren, het
adviseren van curriculumaanpassingen en de voorziening van didactisch materiaal en uitrusting.
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De ontwikkeling van het curriculum van het pedagogische luik van de opleiding begon in 2004. Ook hier is
het model modulair en competentiegericht. De geı̈mplementeerde onderwijsmethode is gebaseerd op het
volgende principe: eerst via de praktijken ervaringen opdoen om daarna via de reflectie over deze erva-
ringen tot de theoretische onderbouw te komen. Inhoudelijk werd binnen de pedagogische vakken vooral
gefocust op het ervaringsgericht onderwijs. Begin 2007 zullen de eerste afgestudeerden van deze in
Ecuador unieke opleiding, op de arbeidsmarkt terechtkomen.

Het tweede curriculum, waarvan VVOB de ontwikkeling begeleidt, is dat voor het technisch middelbaar
landbouwonderwijs. Op vraag van het ministerie van Onderwijs startte begin 2002 de uitbouw ervan met
een uitgebreide studie van de arbeidsmarkt van de landbouw- en veeteeltsector in de provincie Loja. Op
basis van de resultaten van deze studie werd het professionele profiel vastgelegd. Dit proces werd in
nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de productieve sector uitgevoerd. In april 2004 werd
het curriculum door de Provinciale Directie van Onderwijs goedgekeurd en geı̈mplementeerd in 2 piloot-
scholen die door het project worden begeleid. Vanaf april 2006 wordt het curriculum in alle 36 land-
bouwscholen van de provincie Loja toegepast. Begin 2007 zullen de eerste afgestudeerden op de
arbeidsmarkt terechtkomen en kan ook hier opvolging door het project gebeuren.

Met het ontwerp en de begeleiding van deze 2 curricula levert VVOB een daadwerkelijke bijdrage aan de
verbetering van het technisch landbouwonderwijs in de provincie Loja in Ecuador.

8 Versterking van de ruimtelijke planning van
lokale actoren (PLANTEL)

www.plantelecuador.org

Verbetering van het beheer van KMO’s http://gestionpymes.epn.edu.ec

Programma ter verbetering van de kwaliteit van
het technisch landbouwonderwijs in de zuide-
lijke grenszone van Ecuador (PROCETAL)

www.unl.edu.ec/procetal

Kwaliteitsverbetering van het Lager Onderwijs
in de provincie Azuay (PROMEBAZ)

www.promebaz.org

Project Escuelas Verdes (milieueducatie voor
het basisonderwijs)

http://rai.ucuenca.edu.ec/cea/

Implementatie van milieuzorgsystemen in
KMO’s van Azuay en Cañar (CEA PyMEs)

http://rai.ucuenca.edu.ec/cea/pymes

Programma Ecuador www.vvob.be/ecuador/
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Suriname:
Aandacht voor het binnenland
In mei 2006 teisterden onvoorziene en
ernstige overstromingen een aanzien-
lijk deel van het binnenland van Suri-
name. Woningen, scholen, polikli-
nieken en vakantieoorden stonden
onder water en ruim twintigduizend
marrons (gevluchte West-Afrikaanse
slaven die in stamverband in het
binnenland van Suriname zijn gaan
leven) en inheemsen zaten zonder
voedsel, schoon drinkwater en sani-
taire voorzieningen. Georganiseerde
noodhulp kwam redelijk snel op gang
door de gezamenlijke inspanning van
de overheid, niet-gouvernementele
organisaties, vrijwilligers en internatio-
nale hulporganisaties. Eind juli 2006
begon de herstelperiode, die met
betrekking tot de infrastructurele
schade, nog de komende jaren zal voortduren. Het was sinds 1963 geleden dat de rivieren op deze
wijze buiten hun oevers traden.

Hervorming dringt zich op

De huidige regering die in 2005 aantrad, heeft haar ontwikkelingsvisie en beleidsvoornemens vastge-
legd in het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2006-2011 (MOP). Het MOP beoogt een jaarlijkse economi-
sche groei van 6 procent (BBP), die zou moeten resulteren in een verdubbeling van het inkomen per
hoofd van de bevolking in 2020. Met de uitvoer van het MOP gaat een bedrag van ca 4,5 miljard US
dollar gepaard. Een belangrijke beperking bij de realisatie van het ontwikkelingsbeleid is, ook voor de
sector onderwijs, de gebrekkige uitvoerings- en implementatiecapaciteit. Er is een tekort aan vooral
gekwalificeerd midden- en hoger kader. Om de basis van dit probleem structureel aan te pakken, is de
hervorming van het te grote en inefficiënte overheidsapparaat een must. Ruwweg de helft van de
werkenden is ambtenaar en een groot deel van de overheidsbegroting wordt opgeslokt door sala-
rissen.
Het in 2001 begonnen macro-economisch herstel heeft zich voortgezet in 2006: een stabiele nationale
munteenheid, inflatiepercentages onder de 10% en een jaarlijkse economische groei van gemiddeld
5% (BBP). De regering beseft echter dat deze positieve evolutie zich nog niet vertaald heeft in een
verbetering van het welzijn voor brede lagen van de bevolking. Er is nog steeds een grote inkomens-
ongelijkheid, weinig werkgelegenheidsontwikkeling, een grote ‘moneydrain’ naar het buitenland,
ongelijke toegang tot kwaliteitsgezondheidszorg en onderwijs en groeiende huisvestingsproblemen.
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Rijkdom in grondstoffen

De winning van bauxiet is al decennia lang de belangrijkste deviezenbron voor het land, samen met
goud en aardolie goed voor meer dan 95% van de jaarlijkse exportinkomsten. Er zijn plannen voor
uitbreiding van de bauxietexploratie. De grote afhankelijkheid van de ontginning van natuurlijke
hulpbronnen, heeft ook een ernstige keerzijde op het gebied van milieubehoud. Vooral de kwikver-
ontreiniging van de rivieren (veroorzaakt door voornamelijk de kleinschalige goudwinning) is veront-
rustend. De Surinaamse overheid is zich bewust van de problematiek en plaatste de implementatie
van een nationaal integraal milieubeleid op de agenda.
Op 1 januari 2006 is ook de Caricom Single Market van start gegaan, een vrije beweging van
goederen en diensten, kapitaal, en een groeiende harmonisatie van economische wetgeving binnen
de lidstaten van het Caraı̈bische gebied. Dit heeft lokale bedrijven in eerste instantie onder zwaar-
dere concurrentiedruk gezet.

VVOB in Suriname: Periode van reflectie en aanpassing

Binnen het programma in Suriname lopen 2 projecten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van
het basisonderwijs. Het project LEARN wenst via de implementatie van meer ervarings- en leerling-
gericht onderwijs (op 15 pilootscholen), een bijdrage te leveren tot het verminderen van het aantal
zittenblijvers en dropouts. LEARN onderging in 2006 een belangrijk herformuleringproces voor het
bijstellen van de strategie en aanpak. Er is samen met de partners en stakeholders veel aandacht
besteed aan het uitzetten van het concept voor de verbreding van LEARN naar alle basisscholen in
Suriname. Ook de verduurzaming van het project werd scherper in kaart gebracht, via inbedding in
en capaciteitsopbouw van de MINOV-afdelingen (ministerie van Onderwijs en Vorming) en de imple-
mentatie in het curriculum van de kweekscholen (normaalscholen).
Het project kansverbetering leerlingen basisonderwijs binnenland (KALBOBIS) ondervond stagnatie
door de overstromingen in het binnenland in mei 2006. Daarnaast verliep bij KALBOBIS - net als in
andere projecten - de invulling van de noodzakelijke personeelsomkadering moeilijk. Om oplossings-
modellen te kunnen voorstellen in het volgende meerjarenprogramma dient deze capaciteitsproble-
matiek samen met de Surinaamse partners verder geanalyseerd te worden.
Er vond een tussentijdse evaluatie plaats van het project NATIN-kwaliteitszorg, waarbij de externe
communicatie als belangrijk aandachtspunt naar voor kwam. Het project (ver)dient meer werk te
maken van bekendheid bij ondermeer het MINOV en het bedrijfsleven om daardoor een breder
draagvlak te creëren. Ondanks een zekere achterstand in de planning, zijn de projectverwezenlij-
kingen duidelijk zichtbaar. Het NATIN is, op haar weg naar iso-certificering, een voorbeeld en
voortrekker op het gebied van interne kwaliteitszorg binnen Surinaamse onderwijsinstellingen.
Tot slot werden de uitvoeringsovereenkomsten van de projecten “Onderwijs Informatiesysteem
(OIS)” en “training stagementoren
Voortgezet Onderwijs” ondertekend.
OIS beoogt de uitbouw van een
onderwijsinformatiesysteem ter
ondersteuning en optimalisering van
het onderwijsbeleid. In het project
‘Stagementoren voortgezet Onder-
wijs” worden de bredere stagever-
nieuwingen binnen de (enige) leraren-
opleiding voor voortgezet onderwijs,
gericht ondersteund.

“We hebben geleerd anders te toetsen.
Ik heb gemerkt dat de kinderen beter
werken. De kinderen die nooit
voldoende haalden, halen het nu wel.”

Mw. Goedhoop – schoolleider St. Thaddeus –
Saramacca
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Schoolmanagement:
NATIN introduceert Kwaliteitsmanagementsysteem

Het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) is een vierjarige beroepsopleiding met drie hoofdrichtingen: de
Natuurrichtingen, de Technische richtingen en de Analistenopleiding. Het is de enige middelbare beroeps-
opleiding (dagonderwijs) in Suriname met +/- 1850 studenten.
De samenwerking tussen het NATIN en de VVOB dateert van 1986. In het huidige project wordt gewerkt
aan het optimaliseren van de leeromgeving, een betere afstemming tussen de theorie en de praktijk,
integratie van de milieuproblematiek in de verschillende vakken, het trainen/bijscholen van docenten op
het gebied van didactische/pedagogische aanpak en het opzetten van een intern kwaliteitszorgsysteem..

Gerichte activiteiten hebben de nodige resul-
taten opgeleverd. Voor een goed beheer van
praktijkfaciliteiten, inventaris en schoolter-
reinen is een afdeling Technisch Beheer
opgezet. Er is gestart met de implementatie
van het ontwikkelde School Milieu Beleids
Plan dat tot doel heeft het schoolmilieu te
verbeteren. Veel aandacht is besteed aan het
aanpassen van vakinhouden en het aansluiten
van de theorie op de praktijk. Het opstellen
van een opleidingsprofiel voor elke richting is
in de afrondende fase.

In de eindfase van het project ligt het zwaar-
tepunt van de acties op het interne kwaliteits-
zorgsysteem en de ISO-certificering. Er zijn

informatiebijeenkomsten georganiseerd om binnen het NATIN hiervoor draagvlak te bekomen. Ook zijn er
trainingen verzorgd over procesmanagement, communicatiesystemen en systemen om medewerkers te
begeleiden en te beoordelen. Het ISO- uitvoeringsplan wordt nu stapsgewijs afgewerkt en in december
2006 is de eerste versie van het Kwaliteitshandboek uitgekomen. Daarmee is het NATIN Kwaliteitsmana-
gementsysteem in werking getreden.

8 Leerling- en Ervaringsgerichte Aanpak van het
regulier Nationaal basisonderwijs Suriname
(Learn)

www.learnsuriname.org

Kwaliteitszorg op het NATIN-MBO www.natin.sr (website van partnerinstelling)
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AFRIKA

DRC: Terug naar Congo
Op de drempel van de 21ste eeuw is
de internationale gemeenschap – rijke
én arme landen - overeengekomen om
de strijd aan te gaan met extreme
armoede. Deze internationale agenda
van armoedebestrijding heeft VVOB
terug naar Congo gebracht, dat
immers behoort tot de armste landen
ter wereld, waar het merendeel van de
bevolking overleeft in nauwelijks
menswaardige omstandigheden.

Gedaan met spelen!

“Finie la récréation” en Congo zal een
“chantier” worden, een bouwwerf van
voorspoed. Dat zijn de nieuwe

mantra’s uit de inhuldigingstoespraak van Joseph Kabila die blijven hangen in de hoofden van de
Congolezen. Die woensdagmiddag 6 december 2006 vormt met de intrede van een democratisch
verkozen president en parlement, na ook aanvaarding van de nieuwe grondwet, het voorlopige
hoogtepunt van een democratiseringsproces dat massaal werd ondersteund door de internationale
gemeenschap en dat inderdaad ook een einde lijkt te maken aan jaren van binnenlands en buiten-
lands geweld.

En er worden verdere beloftes gedaan. De diplomatieke inspanningen van de internationale
gemeenschap zullen met harde valuta worden voortgezet. Op het terrein wordt koortsachtig
gewerkt aan strategieën voor armoedebestrijding en sectorplannen die voor buitenlandse cofinan-
ciering in aanmerking komen, en die een nog te vormen regering zich zal moeten “eigen maken”.

Het is allemaal tekenend voor het optimisme en voluntarisme dat zowel Congo als de internationale
gemeenschap in een magische greep houdt, al zal vlug blijken dat het sprookje ook meer en meer
zwarte randen krijgt. In het winterse België bijvoorbeeld wordt partijpolitiek geredetwist over een
nakend bezoek van de koning en over aangekondigde verdubbeling van de steun. In Congo zelf is de
regeringsvorming moeizaam verlopen en realiseren de donoren zich de complexiteit van interventies
in een land met de afmetingen van een continent en met een traditie van artikel 15, “trek uw plan”
en geı̈nstitutionaliseerde corruptie (lees: zelfbehoud) op alle niveau’s.
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Heart of Darkness

De armoede in hartje Afrika is ondertussen massaal en chronisch. Zowat driekwart van de bevolking
leeft onder de armoedegrens. Het merendeel heeft geen toegang tot drinkbaar water, elektriciteit,
riolering, vervoer. ... Ook de huisvesting wordt alsmaar bedenkelijker. Het gezondheidssysteem is
machteloos en ondergefinancierd. Er bestaat geen enkel ernstig systeem van ziekteverzekering. De
gewapende conflicten hebben bovendien gezorgd voor vele ontheemden, wezen, kindsoldaten en
straatkinderen.

Enkel bij een macro-economische groei van dubbele cijfers jaarlijks, en met strategieën voor een
meer rechtvaardige verdeling, zou de armoede tegen 2015 kunnen gehalveerd worden.

School te koop

De scholen zijn slecht uitgerust en hebben geen gekwalificeerd personeel. Het rendement van
scholing is bijzonder laag. Het basisonderwijs is bijna helemaal ten laste van de ouders. De bezoldi-
ging van de leerkrachten, de aankoop van het uniform, de schriften en handboeken wegen zwaar op
het gezinsbudget. Ouders zenden dan maar 1 of 2 kinderen naar school, meestal dan nog de
jongens.

De afwezigheid van de staat heeft het onderwijs tot koopwaar gemaakt, waar in de straten van
Kinshasa scholen te koop worden aangeboden, en waar men goodwill, cijfers en diploma’s kan
kopen door de onderwijzers eten te geven.

VVOB in Congo: onderwijs in de strijd tegen de armoede

De tussenkomsten van VVOB in Congo zijn uitdrukkelijk gebaseerd op de Millenniumdoelstellingen,
het goede voornemen van de internationale gemeenschap op de drempel van de 21ste eeuw.

Universeel lager onderwijs – álle jongens en meisjes, waar ook ter wereld, doorlopen een volledig
programma lagere school – is de tweede van acht Millenniumdoelstellingen. Wij sluiten hierop aan
door het basisonderwijs te ondersteunen via de inspectiediensten. Deze zijn immers bij uitstek een
instrument voor de betere organisatie van het (lager) onderwijs, alsook voor de kwaliteitsbewaking
ervan, te meer daar ze door een fijnmazig gedecentraliseerd netwerk alle scholen in het land
bereiken (gemiddeld 1 inspecteur voor 20 scholen; in totaal bijna 20.000 lagere scholen in gans het
land).

We begeleiden een reflectie binnen deze diensten om hun procedures en instrumenten functioneler
te maken voor beter beheer van de scholen, voor een betere pedagogische praktijk van de leraar in
zijn klas en voor een grotere toegang van kinderen tot onderwijs.
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We ondersteunen ook de capaciteits-
opbouw van de leerkrachten via de
‘renaissance’ van de pedagogische
werkgroepen in de scholen. Hierbij
komen leraren samen om didactische
onderwerpen of pedagogische oppor-
tuniteiten te bespreken. VVOB onder-
steunt deze bijeenkomsten via het
uitwerken van onmiddellijk bruikbaar
documentatie- en leermateriaal hier-
voor. Tekenend voor de aanpak is het
aansluiten bij bestaande lokale en
gedecentraliseerde diensten, zelfs al
zijn er duidelijke zwakheden in hun
functioneren.

Aansluitend bij de andere Millennium-
doelstellingen ondersteunen we
scholen die de beroepsopleiding

aanbieden van “landbouwmonitoren”. Deze worden ingezet om het landbouwgebeuren in de lande-
lijke gebieden te omkaderen. Dit type van onderwijs kan dus een onmiddellijke en daadwerkelijke
bijdrage leveren tot de bestrijding van de armoede, zeker in een context van voedselonzekerheid
voor driekwart van de bevolking.
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Kenia:
Een politieke warboel...
en traag werk.
Sinds de NARC-regering in november
2005 het referendum over de grond-
wetshervorming verloor, is het duide-
lijk dat er van de meeste verkiezings-
beloften niet veel terecht zal komen:
geen nieuwe grondwet, nog steeds
geen afhandeling van verschillende
grote corruptiezaken zoals “Anglo-Lea-
sing”. Toen het parlement in oktober
2006 opnieuw samenkwam na het
“koud seizoen” recess van twee
maanden, wachtten er 17 belangrijke
wetsvoorstellen op bespreking.
Bovendien waren de budgetten van
meer dan tien ministeries voor het
fiscale jaar juli 2006-juni 2007 toen ook
nog niet goedgekeurd. Maar het enige
waar de parlementsleden in oktober
geen gras over lieten groeien was de
verhoging van hun eigen salaris en toelagen. President Kibaki heeft zijn zwaarder loonzakje echter
geweigerd. De politici maakten zich duidelijk al klaar voor de volgende verkiezingen – die vóór eind
2007 zullen plaatsvinden.

Toch meer armoede ondanks economische groei

Ondanks het gekibbel van de politici is er politieke stabiliteit en het land ervaart een macro-economi-
sche groei. De trend van 2005 zette zich voort in 2006 met een GDP (BBP) groei van 5.5%. Vooral
het toerisme en de telecommunicatie droegen hiertoe bij. Het verwijderen van alle taksen op
computers heeft een gunstige invloed gehad op verschillende sectoren, inclusief onderwijs. De
Keniaanse Shilling bleef in 2006 stabiel ten opzichte van alle internationale munten. Daarnaast
kwamen heel wat infrastructuurwerken zoals wegenbouw en –herstel, glasvezelbekabeling langs de
nationale hoofdweg, huizenbouw etc. van de grond en deze leverden op hun beurt weer nieuwe
investeringen op.
Voor de gewone burger echter stijgt de levenskost, vooral als gevolg van de hoge benzineprijzen.
Maar dure elektriciteit en transport betekenen meteen ook duurdere levensmiddelen. Naar schatting
leeft 57% van de bevolking nog onder de armoedegrens terwijl 10% van de bevolking bijna de helft
van het kapitaal beheert.
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En de andere Millenniumdoelstellingen?

De invoering (februari 2003) van het gratis basisonderwijs blijft een uitdaging. Het goed uitgewerkte
“Kenya Education Sector Support Plan 2005 -2010” (KESSP), dat voor 95% met eigen middelen
gefinancierd wordt, heeft zijn waarde reeds kunnen bewijzen. Alle partners (overheid, donoren,
NGO’s, privé-sector) stemmen hun inspanningen af op dit sectorplan.
De internationale donorgemeenschap heeft in 2006 bijkomende fondsen ingebracht, o.a. uit het
“Fast Track Initiative”, om de 1 miljoen kinderen - van de 3 miljoen begin 2003 - die nog niet naar
school gaan ook een kans te geven. Prioritaire aandacht gaat naar weeskinderen, nomadische
gemeenschappen en armen in de steden.

Voor de bestrijding van HIV/aids, malaria en tuberculose zijn er bijkomende middelen. Momenteel is
6.3% van de bevolking besmet met het HIV/aids virus. Ook het onderwijs levert een bijdrage om dit
percentage in te perken, via training van schoolbesturen en leerkrachten, maar ook door het inte-
greren van het thema in de curricula op alle niveaus (van kleuter tot postsecundair). De armoedebe-
strijding heeft, onverwacht, weer af te rekenen met een “oude vijand”: na jaren daling, is de
fertiliteitgraad weer aan het stijgen, ondanks succesvolle familieplanningsinitiatieven.

VVOB in Kenia: Aansluiting bij het Sectorplan Onderwijs

VVOB Kenia sloot in 2006 volledig aan bij het KESSP 2005-2010. Samen met het Kenya Education
Staff Institute (KESI) ontwikkelde VVOB drie trainingsmodules voor schooldirecties (lager en middel-
baar onderwijs) en een module voor de vorming van trainers. Deze materialen werden in 2006
getest en op punt gezet voor nationaal gebruik, vanaf 2007. Veertien handleidingen voor het Higher
Diploma in Education Management werden door het team van het Kenya Technical Teachers Trai-
ning College volledig afgewerkt, in een nazorgfase van het KTTC-VVOB LRC Project (2002- 2005).
Uitbouw van de managementcapaciteit is één van de grote prioriteiten van het KESSP.
In 2006 was VVOB betrokken bij het uitwerken van de ICT-Strategie voor de Onderwijssector, die in
augustus gelanceerd werd. Verder reageerde VVOB ook positief op het verzoek van het ministerie
van Onderwijs om te helpen bij het versterken van “ICT-Integratie in het leergebeuren”. De formule-
ring van een programma hierrond kwam in 2006 goed op gang en zal in 2007 worden afgerond, met
het oog op het nieuwe meerjarenprogramma, vanaf 2008.

Het PolyICT project aan de The Kenya Polytechnic maakte in 2006 grote vorderingen. Vanuit het
nieuwe ICT-departement ondersteunt PolyICT alle departementen met een beoogde impact op
institutioneel niveau. PolyICT omvat resultaatsgebieden i.v.m. planning en beheer; infrastructuur en
onderhoud; training van directie en administratief personeel, lesgevers, techniekers en studenten.
De tussentijdse evaluatie van juni 2006 bevestigde dat personeelsomkadering hierin een belangrijke
factor is.

Het project rond Interactieve Publieksprogramma’s in de National Museums of Kenya (NMK) heeft
vooral oog op de schoolgaande jeugd en sluit volledig aan bij de onderwijsleerplanen. Het breidde in
2006 het aanbod van “studio’s” nog verder uit - zowel in Nairobi, Mombasa als Kisumu. Met het
oog op duurzaamheid werden vijfjarenplannen uitgewerkt voor de drie regio’s. De unieke, in-huis
ontwikkelde, cursus “Museum Basics” was aan de derde editie toe. Deze opleiding kan voortaan
beschouwd worden als een regionale standaard voor de vorming van museumpersoneel.
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Kwaliteitsvolle medische vaardigheidstraining op nationale
schaal.
Na een succesvol Skillslab Training (piloot) Project aan het MTC te Nairobi (augustus 2000 - december
2004) werken het Kenya Medical Training College (KMTC) en VVOB sinds januari 2005 samen aan een
nationale roll out. Er wordt gestreefd naar de integratie van de skillslab-methodologie in de praktische
opleidingen tot verpleegkundige / verloskundige en clinical officer (basisarts). Hiertoe is het Skillslab
National Coordination Centre (SNACC) opgezet, dat de landelijke colleges ondersteunt met adviezen,
training, ontwikkeling van leermiddelen, en in beperkte mate met de aanschaf van leermiddelen.

Centraal in de skillslab-methode staat het aanleren van medische vaardigheden in een patiëntvrije omge-
ving. Door oefening van medisch-technische en communicatieve vaardigheden met behulp van modellen,
interactieve software en zogenaamde “simulatie patiënten”, worden de studenten beter voorbereid op de
toekomstige beroepspraktijk.

Bij het opmaken van de balans na twee jaar van het skillslab extensieproject, zien we dat de 21 satelliet-
colleges van KMTC de skillslab-methode met groot enthousiasme hebben omarmd. Ondanks de beperkte
ondersteuning die vanuit Nairobi mogelijk is (de 21 colleges krijgen slechts een fractie van de ondersteu-
ning die Nairobi in de pilootfase ontving), zijn ze allen gestart met de invoering van skillslab-leersessies.
Elke school doet dit op eigen tempo en op een eigen manier, maar ieder is ervan overtuigd dat skillslab
“de methode” is om een brug te slaan tussen de theoretische opleiding en de daarop volgende praktijk-
stages met echte patiënten. Dat men skillslab niet opvat als een tijdelijke modegril, maar als een duur-
zame investering voor de toekomst, blijkt uit het feit dat alle colleges inmiddels zijn gestart met het
opnemen van kosten voor skillslab in hun jaarlijkse budgetten.

Waar studenten bijna direct enthousiast zijn voor deze student- en ervaringsgerichte leermethode, vraagt
het van docenten een ingrijpend veranderingsproces. Van alwetende kennisbron moeten zij zich nu de rol
van coachende facilitator eigen maken. Daarnaast is de integratie van de skillslab-methode in het curri-
culum een essentieel, maar moeilijk proces dat veel tijd en energie vraagt. Dit is de uitdaging voor de
resterende twee jaar: integratie van de skillslab-methode in alle aspecten van de schoolorganisatie.
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8 KESI -VVOB Training Capaciteitsversterking http://www.education.go.ke/
VVOBConference.htm

KTTC-VVOB Leermiddelen Centrum (“LRC”) www.kttc.ac.ke

ICT Integratie in het leergebeuren (in formule-
ring)

http://www.education.go.ke/
VVOBConference.htm

The Kenya Polytechnic Informatie & Communi-
catie Technology (“PolyICT”)

www.kenyapolytechnic.ac.ke

NMK-VVOB Interactieve Publieke Programma’s www.museuminteractive.or.ke

KMTC-VVOB Skillslab Expansie Project www.kmtc.ac.ke
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Rwanda:
méér dan burgeroorlog en genocide
Wie in een Vlaamse bibliotheek op
zoek gaat naar informatie over Rwanda
keert terug met pakken informatie
over de gebeurtenissen in 1994. De
oorlog en genocide van meer dan 10
jaar geleden heeft zwaar zijn stempel
gedrukt op het land en bepaalt in grote
mate de perceptie ervan bij de buiten-
wereld. De donkere dagen van 1994
werpen inderdaad nog altijd een
schaduw over het nieuwe Rwanda van
de 21ste eeuw.

Moeilijke heropbouw

Ergens schuilt hier ook een tragische – en voor de Rwandees die zijn land wil opbouwen – oneerlijke
contradictie. De internationale waarnemer die in 1994 te lang heeft zitten toekijken, blijft Rwanda
bekijken door een donkere bril. Analyses worden geijkt op die donkere periode tijdens de eerste
helft van de jaren ‘90 en de gebeurtenissen van toen blijven - naar de mening van vele buitenstaan-
ders - de toekomst hypothekeren.

Rwanda kampt inderdaad met structurele problemen en uitdagingen. Een samenleving herop-
bouwen op het puin van een burgeroorlog is aartsmoeilijk. Het land heeft niet dezelfde mogelijk-
heden noch overvloed aan natuurlijke grondstoffen als de meeste van haar buurlanden. De armoede
is reëel en de bevolkingssamenstelling, zowel naar aantal als naar spreiding, is problematisch.
Tenslotte is de sociaal- politieke situatie in de regio verre van stabiel.

Duidelijke visie

Toch valt het in Rwanda zelf telkens weer op dat de meerderheid van de bevolking het land wel
degelijk vooruit wil helpen. De overheid werkte een toekomstplan uit (Vision 2020). Samen met de
donoren werd er een Poverty Reduction Strategy Plan uitgewerkt. De verschillende sectoren
werkten sectorplannen uit bijvoorbeeld de Education Sector Strategic Plan (ESSP 2006 – 2010). Er
kwam in 2006 een Rwanda Aid Policy Plan.
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Ook op sociaal-economisch vlak zijn er tal van positieve tendensen te noteren. In Kigali – helaas nog
te veel beperkt tot de hoofdstad - ziet men de economische activiteit toenemen. Er worden activi-
teiten ontwikkeld op het vlak van nieuwe technologieën en IT. Er ontstaat een middenklasse. De
informele economie is zeker niet meer de enige economie waarop mensen terugvallen om hun
behoeften te vervullen of hun bestaan uit te bouwen.

VVOB in Rwanda: het accent op onderwijs en opleiding

VVOB gaat in Rwanda voluit voor samenwerking op het vlak van onderwijs, opleiding en beroepsvor-
ming. In deze context werkt VVOB met vijf projecten samen met haar twee strategische partners,
vooral MINEDUC (Ministry of Education) en MIFOTRA (Ministry of Public Service and Labour).

Een eerste project, skillslabmethode, werd uitgebouwd in de schoot van het Kigali Health Institute
(KHI). Het KHI is een ambitieuze hogeschool voor medische en paramedische beroepen. Het project
legt zich toe op het invoeren van de in Vlaanderen bekende skillslabmethode binnen de opleiding
verpleegkunde en vroedkunde. In essentie draagt het VVOB-project bij tot een betere praktijkoplei-
ding die geı̈ntegreerd wordt in de leerplannen.

VVOB startte haar samenwerking met het National Centre for Curriculum Development (NCDC) op
rond de opleiding A2-secretariaat. Het projectteam stelde i.s.m. belanghebbende actoren en na
bevraging van de bedrijfswereld een nieuw curriculum op. Momenteel zit het project in de fase van
de implementatie van het curriculum en worden handboeken voor leraren en leerlingen uitgewerkt.
Het project werd opgestart rond enkele pilootscholen maar het curriculum zal in alle secretariaats-
scholen van het land gebruikt worden. Recent breidde men het project ook uit naar de opleiding
boekhouden.

Het project Schoolmanagement is in essentie een project waarbij ‘capacity building’ centraal staat.
Het richt zich op de principes van goed beheer van scholen. Invalshoeken zijn o.m. goed beheer,
plannen en budget, hygiëne, psychosociale bijstand aan de leerlingen. Doelgroep zijn de schooldirec-
teurs, prefèts d’études, prefèts de discipline, de boekhouder en de administratieve ondersteuning
van het management in de scholen. Het project werkt nauw samen met de inspectie van het
onderwijs. In oorsprong werd dit opgezet voor de middelbare scholen, maar recent is - op vraag van
de overheid - ook begonnen met de uitbreiding naar de lagere scholen.

Het project in samenwerking met het Kigali Institute of Education (KIE) richtte zich oorspronkelijk op
de voortgezette opleiding voor leraren lager onderwijs. Omdat de schoolcontext in 2006 op politiek
niveau werd aangepast, veranderde ook de focus van dit project. Momenteel wil het project de
moduleschrijvers voor de in-service training op afstand van de “tronc commun” leerkrachten, capa-
citeren. Deze leerkrachten van de laatste drie jaar van het 9-jaar durende basisonderwijs hebben
vaak onvoldoende opleiding en de overheid probeert hun vorming en leermethodes via afstandson-
derwijs aan te pakken.

VVOB jaarverslag 2006 | p. 53



Beroepsopleidingscentrum voor volwassenen in Nyanza
VVOB werkt tenslotte ook in een project rond beroepsopleiding voor volwassenen. Samen met het
bevoegde ministerie MIFOTRA ondersteunt het haar operationele partner Centre de Formation Professio-
nelle de Kavumu (CFP Kavumu). Het Centre de Formation Professionnelle de Kavumu is een toonaange-
vend centrum voor beroepsopleiding in Rwanda. Samen met VVOB (en in een later stadium ook Belgische
Technische Coöperatie) werkt men aan de volgende doelstellingen: het verhogen van de tewerkstelling,
het verhogen van het aanbod van de bestaande opleidingen, het verbeteren van de werking van de
arbeidsmarkt en tenslotte de creatie en het ondersteunen van een nationale structuur voor beroepsoplei-
ding.

In het centrum zelf werden in samen-
werking met VVOB de bestaande
opleidingen (carrosserie, automecha-
nica, opleiding vrachtwagenchauf-
feur...) verbeterd en nieuwe oplei-
dingen uitgewerkt (werktuigkunde,
loodgieterij, ICT, ...). Er werden curri-
cula ontwikkeld, lesmethodes verbe-
terd, er kwamen trainings-
programma’s, een kwaliteitssysteem
werd ingevoerd en VVOB draagt bij tot
de uitrusting van het centrum.

Het project probeert de werking van
de arbeidsmarkt te beı̈nvloeden door
het opzetten van een systeem voor
begeleiding en opvolging van vervol-
makingstages, het afstemmen van

vraag en aanbod naar gekwalificeerd personeel en het realiseren van een regionaal netwerk van beroeps-
opleidings- en onderwijsinstellingen.

Het blijft wachten tot de overheid het aangekondigde nationale centrum voor beroepsopleiding opricht.
VVOB en BTC zullen in een gezamenlijk project trachten de oprichting van dit centrum te begeleiden en
ondersteunen.

De doelgroep van het project is de staf van technische en beroepsscholen, werklozen en gedemobili-
seerde militairen. Dankzij de samenwerking met VVOB werd geı̈nvesteerd in lokalen en gebouwen en is
de capaciteit van het centrum met 50% gestegen. Momenteel worden jaarlijks ongeveer 600 stagiairs
opgeleid in negen verschillende opleidingen.
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Zambia:
Stabiel land geteisterd door
HIV/aids

Zambia is één van de armste landen
ter wereld: een gemiddeld inkomen
van 400 USD (2004), tweederde van
de bevolking die leeft van 1 dollar per
dag. Zambia staat op de 166ste plaats
van 175 op de HDI lijst. De levensver-
wachting is nu minder dan 40 jaar, de
bevolkingsgroei is ongeveer 2 %.

Negatieve cijfers

De impact van HIV/aids is enorm en
overal voelbaar. De geschatte cijfers
(eind 2005) spreken voor zich: van
bijna 12 miljoen mensen zijn er 1,1
miljoen besmet, in 2005 bijna 100.000
doden en 710.000 kinderen die (half)-

wees zijn. Voor deze wezen zijn er onvoldoende voorzieningen qua onderdak, onderwijs en gezond-
heid.

Zambia werd toegelaten tot de HIPC (Highly Indebted Poor Country) in april 2005 en in juli 2005 tot
het MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) waardoor de enorme schuld daalde van US$ 7,1 miljard
tot US$ 700 miljoen. Dit biedt geen totale oplossing, vermits Zambia ook zonder externe schulden,
nog altijd zwaar van internationale fondsen afhangt.

Efficiënter ontwikkelingsbeleid

Zambia heeft sinds 1965 van de Wereldbank US$ 3.44 miljard gekregen en ontvangt jaarlijks rond de
US$ 700 miljoen aan ontwikkelingshulp. Maar het management hiervan is inefficiënt. Zwakheden
zijn o.a. ondoorzichtige procedures, onvoldoende monitoring van implementatie en zwakke coördi-
natie in het regeringssysteem. Er worden grote inspanningen gedaan om het ontwikkelingsbeleid
effectiever te maken door o.a. het Harmonisation in Practice-initiatief, de Joint Assistance Strategy
for Zambia en de Aid Policy and Strategy.
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President Levi Mwanawasa, verkozen in 2001, was in 2006 tijdelijk door een beroerte uitgescha-
keld, maar won toch de 2006 verkiezingen. En zo vormt Zambia een stabiel land in vergelijking met
omringende landen in de regio, maar het lijdt onder algemene armoede, hoge HIV/aids incidentie en
corruptie.

Op economisch vlak boert Zambia momenteel redelijk goed en het zal dit waarschijnlijk kunnen
volhouden omwille van de hoge prijs van koper (belangrijkste exportproduct). Het uiteindelijke
succes van dit land hangt echter af van het vermogen van de regering om deze groei om te zetten in
armoedebestrijding, schuldendelging en betere sociale diensten.

VVOB in Zambia

De samenwerking tussen VVOB en Zambia concentreert zich specifiek op de sectoren onderwijs en
gezondheid. In de onderwijssector gaat de aandacht naar kwaliteitsverbetering in secundair en
basisonderwijs terwijl we in de gezondheidssector op de opleiding clinical officers focussen.

Jarenlange samenwerking met twee instellingen voor lerarenopleiding, Copperbelt Secundary
Teachers’ College en Nkrumah Teachers’ College leidde tot het BeSSTT project (Better Secondary
School Trained Teachers) in 2003. Het doel was om docenten te introduceren in vernieuwde, meer
effectieve pedagogische methodes, onderwijsmanagement, vakinhoudelijke kennis en ICT-gebruik.
De nadruk lag dit jaar nog meer op verbeterde integratie, het faciliteren van continue bijscholing en
van een strategisch plan voor de colleges.

Het SPRINT project (School Programme for In-Service for the Term), verbetert de kwaliteit van de
in-service training van leerkrachten basisonderwijs. De Zambia Community Schools Secretariat,
de koepelorganisatie van gemeenschapsscholen voor basisonderwijs kampte met problemen. Het
ministerie van Onderwijs gaat zich nu direct met het beleid voor gemeenschapsscholen bezig-
houden met o.a. VVOB als gesprekspartner. VVOB blijft nog steeds verder werken aan het
versterken van netwerken van scholen, en werkt nu ook rechtstreeks samen met het ministerie van
Onderwijs i.v.m. het opstellen van een beleid voor gemeenschapsscholen.

PTDDL-support (Primary Teacher’s Diploma by Distance Learning) ondersteunt het basisonderwijs.
Op basis van een evaluatie van het programma in 2005 (gesteund door VVOB) en de prioriteiten van
de Zambiaanse beleidsmakers kwam het tot een nieuwe samenwerking om de efficiëntie en effecti-
viteit van PTDDL te verbeteren. Dit jaar werd internet-communicatie met het centrale college
mogelijk gemaakt, werden een aantal noodzakelijke trainingen voorzien, werden modules en richt-
lijnen voor leerkrachten en leerlingen opgesteld en een geslaagd bezoek aan de Keniaanse tegen-
hanger gebracht.

In de medische sector werkt VVOB samen met het Chainama College of Health Sciences (CCHS)
aan de integratie van de skillslab-methodologie in het Practical Curriculum Clinical Medicine van
Zambia, gekoppeld aan de training van personeel van het CCHS. Het nieuwe curriculum zal ingang
vinden vanaf januari 2007. Het project bouwt voort op het succes van de skillslab-projecten in Kenia
en Rwanda.
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Sprinten voor kwaliteit in het basisonderwijs
VVOB-SPRINT (School Programme for In-Service for the Term) werkt aan de bijscholing van leerkrachten
(in-service training) in het basisonderwijs in Central Province. Het strategische plan van het ministerie van
Onderwijs legt nadruk op gratis kwaliteitsvol basisonderwijs voor iedereen. Daartoe worden vernieuwings-
programma’s geı̈ntroduceerd in basisscholen. VVOB leidt de lokale in-service trainers op om basisscholen
te ondersteunen bij de implementatie van deze programma’s.

VVOB-SPRINT is volledig geı̈ntegreerd
in het ministerie van Onderwijs en
komt dus ook in contact met andere
betrokkenen zoals Malcolm Moffat
College of Education, Computers for
Zambian Schools, Zambian Commu-
nity School Secretariat, WWF-Zambia
Education Project, ... Zoals enkele
andere VVOB-projecten in Zambia
werkt SPRINT ook met Resource
Centrum Coördinatoren en vindt er
overleg plaats tussen de projecten
(VVOB PTDDL, VVOB ZCSS & VVOB
SPRINT).

Met een ICT-component beoogt het
project de organisatie, administratie en
communicatie te verbeteren. Er is
samenwerking met Computer-Aid, UK

en er zijn contacten met IICD (International Institute for Communication and Development). VVOB gaf
aanzet en steun voor de oprichting van de Teacher Computer Association of Zambia (TeCAZ). In 2007 zal
het werkterrein van deze vereniging worden uitgebreid binnen Central Province.

Momenteel bevindt het project zich in de eindfase. De geplande activiteiten werden zo goed als volledig
uitgevoerd en zowel de projectmedewerkers als het ministerie van Onderwijs zijn positief over de resul-
taten. In 2006 was er een formele informatiesessie waarin Zambiaanse en internationale partners werden
geı̈nformeerd over het project. Een praktische “gids voor In-Service providers” gebaseerd op ervaringen
van het project werd officieel overhandigd. In 2007 zal de klemtoon liggen op evaluatie en formulering van
een methodiek voor mogelijke uitbreiding. Voor de pedagogische werking in de scholen ligt de nadruk in
2007 op het verzekeren van financiële input van het ministerie van Onderwijs.
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Zimbabwe:
De crisis duurt voort

Torenhoge inflatie

Zimbabwe bevindt zich nog steeds in
een diepe economische en sociale
crisis, versterkt door een humanitaire
noodsituatie als gevolg van voedselte-
korten, HIV/aids en interne vluchte-
lingen. Het resultaat is een steeds
meer ontwrichtte maatschappij geken-
merkt door toenemende armoede,
honger, tanende gezondheidszorg, een
verzwakt onderwijssysteem en een
steeds toenemend aantal wezen. De
landbouwsector heeft zich nog niet
hersteld van de recente landhervor-
ming en werd tot vorig jaar geplaagd
door een aanhoudende droogte. Dit,
en het feit dat zowel de verwerkende industrie als het toerisme het slecht doen, heeft geleid tot
immense werkloosheid, recent geschat op meer dan 80%. Ruim 3 miljoen van de 12 miljoen
Zimbabwanen werkt momenteel in het buitenland. Misschien wel het grootste gevolg van de
economische impasse is de nooit geziene en aanhoudende hyperinflatie die in september 2006,
1200% bereikte. Het tekort aan buitenlandse deviezen is acuut en weegt zwaar op de beschikbaar-
heid van brandstoffen en elektriciteit. Ook het onderhoud van andere nutsvoorzieningen zoals water,
rioleringen en telefonie wordt hierdoor problematisch.

Positieve signalen

De onderwijssector kan de relatief hoge standaard die ze in de eerste 15 jaar van de onafhankelijk-
heid heeft opgebouwd niet behouden. Zowel scholen als tertiaire instituten komen geld te kort en
proberen dit te verhalen op de ouders en de studenten. De grote armoede, de slechte werkomstan-
digheden voor leerkrachten, de onvermijdelijke ‘braindrain’ en het opvangen van de meer dan 1
miljoen wezen zijn wellicht de grootste structurele uitdagingen voor de onderwijssector in
Zimbabwe.

De opvallendste positieve trend in Zimbabwe is de daling van de HIV/aids-prevalentie (15-49 jaar)
van meer dan 20 % naar 18%. De oorzaak van de daling is wellicht te wijten aan een combinatie van
een dalende incidentie (als gevolg van condoomgebruik, en het uitstel van het eerste seksuele
contact) en een verhoogde mortaliteit van mensen die leven met HIV. Het ziet er sterk naar uit dat
HIV-preventie eindelijk vruchten afwerpt in Zimbabwe, mede door de inspanningen van de onder-
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wijssector. De grote uitdaging is
evenwel het doorzetten van die posi-
tieve trend en het leveren van extra
inspanningen om de genderdiscre-
pantie die bestaat bij de nieuwe
besmettingen (tot drie maal hoger bij
jonge vrouwen dan jonge mannen) te
doen afnemen.

VVOB in Zimbabwe

Niettegenstaande de moeilijke
omstandigheden in Zimbabwe spelen
de programma’s in op relevante thema’s, wordt er actief gewerkt aan een ondersteunende monito-
ring- en evaluatiecultuur, en wordt er goed nagedacht over de duurzaamheid van de activiteiten. Ook
de rol van VVOB in capaciteitsopbouw is een sterk punt in het landenprogramma.

In de lerarenopleiding draagt VVOB actief bij tot de promotie van milieueducatie voor duurzame
ontwikkeling zoals aanbevolen in de regionale SADC-beleidsplannen (Southern African Development
Community), en het in 2004 goedgekeurde nationale beleidsplan voor milieueducatie binnen het
Zimbabwaanse ministerie van Leefmilieu. Het Secondary Teacher Training Environmental Education
Programme’ (ST2EEP) streeft de cross-curriculaire integratie en implementatie na van milieueducatie
in de lerarenopleiding in het secundair onderwijs. VVOB faciliteert dit complex proces door proces-
begeleiding en capaciteitsopbouw van milieueducatieteams in de drie belangrijkste instituten voor
de lerarenopleiding in het secundair onderwijs in de steden Harare, Bulawayo en Mutare.

In het Participatory Agricultural Curriculum for the Environment project (PACE) staat VVOB het
ministerie van Onderwijs bij, in de implementatie van het recent geactualiseerde landbouwcurri-
culum voor het secundair onderwijs. In dit vernieuwde curriculum wordt voor het eerst ruime
aandacht besteed aan thema’s in verband met duurzame landbouw. De curriculumimplementatie zal
ondersteund worden door de ontwikkeling van leermaterialen, het uittesten van deze materialen in
14 pilootscholen en het nationaal verspreiden van de materialen.

Een derde belangrijk luik in het VVOB-programma in Zimbabwe draait rond de rol van ICT in het
tertiair onderwijs. Het College IT Enhancement Programme (CITEP) probeert sinds april 2003 via
capaciteitsopbouw op institutioneel en nationaal niveau een efficiëntere en effectievere aanpak van
het onderhoud en het beheer van de IT-infrastructuur te bereiken in tien technische opleidingsinsti-
tuten (technische instituten en lerarenopleiding), verspreid over het hele land en het ministerie van
hoger onderwijs.

“Zwakke bestuurs- of beleidscapaciteit
is geen argument voor het stopzetten
van de samenwerking. De doelgroepen
van het project kunnen niet gebruikt
worden als gijzelaars van een
onbekwame of onverantwoordelijke
regering”.

VVOB evaluatierapport Zimbabwe 2005
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Transversaal thema in de praktijk
VVOB speelt een centrale rol in de HIV/aids-preventie in de lerarenopleiding in Zimbabwe via het
‘Zimbabwe Participatory HIV/aids Prevention and Awareness Teacher Training Programme’ (ZimPATH).
Het programma begeleidt vijftien instituten voor lerarenopleiding bij hun preventieprogramma’s voor
studenten en docenten. Het beoogt in de eerste plaats de vorming en training van student-leerkrachten in
HIV/aids-preventie door de inbreng van participatieve methoden in hun opleiding.

Het programma is grotendeels opgebouwd rond het concept van ‘peer education’. De zogenoemde peer
methode is een werkwijze waarbij leden uit de doelgroep methodisch worden ingezet bij preventieactivi-
teiten en waarbij zij de preventieboodschap (kennis, inzicht, vaardigheden, houding) communiceren met
anderen uit de doelgroep. Deze werkwijze vereist een actieve participatie van de peers in het project,
zowel in de formulering van de boodschap als de wijze waarop deze door de peers zal worden overge-
bracht. Verder gaat er ook aandacht uit naar gender, institutionele capaciteitsopbouw, stigma en discrimi-
natie en naar zorg en ondersteuning voor HIV-positieve mensen in en rond het instituut voor lerarenoplei-
ding.

In samenwerking met de twee ministeries van Onderwijs en met aanzienlijke financiële ondersteuning
van UNICEF, is ZimPATH nu ook gestart met vorming en training van leerkrachten die al in het onderwijs
staan. De verwachting is dat de VVOB/UNICEF samenwerking ook in de toekomst zal worden verder
gezet. Het ZimPATH-team telt momenteel 9 mensen - waarvan 8 lokale medewerkers - en het
programma is actief over het ganse land.

8 Integratie van milieueducatie in de lerarenoplei-
ding voor het secundair onderwijs (STEEP)

http://www.st2eep.org.zw

Verbetering van de integratie van ICT in techni-
sche opleidingsinstituten via de uitbouw van het
IT-beheer en –onderhoud (CITEP)

http://www.citep.ac.zw
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Cambodja:
Textiel en tempels redden de
economie...

In het klimaat van politieke en sociale
stabiliteit van de voorbije jaren, geraakt
Cambodja steeds meer geı̈ntegreerd
in de regio door de toetreding tot
ASEAN (Association of South-East
Asian Nations) en de WHO. Hoewel
dit economische groeimogelijkheden
creëert, blijven structurele en groot-
schalige investeringen grotendeels
achterwege. Een versnelde hervor-
ming van het bestuur zou meer
binnenlandse en buitenlandse investe-
ringen kunnen aantrekken. De macro-
economische vooruitzichten voor de
komende jaren lijken evenwel stabiel
en veelbelovend. De hoofdzakelijk
exportgeoriënteerde textielnijverheid

die nu de drijvende kracht is van de economie, zal waarschijnlijk sterk blijven voor een aantal jaren
hoewel de groei mogelijk zal afnemen. Het toerisme heeft eveneens sterk bijgedragen tot de
economie en dit zal wellicht zo blijven, net als de groeiende trend in de bouwnijverheid.

... terwijl onderwijs en landbouw de bevolking kunnen redden

Nochtans is er nood aan verbreding en verdieping van de economische basis, voornamelijk door de
bevordering van groei in de landbouwsector, wat tevens de armoede kan helpen bestrijden. Want
hoewel Cambodja de laatste jaren een aanzienlijke economische groei kende, leeft vandaag nog
steeds één op drie Cambodjanen onder de armoedegrens en lijdt één op vijf aan voedseltekort. De
belangrijkste en snelste manier om de armoede in Cambodja te verminderen is door zich te concen-
treren op rurale gebieden waar de meeste armen leven. Daarom zal het nationale ontwikkelingsplan
60% van haar middelen besteden aan deze gebieden en verscherpte aandacht geven aan landbouw-
en plattelandsontwikkeling, alsook aan gezondheid en onderwijs.

Een degelijk opgeleide bevolking is immers een essentiële voorwaarde om te komen tot een
verhoogde algemene ontwikkeling. Het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport (MoEYS) erkent
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dat, ondanks de belangrijke inspanningen in de afgelopen jaren, de onderwijssector er niet in
slaagde om de beleidsdoelstellingen van het Educatief Sectoraal Plan 2001-05 te behalen. Het
overgrote deel van de kinderen die aan het lager onderwijs beginnen, halen het middelbaar onder-
wijs niet. Daardoor worden hun kansen op de arbeidsmarkt gering en het risico op armoede blijft
hoog. Kortom, er is nog heel wat werk voor de boeg om de Millenniumdoelstellingen tegen 2015 te
behalen.

Terwijl op het vlak van gender gelijkheid nog heel wat ruimte voor verbetering is, slaagde de
overheid, in samenwerking met de diverse ontwikkelingsorganisaties, erin het percentage HIV-
besmette volwassenen spectaculair te verminderen van 3.0% in 1997 naar 1.9% in 2005. Terwijl
deze resultaten bemoedigend zijn, mag er echter geen plaats zijn voor gemakszucht aangezien
HIV/aids verantwoordelijk blijft voor een groot aantal sterfgevallen bij alle bevolkingsgroepen.

VVOB in Cambodja

Het VVOB-programma in Cambodja draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Aan het Provincial Teacher Training College (PTTC) in Siem Reap focust het Learner Centered
Methodology (LCM) project zich sinds 2004 op een ondersteuning van de onderwijsmethodologie in
het lager onderwijs van de provincies Siem Reap, Otdar Meanchey en Kampong Cham. Daartoe
worden docenten van het PTTC en leerkrachten van de pilootscholen opgeleid in de leerlinggerichte
methodologie en de implementatie van de opgedane kennis en vaardigheden wordt opgevolgd door
een Teacher Support Team. Ook worden schooldirecteurs getraind om de leerlinggerichte methodo-
logie te ondersteunen. Verder worden de ouders en de gemeenschap betrokken bij het onderwijs-
proces waarin cross-sectorale thema’s als milieu, HIV/aids en gender ook hun aandacht krijgen.

Aan het Regional Teacher Training College (RTTC) in Kampong Cham werkt een VVOB- project sinds
2004 aan de verbetering van het wiskunde en fysica onderwijs in het lager middelbaar onderwijs in
de provincie Kampong Cham. Ook hier worden docenten van het RTTC en leerkrachten van de
pilootscholen getraind en opgevolgd in de implementatie van een meer ervaringsgericht onderwijs.
In een door het project opgezet laboratorium krijgen de trainers de kans om experimenten uit te
voeren. Ontwikkelde handleidingen bij het nieuwe curriculum helpen hen om de theorie aanschou-
welijker te maken zodat hun studenten en leerlingen tot een dieper begrip kunnen komen van
wiskunde en fysica.

Midden 2005 startte aan de Provincial en Regional Teacher Training Colleges van Battambang een
project om de schoolgezondheid in deze provincie te promoten. De trainers van de opleidingscentra
en leraren in de lagere en lager secundaire pilootscholen bouwen zowel methodologisch als inhou-
delijk capaciteit op om gezondheidstopics te integreren in hun onderwijs. Daarbij worden ook leer-
materialen ontwikkeld om de lessen meer ervaringsgericht te maken. Het project werkt samen met
het Provincial Department of Health en bouwt ook een netwerk uit met andere nationale en interna-
tionale actoren die werkzaam zijn in de (school)gezondheidssector.
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ICT in het onderwijs in functie van leerlinggericht onderwijs
Aan het Provincial Teacher Training College in Siem Reap ging in maart 2006 het Open Resource Centre
(Open Leercentrum) project van start. Het opereert in het verlengde van het methodologische project
rond leerlinggericht onderwijs dat twee jaar eerder werd opgestart. Het project wil leerkrachten de
mogelijkheid bieden leermaterialen te ontwikkelen die aangewend kunnen worden bij de toepassing van
nieuwe onderwijsmethodologieën. ICT vormt een belangrijke component binnen dit project. Een compu-
terruimte met 20 computers en internettoegang werd opgezet aan het Provincial Teacher Training
College. Deze ruimte dient tegelijk als trainingslokaal en open leercentrum.

Tijdens 2006 lag de nadruk op het verwerven
van basisvaardigheden in het gebruik van ICT.
Zowel de docenten als de studenten in de
lerarenopleiding volgden training, en
gebruiken de computerruimte op dagelijkse
basis om hun vaardigheden verder te
oefenen. De docenten namen ook deel aan
een aantal workshops omtrent het maken van
leermaterialen en lessenplannen. De nadruk
ligt hier op het verwerven van informatie, en
het ontwikkelen van leermaterialen die
gebruikt kunnen worden voor zelfstudie. Het
project omhelst nog een tweede luik, waarbij
getracht wordt de efficiëntie van het school-
management te verbeteren door middel van
informatisering. Hiervoor werd een “open
source” studenteninformatiesysteem gese-

lecteerd en vertaald in het Cambodjaans. De implementatie en training van de staf moet nog gebeuren.
Daarnaast werden een tiental lagere scholen geselecteerd in Siem Reap om deel te nemen aan het
project. Opnieuw werd in een eerste fase gestart met het verwerven van basisvaardigheden. Na het
succesvol voltooien van deze training ontvingen de deelnemende scholen een pc met printer. Ook hier
wordt in verdere training gefocust op het ontwikkelen van leermaterialen, en op administratieve onder-
steuning. Een toolkit met zowel traditionele als digitale leermiddelen werd samengesteld in samenwer-
king met het LCM-project, en deze werd verspreid in de pilootscholen om de leerkrachten de gelegenheid
te bieden zelf nieuwe leermaterialen te genereren.
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Vietnam: Economische boom
zwakke basis voor duurzame
ontwikkeling?

Tekenen van versnelde ontwikkeling zijn overal merkbaar in Vietnam: van het groeiend aantal auto’s
op de wegen tot de aanleg van rijke buitenwijken rond de steden en de futuristische satellietstad in
Hanoi waar in november 2006 de Asia-Pacific Economic Summit plaatsvond. Vietnam startte in het
midden van de jaren tachtig zijn ‘doi moi’ markteconomische hervormingen, en na een aanvankelijk
oneven ontwikkeling kent het land recent een opmerkelijke economische groei. Het land zwendelt
zijn export aan en buitenlandse ondernemingen brengen het land grote winst, o.a. in de elektronica.
Hoewel de oogst van de boeren nog groeit, daalde het aandeel van de landbouw in economische
output van 25% in 2000 tot 21% in 2005 omdat de industrie zich sneller ontwikkelde.
De economische revolutie gaat gepaard met een sociale verandering: er heerst minder extreme
armoede en sinds de jaren negentig is de levensverwachting gestegen en de kindersterfte gedaald.
Bijna driekwart van de Vietnamese kinderen op middelbare schoolleeftijd lopen nu school terwijl dit
in 1990 maar voor één derde het geval was.

Aandacht voor jonge generatie

Toch wordt Vietnam nog tot de armste landen van Azië gerekend en de basis voor een duurzame
ontwikkeling blijft zwak. Een belangrijk deel van de bevolking leeft maar net boven de armoede-
grens. Vietnam trad eind 2006 toe tot de Wereldhandelsorganisatie maar wordt daardoor kwets-
baarder voor een veranderlijke goederenmarkt. Een recessie in de regio, of een grote sprong
voorwaarts van China zou voor het land een aanzienlijke vertraging kunnen betekenen. Vandaar dat
de regering snel voortbouwt aan een betere infrastructuur. Tijdens het laatste Congres van de
Communistische Partij in april 2006 is een vijfjarenplan goedgekeurd met doelstellingen om de
output te verhogen en infrastructuur te verbeteren om tegemoet te kunnen komen aan de
behoeften van de 84 miljoen inwoners. Jaarlijks moet de partij 1 miljoen jongeren een job bezorgen
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om de sociale cohesie niet te bedreigen. Overheidsinstellingen dienen hun capaciteit te versterken
en corruptie in te perken. Na een corruptieschandaal in maart 2006 zijn een aantal hoge ambtenaren
uit hun ambt ontslaan en vervangen door jongere functionarissen die corruptie actief tegengaan en
de economische hervorming steunen.

Strategisch onderwijsplan

Ook het ministerie van Onderwijs en Training heeft sinds juni 2006 een nieuwe minister, Nguyen
Thien Nhan, die zich als doel stelt om de kwaliteit van het onderwijs op het regionale en internatio-
nale niveau te brengen, ernaar streeft om het volledige onderwijssysteem te digitaliseren en zeer
sterk het belang benadrukt om corruptie als spieken en diploma’s afkopen resoluut tegen te gaan.
Hij werkt verder met het huidige Education Development Strategic Plan for 2001-2010 (EDSP)
waarbinnen het VVOB-onderwijsprogramma in Vietnam zich situeert.

VVOB in Vietnam

Aan het Hanoi Retraining College of Teachers and Educational Managers loopt sinds 2003 het
IMIH-project, ‘Implementeren van Informatie en Communicatie technologie in de scholen van
Hanoi’, en aan het Educational Managers’ Training College No.2 in HCMC is in 2005 een project in
‘Informatie en Communicatie Technologie in Onderwijs en Management’ gestart. Beide ICT-pro-
jecten streven ernaar om het schoolmanagement via ICT op een hoger niveau te brengen en ICT te
integreren in het onderwijzen en leren zodat de leerlingen beter voorbereid zijn op de noden van de
maatschappij. Het IMIH project werkt met 17 pilootscholen in de stad Hanoi terwijl de 18 piloot-
scholen van het ICTEM project verspreid liggen in het stedelijke HCMC en in de provincies Tay Ninh
en Dong Nai. Ook het project in ‘Beroepstechnische vorming in informatica en boekhouding’ aan het
Centre for Informatics van de Banking Academy in Hanoi speelt in op de behoefte om met ICT
tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen die KMO’s te wachten staan na de toetreding van
Vietnam tot de Wereldhandelsorganisatie. Naast training in financiële boekhouding worden in dit
project voor Vietnam pioniersstappen gezet in management accounting. Verder draagt het project bij
tot het ontwikkelen van een kenniscentrum waar de studenten van de Banking Academy de nodige
bronnen kunnen raadplegen om zichzelf te blijven bekwamen.

Naast het onderwijs is landbouwextensie opgenomen in het VVOB-programma. Zowel in Can Tho
en de 12 provincies van de Mekong Delta, als in de provincie Ba Ria - Vung Tau loopt er een
landbouwextensieproject waarin de opleiding van extensiewerkers centraal staat. Binnen het
Mekong Delta Agricultural Extension Project (MDAEP), gevestigd aan het Mekong Delta Research
Development Institute in Can Tho werken de 4 provincies An Giang, Ca Mau, Soc Trang en Ben Tre
actief aan een institutionele integratie van de Participatory Technology Development (PTD) terwijl de
piloot extensiewerkers in de overige Mekong Delta provincies en in Can Tho ook in staat zijn om
PTD te faciliteren. Het Participatory Agricultural Extension for the Poor (PAEP), aan het Institute of
Agricultural Sciences of South Vietnam in HCMC, bouwt capaciteit op aan het provinciale extensie-
centrum in Ba Ria – Vung Tau en in 10 pilootextensieclubs op districtsniveau. De twee projecten
dragen hun steentje bij tot de armoedebestrijding. De Mekong Delta regio heeft nog 645,000
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huishoudens met een gemiddeld inkomen van 0.32 USD per persoon per dag. In de provincie Ba Ria
– Vung Tau staat de rijkdom van het toerisme en olie-industrie in schril contrast met de armoede van
de boeren.

Onderwijs op de bres voor groter milieubewustzijn
Een explosieve bevolkingsgroei en een sterke toename in de relatieve welstand zorgen voor een poten-
tiële escalatie van milieuproblemen in Vietnam. De afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen en
de beperkte aandacht voor de milieu-impact van de verwerking en verwijdering van producten worden
binnen het streven naar een meer duurzame ontwikkeling voor Vietnam steeds vaker in vraag gesteld. Het
land beseft dat het capaciteit moet opbouwen om de mogelijkheden van de globalisering te maximali-
seren en tegelijk de negatieve impact daarvan, zoals ecologische degradatie, te minimaliseren. In dit kader
krijgt milieuonderwijs alsmaar meer aandacht.

Samen met het Hanoi Retraining
College for Teachers and Educational
Managers draagt VVOB via het Hanoi
Environmental Education Project
(PAEP) bij aan duurzame ontwikkeling
en aan oplossingen voor de verdere
verloedering van het milieu.

Actuele milieu-inhouden en ondersteu-
ning van het onderwijsvernieuwings-
proces zijn de hoekstenen van de
vormingsactiviteiten van HEEP waar-
binnen gestreefd wordt naar een holis-
tische benadering van het leefmilieu.
De vertaling van de inhouden naar de
concrete school- en klaspraktijk gene-
reert belangrijk materiaal dat door
HEEP wordt gebundeld, vermenigvul-

digd en verspreid naar alle scholen in Hanoi en naar opleidingsinstituten en andere provinciale autoriteiten
in Vietnam. Een selectie van pilootscholen heeft zich geëngageerd om hun expertise en ervaring ter
beschikking te stellen aan andere geı̈nteresseerde scholen. Deze verbreding is niet mogelijk zonder de
ondersteuning van de verschillende onderwijsautoriteiten op provinciaal en districtsniveau, en andere
stakeholders waarmee het project een netwerk heeft uitgebouwd. HEEP werd uitgenodigd om ondersteu-
ning te verlenen aan andere VVOB-projecten in Vietnam en Cambodja om het cross-sectoraal thema van
milieu optimaal te integereren, aangepast aan de lokale context.
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Het IOC Programma
In 2006 werkte VVOB nog samen met
drie internationale instellingen die lid
zijn van de CGIAR (Op 2 en 3 mei
2006 was er een voorstelling voor de
Belgische Senaat “Belgium and the
CGIAR”) en dit op meerdere locaties
in Afrika en Azië. Het belangrijkste
kenmerk van dit programma is dat
VVOB’s modeste, locatiegebonden
inbreng een zeer ruime impact heeft.
Dank zij actieve en uitgebreide
netwerken en samenwerkingsver-
banden worden er grensoverschrij-
dende resultaten gerealiseerd.

In alle VVOB-interventies ligt de
nadruk op capaciteitsversterking.

Het IITA-VVOB project Ontwikkeling van geı̈ntegreerde bodemvruchtbaarheids- en pest- bestrij-
dingstechnieken voor kleinschalige bananenproductie in het Grote Meren gebied werkte in 2006 in
Uganda en Rwanda. Veldproeven i.v.m. relaties tussen bodem-plant- plagen/ziektes toonden het
positieve effect aan van mulching op de plantengroei, door de controle van grondaaltjes (nema-
toden). Potproeven toonden een negatief effect aan van laag stikstofgehalte. Het is duidelijk dat het
verbeteren van bodemvruchtbaarheid en de bestrijding van nematoden hand in hand moeten gaan.
Het project bestudeerde ook de relatie tussen opname van nutriënten en de opbrengsten. De meest
belovende technologieën worden op de boerderij uitgetest op 200 demonstratiesites verspreid over
Uganda.

Verder gebeurde er ook capaciteitsuitbouw van partnerinstituten, via training van personeel, begelei-
ding van studenten en het geven van technisch advies. Er gebeurde technische opvolging in het
NARO bodemlab voor het bewaken van de consistentie van de data (kwaliteitsbewaking). De
samenwerking van VVOB met IITA werd op 31 juli 2006 vervroegd afgesloten omdat de coöperant
overstapte naar het door DGOS gefinancierde bananenproject voor het Gebied der Grote Meren.

Een tweede partner van VVOB, actief vanuit Uganda, is Bioversity International (voordien INIBAP).
Het project Ontwikkeling en overdracht van technologieën om de bananen en ensete teelt/
productiviteit bij kleine boeren in oost en zuidelijk Afrika te verhogen bestaat uit een aantal sub-pro-
jecten (“initiatieven”) met eigen objectieven die in verschillende landen van de regio oost- &
zuidelijk Afrika (Uganda, Ethiopia, DRCongo, Burundi, Rwanda, Zuid-Afrika) worden uitgevoerd.
Bioversity International heeft een unieke aanpak door te netwerken met verschillende nationale,
regionale en lokale stakeholders die de levensomstandigheden van kleine bananenkwekers willen
verbeteren.
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In 2006 werd veel aandacht besteed aan de ziekte Bacterial Wilt. Verschillende eenvoudige bestrij-
dingstechnieken werden uitgetest en aan landbouwers aangeleerd in Ethiopië en Uganda. Informa-
tiebrochures worden opgesteld en verspreid. De boeren zijn zich nu zeer goed bewust van de ziekte
en kennen de bestrijdingsopties. Techniekers, extentiewerkers en landbouwers werden getraind
rond plantagebeheer en IPM technologieën, ontwikkeling van kleine ondernemingen en vermark-
ting, alsook over verwerking van bananen (drogen, bloem maken, roosteren, koken).

Het project ‘Capaciteitsverhoging voor beheer van nematoden in kleinschalige bananenvermenigvul-
diging’ van INIBAP in de Filipijnen liep in 2006 af.

De belangrijkste partner voor VVOB is het World Agroforestry Centre (ICRAF), met vier projecten.
In Zimbabwe liep, tot eind juni 2006, het project ‘Strategische partnerships en effectieve netwerking
voor duurzaam agroforestry onderzoek, ontwikkeling en onderwijs voor ICRAF in de regio van
Zuidelijk Afrika’.

Het project omvatte twee brede objectieven. Voor het scaling-up objectief heeft ICRAF zuidelijk
Afrika volgens eigen berekeningen bijna 500.000 boeren bereikt. Er zijn ook bijna 10000 boeren-
trainers opgeleid op het vlak van agroforestry. Daarmee wordt aangetoond dat ICRAF Zuidelijk-
Afrika als redelijk kleine organisatie via strategische partners en hun netwerken een grote doelgroep
kan bereiken. Via een proces van institutionalisering werd ook getracht om die inspanningen structu-
reel te verankeren bij de strategische partners. De institutionalisering gebeurt via capaciteitsop-
bouw, optimaliseren van de partnerships, delen van lessen tussen partners, en participatie aan
studies en onderzoek over de impact van de partnerships. Ook de samenwerking via Farmers of the
Future valt hieronder.
Het tweede objectief streefde netwerking na met organisaties die niet altijd strategisch zijn voor
ICRAF als organisatie, maar wel kunnen bijdragen tot en gelijkaardige objectieven nastreven. ICRAF
faciliteert en is lid van een vijftiental van die netwerken.

Testen van opties en trainen van partners in participatieve domesticatietechnieken en marketing in
Oost-Afrika (TOTDOMEA) werkt vanuit Kenya en legt veel nadruk op het ontwikkelen van materialen
zoals het Tree Diversity Analysis-handboek en bijhorende software, Tree Seeds for Farmers toolkit,
videoclips over het gebruik van kettingzagen, CD-ROM met extensiematerialen voor houtproductie
door kleine landbouwers. Deze materialen werden in 2006 gebruikt voor training van extentiewer-
kers en landbouwers, niet alleen in de context van het project zelf, maar ook door andere organisa-
ties en dat in verschillende landen van Azië en Afrika. De Inventaris van Leveranciers van
Boomzaden werd opnieuw geactualiseerd en gebruikers ervan werden opgeleid.

Landbouwers voor de toekomst - “Farmers of the Future” (FOF) leverde in 2006 een bijdrage rond
beleidsontwikkeling via de studie Demand Profiles and Supply Responses for Agricultural education
and training (AET) at the Post-Primary Education Level in Sub- Saharan Africa. Ervaringen van FOF
(The Role of Relevant Education in Achieving Food Security and Sustainable Rural Development)
werden gepresenteerd op een aantal internationale fora.
In Kenya werd in 2006 een workshop georganiseerd voor schrijvers van leermaterialen over landbos-
bouw. Speciaal voor leerkrachten worden materialen over boomkwekerijtjes ontwikkeld.
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“Landbouwers voor de Toekomst”
heeft in verschillende scholen in Kenya
een aanzet gegeven om er “leer-
punten voor landbosbouw” uit te
bouwen. Dit is een succesvolle
formule gebleken en deze leercentra
groeien uit tot informatiecentra voor
milieubeheer voor de plaatselijke
gemeenschappen, rondom de
scholen.

Het project Capaciteitsversterking van
de ICRAF partners in Oost- en
Centraal- Afrika, op het vlak van
Onderzoeksmethodes heeft in 2006
trainingen georganiseerd in Kenia,
Ethiopië en Burundi rond computer-
vaardigheden en onderzoeksme-
thodes. Een technische nota over
Sampling werd uitgeschreven door
twee medewerkers van het Kenya
Forestry Research Institute (KEFRI),
onder begeleiding van de VVOB-coö-
perant. Verschillende relevante trai-
ningsmaterialen werden ontwikkeld,
verzameld en gebundeld op een
CD-Rom, om zodoende een groter
publiek te bereiken. De interesse voor
de gratis verdeelde statistische soft-
ware GenStat Discovery blijft

toenemen. Het VVOB-project werkt mee aan een nieuwe versie. Via het project werden boeken ter
beschikking gesteld van nationale instituten in Burundi, Kenya, DR Congo, Nigeria en Malawi.

8 Landbouwers van de toekomst - “Farmers of
the Future” (FOF)

http://www.worldagroforestrycentre.org/
Training/futurefarmers .asp

Capaciteitsversterking van de ICRAF partners in
Oost- en Centraal Afrika, op het vlak van Onder-
zoeksmethodes

http://www.worldagroforestry.org/RMG

Testen van opties en trainen van partners in
participatieve domesticatietechnieken en marke-
ting in Oost-Afrika (TOTDOMEA)

Trainingsmaterialen geı̈ntegreerd in de website
van het Trees and Markets programma van
ICRAF: URL http://www.worldagroforestry.org/
treesandmarkets

Strategische partnerverbanden en effectieve
netwerking voor duurzaam onderzoek, ontwik-
keling en vorming - ICRAF Zuidelijk Afrika regio

www.worldagroforestrycentre.org
www.icrafsa.org
www.sa-raft.org (hosting Farmers of the Future
in Southern Africa)
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Ontwikkeling van geı̈ntegreerde bodemvrucht-
baarheids- en pestbestrijdings-technieken voor
kleinschalige bananenproductie in het Grote
Meren gebied

www.iita.org

Ontwikkeling en overdracht van technologieën
om de bananen en ensete teelt/productiviteit bij
kleine boeren in oost en zuidelijk Afrika te
verhogen.

www.banana.bioversityinternational.org
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9. Blik op de toekomst:

De rol van VVOB in

Vlaanderen



«Jullie zetten mensen in beweging!»
VVOB kreeg de laatste jaren als organisatie te maken met nogal wat vernieuwingen. Eerst en vooral
veranderde het referentiekader van ontwikkelingssamenwerking grondig op nationaal en internatio-
naal vlak door de PRSP en SWAp-gestuurde beleidsplannen, waarop de donoren pro- actief willen
inspelen. Los daarvan werd VVOB heel specifiek als Vlaamse organisatie geconfronteerd met de
oprichting van het Vlaams agentschap en de daarmee gepaard gaande overheveling van het taken-
pakket voor de opvolging van de Vlaamse bilaterale projecten.

Deze situatie betekent een opportuun moment voor de organisatie om een intern reflectieproces op
te starten over de (her)positionering van VVOB in Vlaanderen. Hoe, met andere woorden, verankert
VVOB zich in het Vlaamse landschap en welke meerwaarde betekent ze (en zou ze kunnen bete-
kenen) voor andere Vlaamse actoren die rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking werken?
Binnen dit kader organiseerden we de participatieve oefening om de visie en missie te vernieuwen.
Een bevraging van onze externe partners bracht aan het licht dat het belangrijk is om de opge-
bouwde expertise en de aanwezige ervaring binnen de organisatie ook te kunnen terugkoppelen
naar Vlaanderen toe.

Als resultaat hiervan kregen zowel de visie als de missie een duidelijk tweeluik mee: enerzijds is er
de werking in het Zuiden, waar we via resultaatgerichte capaciteitsopbouw rond de verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het
land en haar bevolking.

Anderzijds kwam uit die participatieve oefening de noodzaak naar voor om een brugfunctie uit te
oefenen tussen Noord en Zuid. Onze werking in het Zuiden is een belangrijke hefboom om mee te
werken aan een groter draagvlak in Vlaanderen voor een solidaire samenleving.

Om de discussie hieromtrent te voeden, publiceren we in dit jaarverslag een thematische tekst over
de rol van VVOB in Vlaanderen. We lieten ons hierbij grosso modo leiden door twee fundamentele
vragen: Welke meerwaarde heeft VVOB momenteel voor Vlaanderen? En welke meerwaarde zou
VVOB naar de toekomst toe kunnen spelen voor de Vlaamse instanties?

Met deze vragen in het achterhoofd trokken we naar een aantal Vlaamse experten op het vlak van
onderwijs en ontwikkelingssamenwerking die op één of andere manier bij de werking van VVOB
betrokken zijn. We gingen bij hen te rade en brachten hun ervaringen en aanbevelingen in kaart. Een
algemene tendens is dat men VVOB als een waardevolle organisatie ervaart en in de context
hiervan ook duidelijke aanbevelingen naar de toekomst toe formuleert.
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Onmiddellijk waarschuwen we dat wat
hieronder volgt een voorlopige tekst is,
die de discussie over de positionering
van de organisatie voor een stuk wil
voeden. Hiermee geven we duidelijk
een eerste aanzet om op een open en
transparante manier VVOB een struc-
turele plaats te geven in Vlaanderen.
De haalbaarheid en relevantie van een
heleboel van de hieronder aange-
brachte elementen moet beslist nog
dieper afgetoetst worden en we
beseffen ten volle dat we hiermee aan
het begin van dit proces staan.

We legden ons oor te luisteren bij
Marlies Lacante van het centrum voor

motivatiepsychologie van de KULeuven, bij René Vanotterdijk coördinerend inspecteur voor Alge-
mene Beleidsondersteuning, bij Luc D’Haese ontwikkelingsexpert van de UGent en de Universiteit
Antwerpen, bij Marc Gorremans lector / ICT-coördinator van het departement Verpleegkunde &
Lerarenopleiding van de KHMechelen, bij Maria De Smet, van de werkgroep Ontwikkelingssamen-
werking van de VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad), bij Dirk Terryn van de CANON cultuurcel, bij
Micheline Scheys van de Afdeling Strategische Beleidsondersteuning van het Beleidsdomein Onder-
wijs en Vorming en bij Peter Van Petegem van de Onderzoeksgroep EduBROn en het ExpertiseCen-
trum Hoger Onderwijs (ECHO) van het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van
de Universiteit Antwerpen.
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De vierde pijler in opmars
Sinds Patrick Develtere in zijn boek ‘De
Belgische ontwikkelingssamenwerking’
de term “de vierde pijler” lanceerde, is
het concept zijn eigen leven beginnen
leiden. Binnen het kader van de ontwikke-
lingssamenwerking zijn er traditioneel
gezien drie pijlers werkzaam: de bilaterale
samenwerking of rechtstreekse onder-
steuning van België naar een overheid in
het Zuiden, de multilaterale samenwer-
king via internationale instellingen
(UNESCO, UNICEF, WFP...) en de indi-
recte samenwerking via niet-gouverne-
mentele organisaties en universiteiten.
Onder deze laatste vorm (indirecte
samenwerking) valt de werking van
VVOB. Daarnaast is een vierde pijler actief

op het terrein met de karakteristieken van niet-gestructureerde en gedecentraliseerde ondersteuning naar
het Zuiden toe.

Deze vierde pijler is niet nieuw, want bestond al langer bijvoorbeeld onder de vorm van steungroepen die
rond ngo-coöperanten en missionarissen werkzaam waren. Nieuw is echter wel dat deze vormen van
ondersteuning een niet te onderschatten groei kennen. Deze groei vinden we in initiatieven rond interna-
tionale solidariteit binnen de vakbonden, binnen de mutualiteiten, binnen bedrijven, binnen de steden en
gemeenten (via zusterbanden) om er maar enkelen te noemen. In wezen gaat het over de vermaatschap-
pelijking en lokalisering van ontwikkelingssamenwerking. Want eigenlijk kan om het even wie in aanraking
komt met een schrijnende toestand in een ontwikkelingsland een lokale werkgroep oprichten om daar
heel punctueel iets te aan te doen:

“Het gaat daarbij immers om een weinig of niet geı̈ntermedieerde samenwerking met een hoog gehalte
aan persoonlijke betrokkenheid. Het feit dat er een grote betrokkenheid is bij en herkenning van doelstel-
lingen en werkwijzen, zorgt voor een hoge graad van vertrouwen in de uitvoerder. (...) Er zijn immers geen
‘verliesposten’. In het ideaaltypische geval is de ontvanger zelf de besteder – wat het vertrouwen in het
nut, de efficiëntie en de impact zeer groot maakt.” (Develtere, p. 208)

Ook al kunnen we ons misschien vragen stellen bij aspecten van duurzaamheid en relevantie van initia-
tieven van de vierde pijler, feit blijft dat het fenomeen groeit vanuit een schijnbaar wantrouwen naar de
drie traditionele pijlers toe. En ook al hebben we vaak te maken met heel persoonlijke initiatieven en met
een vaak charitatieve inslag, het wordt wel een groeiend onderdeel binnen de Belgische wereld van
ontwikkelingssamenwerking, waarmee we moeten rekening houden. Trouwens, onrechtstreeks is VVOB
hier al voor een stuk bij betrokken, bijv. doordat coöperanten meeschrijven aan nieuwsbrieven van steun-
comités of doordat stagiairs sensibilizeringsactiviteiten organiseren. Hoe we hier binnen de organisatie
mee om kunnen gaan en hoe we sommige van deze initiatieven structureel kunnen versterken is ons nog
niet helemaal duidelijk en verdient zeker verdere verdieping.

Patrick Develtere, De Belgische ontwikkelingssamenwerking, Davidsfonds, Leuven, 2005
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Education for development:
relevante meerwaarde

In haar huidige werking doet VVOB
systematisch beroep op een aantal
actoren in het Vlaamse landschap,
waar een al dan niet structurele over-
eenkomst mee is afgesloten. In de
eerste plaats is er de inspectie van het
Vlaamse onderwijs. VVOB onderte-
kende een samenwerkingsakkoord
met de inspectie rond drie thema’s. Er
is een luik rond informatie-uitwisse-
ling, een tweede luik rond de inhoude-
lijke ondersteuning van projecten en
een laatste rond de betrokkenheid bij
een kernteam van de projectwerking.
Op regelmatige basis bezoeken
Vlaamse inspecteurs VVOB-projecten
in het Zuiden om er vanuit hun eigen
expertise een inhoudelijke inbreng te
doen. Het spreekt vanzelf dat dit een
wisselwerking heeft, aldus René
Vanotterdijk:

“Binnen de inspectie hechten we veel belang aan die samenwerkingsovereenkomst met VVOB. Wij
beschouwen VVOB ook als een organisatie met een schat aan expertise. We hebben dan ook de
optie genomen om een soort van interne zendingsdebriefing in te lassen voor de mensen die op
zending gaan opdat wij daar ook van kunnen leren. Vaak komen zij met frisse ideeën terug van
dergelijke zendingen. We vinden dat ze daarom op een of andere manier een terugkoppelingsmo-
ment moeten inbouwen naar het gehele inspectiekorps toe waarin ze de mogelijke meerwaarde van
hun zending voor hun taak als inspecteur moeten toelichten.”

Vaak doet VVOB een beroep op de inspectie om een punctuele taak op zich te nemen in het verhaal
van de projectcyclus: een tussentijdse evaluatie of een formuleringszending. Of ook gewoon om
vanuit hun eigen ervaring en opgebouwde kennis een aantal specifieke workshops te gaan geven
aan één van onze partners. Maar het kan ook op een structurelere manier, waarbij inspecteurs als
inhoudelijke samenwerkingsadviseurs optreden voor een bepaald project dat ze gedurende de hele
levensduur blijven volgen. Hierbij volgen inspecteurs gedurende die periode een project dat met hun
eigen kennisdomein te maken heeft:

“Zij volgen het project van begin tot het einde op en dat is goed. Als je dat een tijdje opvolgt, ken je
de specifieke context van het project en kan je echt wel goede aanbevelingen doen.”
(René Vanotterdijk)
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Verrijking voor eigen werk
Zelf heb ik veel geleerd uit mijn zendingen in Zuid-Afrika. Ik vond het een echte verrijking om te zien hoe
men daar de dingen aanpakt en van onderuit begint te werken. Ik heb er het belang van een draagvlak en
van een implementatiestrategie leren kennen. En hoe je daaraan werkt. Toen ik de eerste keer terug-
kwam, kon ik uit deze ervaring echt concrete aanbevelingen naar het beleid toe formuleren over hoe een
draagvlak van onderuit op te bouwen vooraleer veranderingen te willen doorvoeren.

Ik heb bovendien in Zuid-Afrika geleerd dat de context en de inputsituatie veel meer aandacht moeten
krijgen en veel meer nog vooraleer we naar output of processen gaan kijken. Het goed leren kennen van
een specifieke context geeft je ook de mogelijkheid om de gevolgen beter in te schatten. En daar
besteden we nu in onze inspectieverslagen wel meer aandacht aan. Nu, Zuid-Afrika heeft ergens het
voordeel dat zij met Mandela, na de apartheid, weer van nul zijn begonnen op onderwijsvlak. Dat gaf hen
meer ruimte om te experimenteren, om dingen uit te proberen en dat is voor ons juist het leerrijke dat we
kunnen terugkoppelen naar onze eigen situatie. Indirect heb ik daar veel uit geleerd.

René Vanotterdijk, coördinerend inspecteur voor Algemene Beleidsondersteuning

Ook andere specialisten leren uit de VVOB-werking en koppelen dat terug naar hun eigen werkge-
bied. Een sterk punt in deze context vormt de PCM-methodologie als instrumentarium voor het
beheren van projecten, aldus Marlies Lacante: “Het gebruik van de PCM-methodologie, ook al word
ik soms dol van die rare tabellen. Maar ik zie dat als een verrijking voor mijn eigen werk. Als ik aan
projecten begin voor het ministerie van onderwijs, denk ik altijd aan jullie projecten en dan gebruik ik
dat in de planning van een project voor mijn eigen werk. In dat opzicht vind ik mijn bijdrage aan het
VVOB project als een manier van wederzijdse bevruchting, want het verrijkt mijn eigen werk ook op
een inhoudelijke manier.”

Inspectie over de grenzen heen
Eind 2002 bereidde VVOB de terugkeer naar Rwanda voor. In Kigali verzorgde ik, samen met een lokale
partner, de formulering van een secretariaatsproject voor het middelbaar onderwijs. Vooraf vroeg ik me af
of 12 dagen niet wat veel waren, maar we kwamen slechts twee uurtjes voor mijn terugkeer tot een
definitief akkoord. Verantwoordelijken voor het curriculum, directies en vertegenwoordigers uit het hoger
onderwijs wogen hun visie op het project - in drie talen nota bene: Engels, Frans en Kinyarwanda - af aan
de mogelijkheden die VVOB kon bieden. Lange vergaderingen, werksessies waarbij de sneuveltekst
voortdurend werd bijgesteld… het werd een boeiende evenwichtsoefening.
Daarna kwam ik jaarlijks een tiental dagen naar Rwanda als samenwerkingsadviseur voor twee projecten.
Schoolmanagement, een item dat een inspecteur goed moet liggen, kwam erbij. Het eerste opvolgingsbe-
zoek was frustrerend, maar achteraf bekeken erg leerzaam. De context van het gastland is niet te
onderschatten.

Als samenwerkingsadviseur kan je alleen raad geven, suggereren en liefst met een goede timing exper-
tise inbrengen. Op het lokale ritme, wel te verstaan. Naar de dingen die ik in 2003 zelf wilde aanbrengen,
vroegen de partners spontaan… in 2005. Je leert snel je plaats. Het zijn de Rwandezen zelf die met de
hulp van een tandem van telkens een VVOB-er met een lokale homoloog voor progressie zorgen. Zonder
dat komt er geen duurzame verankering. De grootste voldoening is te merken dat de projecten tastbare
resultaten opleveren. Zodanig dat het Ministerie ze opneemt en er een vervolg aan wil breien.

Voor de inspectie is de samenwerking met VVOB een belangeloze bijdrage aan de ontwikkeling van het
zuiden. Maar je geeft niet alleen, je krijgt veel terug en leert. Te beginnen bij dit: in Vlaanderen lichten
inspecteurs scholen door. Je kan veel aanbevelingen doen, maar uiteindelijk zijn het de mensen “in het
veld” die het moeten doen. Dat is, zelfs met een totaal andere context, net zo in Rwanda.

Jean-Louis Leroy, inspecteur
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In eenzelfde richting gaat het commentaar van Peter van Petegem:
“Ik ben onderzoeksmatig bezig met kwaliteitszorg. Door een mid-term evaluatie voor jullie uit te
voeren, doe ik ervaringen op waar ik uit leer. Hieraan kunnen meewerken heeft voor mij ook een
meerwaarde. Ik heb ook een project mee geformuleerd en vind dat heel boeiend om mee na te
denken over hoe we doelen scherp kunnen krijgen en de processen van ownership in het project
kunnen krijgen. Dat is een cruciale variabele bij de zelfevaluatie van scholen, wat tot mijn eigen
onderzoeksgebied behoort. Ik ontwikkel me daar zelf ook verder door en leer er van.”

Maar deze ervaringen beperken zich niet tot het individuele niveau van verrijken van de persoon die
een opdracht voor VVOB uitvoert in één van de projecten. De confrontatie met een andere cultuur
en de lessen die daaruit getrokken worden, zijn relevant op een bredere schaal:
“Ik ben bijvoorbeeld pas heel goed beginnen beseffen binnen welk kader ik werk door met mensen
uit een andere context te werken.
Binnen het kader van milieu-educatie
word je bijvoorbeeld geconfronteerd
met de relatie mens-natuur die
anders is, waar je in andere culturen
een kleinere afstand hebt tot de
natuur en dus een grotere afhanke-
lijkheid ervan krijgt. Dat zijn erva-
ringen die je verder doen kijken dan
je eigen neus lang is. Die neem ik
dan mee in mijn lessen en geef ik via
vorming en training door aan andere

“Ik vind deze band met VVOB heel
verrijkend, ook al is het een belasting
bovenop mijn eigen werk. Ik heb er zelf
iets aan en kan het terugkoppelen naar
mijn eigen werk, leer hierdoor veel
dingen relativeren en kan de dingen
hierdoor meer in proportie zien.

Marlies Lacante
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mensen. Dat maakt het voor mij als persoon interessant en geeft mij een duidelijke meerwaarde.”
(Peter Van Petegem)

Een ander belangrijk structureel samenwerkingsverband in Vlaanderen is dat met de Vlaamse Hoge-
scholenraad. Ontwikkelingssamenwerking komt meer en meer hoog op de agenda van de hoge-
scholen te staan. Maria De Smet: “Zo worden de stages in ontwikkelingslanden een structureel
item binnen het curriculum van de studenten. Het is echt wel een aandachtspunt geworden op
beleidsniveau de laatste twee jaar. En de nieuwe dynamiek is dat hogescholen hier zelf eigen
middelen vrij voor maken. In het geheel van stageplaatsen voor de VLHORA speelt VVOB een
cruciale rol.”

De hogescholen zijn een relatief beperkte speler op het terrein van internationale samenwerking.
Maar binnen de VLHORA beschouwt men VVOB als een geprivilegieerde structurele partner voor
het uitsturen van stagiairs: “VVOB helpt de VLHORA aan zeer hoogstaande en kwalitatieve stage-
plaatsen die wij zelf nooit zouden
kunnen identificeren en vinden”, aldus
Maria De Smet. Bovendien wordt de
begeleiding door de landenvertegen-
woordigers van stagestudenten die
niet via een VLHORA-beurs komen
ook positief gewaardeerd.
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Maar ook hier is zeker ruimte voor
verbetering. Een verhoging van het
aantal stageplaatsen, een uitbreiding
van de thema’s en een betere omka-
dering behoren tot de aandachts-
punten van de samenwerking.
Momenteel vormt het aantal stage-
plaatsen dat VVOB aanbiedt onge-
veer 10% van het geheel van stage-
studenten die via een gesubsidieerde
beurs vertrekken via de VLHORA. De
meeste studenten vertrekken in het
kader van onderwijs en gezondheids-
zorg, maar gezien het interdiscipli-
naire kader waarin hogescholen meer
en meer werken, ligt de vraag op
tafel om deze gebieden meer open te
stellen. Zo moet het ook perfect
mogelijk zijn om studenten uit de kunstenrichtingen in te schakelen of aspirant-boekhouder in het
projectbeheer te laten meedraaien. Andere interessante thema’s die gelinkt kunnen worden aan de
VVOB-projecten zijn studenten met ICT of communicatiethema’s. VLHORA is in dit opzicht
vragende partij om de mogelijkheden open te trekken naar een breder perspectief van stageplaatsen
en niet enkel beperkt te houden tot het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, aldus Maria De
Smet:
“Er is zeker nog marge om een betere matching overeen te komen tussen de VLHORA en VVOB.
Want hoe kunnen ook andere kennisgebieden, andere expertises ingezet worden in activiteiten van
VVOB? Dat is een uitdaging naar de toekomst toe!”

In deze context kan de stageplaats ook meer ingeschakeld worden in een project of eindwerk.
Denken we in eerste instantie aan studenten uit de kunst of audiovisuele richting die met hun stage
heel wat kunnen doen rond culturele beeldvorming hier in Vlaanderen.

Ten slotte ligt er nog heel wat werk in het verschiet rond de omkadering, de voorbereiding en de
begeleiding van de andere studenten, Marc Gorremans: “Verder zie ik in het uitwisselen van
studenten een hele zware opdracht, waar de structuur niet altijd voor aanwezig is. Je kan studenten
niet als toeristen laten vertrekken en zeggen ’trek uw plan’. De hogescholen moeten daarin hun
verantwoordelijkheid nemen maar jullie zijn de ideale organisatie om hiervoor wat meer omkadering
aan te bieden. Dat kan een interessante wisselwerking zijn: VVOB - hogescholen waarin we leren
van elkaar. Ik denk dat er nog vele initiatieven naar bijvoorbeeld lerarenopleiding of verpleegkunde
genomen kunnen worden, gelinkt aan de VVOB-missie, om jongeren te sensibiliseren en hen warm
te maken voor de problematiek in andere contingenten.”

Een interessant initiatief werd opgezet in het kader van de samenwerking met de Katholieke
Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) rond het begeleiden van een VVOB-project rond
afstandsonderwijs in Rwanda. Het is een samenwerkingsakkoord tussen VVOB en KATHO, waar
het aanbieden en begeleiden van stagestudenten een belangrijk onderdeel vormt. Het is een
nieuwe manier om de stageplaatsen en de samenwerking tussen VVOB en de hogescholen in een

“Ik ervaar in mijn opdrachten voor
VVOB ook een echte meerwaarde voor
mijn eigen werk. Doordat je je eigen
bevindingen via workshops in een
andere culturele context geeft, word je
gelijk ook gedwongen om het te
veruitwendigen. Zo leer je je eigen
manier van werken relativeren en stel je
je eigen manier van werken in
Vlaanderen in vraag.

Peter Van Petegem
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meer structureel kader te gieten, Maria De Smet:
“Zo is het KATHO-experiment echt wel een proefproject van die nieuwe dynamiek. Het is voor ons
ook een nieuwe fase in de begeleiding van studenten en we willen ook hieruit onze lessen trekken
en eventueel uitbreiden naar andere hogescholen.”

De deelnemers van de VVOB-dagen, Leuven, november 2006.

“Ik vind dat de sterkte van VVOB ligt in jullie fantastische netwerking.
Zowel intern hier in Vlaanderen als extern bij jullie partners. Kijk naar de
conferentie in november: jullie zetten mensen in beweging!
Jullie hebben een fantastisch uitgebreid en kwalitatief netwerk van
mensen die ook iets willen doen voor VVOB, want het is niet
vanzelfsprekend om zoveel mensen samen te krijgen, hoor.
Dat is uniek!”

Maria De Smet
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Development for education: eindtermen

Ook al kunnen de bevraagde personen hun betrokkenheid bij VVOB zonder veel moeite naar hun
eigen werkdomein terugkoppelen, toch zijn ze het erover eens dat er nog meer mogelijkheden zijn.
Deze situeren zich voornamelijk op het vlak van onderwijs en vorming, al sluiten ze de link naar de
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking zeker niet uit: “We zijn bezig om bruggen te bouwen, maar in
Vlaanderen lukt dat niet? Komaan zeg! Ik herhaal het nog eens: VVOB is een Vlaamse organisatie en
wordt in Suriname echt zo erkend. M.a.w. VVOB is in Suriname een uithangbord voor de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking!” (Marlies Lacante)

Een eerste reeks aanbevelingen focussen op de eindtermen in het onderwijs. Dat zijn de minimale
doelen die op het einde van een graadcyclus moeten bereikt zijn. Er bestaat een onderscheid tussen
vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Wat ons aanbelangt zijn de vakoverschrijdende
eindtermen die handelen rond het opbouwen van burgerzin in het secundaire onderwijs. Hieronder
valt niet alleen het diversiteitbeleid en het opvoeden tot multiculturele waarden in een school, maar
worden ook mondiale problematieken aangekaart. Het behalen van deze eindtermen is de verant-
woordelijkheid van de school.
René Vanotterdijk:
“Waar ik echt een braakliggend terrein zie voor jullie is in de vakoverschrijdende eindtermen. Hier
zie ik een opening voor VVOB. Naast het project bouw je als organisatie immers veel ervaring en
informatie op in de rand ervan rond het leven in een andere cultuur en omgaan met een andere
cultuur. Ik zie jullie gerust hierrond een inhoudelijk luik binnen die vakoverschrijdende eindtermen
aanbieden aan de scholen. Maar je moet dat niet alleen doen hoor, je sluit daar best partner-
schappen voor af, bijvoorbeeld met het ministerie van onderwijs.”

De vraag hier natuurlijk is of we hier geen terrein betreden waar al verschillende organisaties
werkzaam zijn? Terwijl het zeker niet onze bedoeling is om in het vaarwater van die zinvolle
initiatieven terecht te komen. Rene Vanotterdijk:
“Er zijn organisaties die hierrond werken, maar ik zie toch geen enkele organisatie die op een echt
structurele manier hiermee bezig is zoals VVOB zou kunnen. En als je dan een partnerschap zou

kunnen afsluiten met bijvoorbeeld de
cultuurcel CANON of met het tijd-
schrift KLASSE, dan heb je een unieke
manier van werken. Die vakoverschrij-
dende eindtermen vormen nog echte
leemtes in het onderwijsgebied. Het is
echt een braakliggend terrein binnen
onderwijs dat nog verder moet geëx-
ploreerd worden natuurlijk. Want de
Noord-Zuid problematiek leeft enorm
in de scholen hoor. En scholen gaan je
ook dankbaar zijn als je met dergelijk
aanbod afkomt.”
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Werken rond mondiale vorming en dat via de eindtermen ingebed krijgen in het curriculum... Het
zou wel een zekere link bieden met de werking van VVOB in het Zuiden. Bovendien kunnen bij het
uitwerken van een project een hele waaier van vakgebonden eindtermen betrokken worden. Enkele
concrete ervaringen uit Rwanda of D.R. Congo kunnen onmiddellijk in verband gebracht worden met
de rol van internationale instellingen, de koloniale geschiedenis van België, de ongelijke machtsver-
houdingen. Een direct contact kan via Skype of blogs en waarom niet het beentje van Ishango
betrekken bij de wiskundeles?

Zeker is dat de inbedding in het curriculum een zeer waardevolle meerwaarde zou betekenen. En
waarom hier geen ander expertiseveld van VVOB bij betrekken, de stages. Momenteel zijn stage-
plaatsen voor leerlingen van het secundaire onderwijs nagenoeg onbestaande. We hebben het hier
duidelijk over de laatste graad, maar met de professionele omkadering van VVOB kan hier wel iets
ingevuld worden. Misschien moeten we niet denken aan individuele stageplaatsen, maar eerder aan
een inleefstage in één van onze partnerlanden ter vervanging van de klassieke laatstejaarsreis.

In het bovengeschetste verband ziet inspecteur Vanotterdijk nog een leemte, nl. een aanbod
uitwerken rond de eindtermen van het technisch en beroepsonderwijs: “De meeste activiteiten
richten zich ook meestal uitsluitend op een ASO school: de leerlingen zijn er mondiger, de leer-
krachten zijn er vaak universitairen. Dus eigenlijk worden qua burgerzin en maatschappelijke
vorming die BSO en TSO scholen er veel minder bij betrokken. In die scholen heerst sowieso een
minderwaardigheidscomplex t.o.v. de ASO scholen. Dus als je je op de TSO en BSO scholen kan
richten, dan krik je de eigenwaarde van die scholen voor een stuk op en vul je een reële leemte in.”

Bovendien zouden we dit overigens perfect kunnen kaderen binnen onze werking rond technisch en
beroepsonderwijs:
“Het kan ook interessant zijn om die scholen in contact te brengen met jullie projecten van beroeps-
opleiding, want daar zie je voor een stuk de levende geschiedenis van een aantal vakken die ze nu
krijgen.” (René Vanotterdijk)

Eindtermen rond wereldburgerschap
De eindtermen in de eerste en tweede graad kunnen op een lokale, regionale, nationale, Europese of
mondiale context worden toegepast. Het subthema wereldburgerschap behandelt expliciet de mondiale
dimensie. Opvoeden tot burgerzin impliceert immers ook de opdracht van de school om met jongeren
aandacht te besteden aan de mondiale dimensie van de huidige samenleving zodat ze zich meer van hun
wereldburgerschap bewust worden. De problematiek van de globalisering wordt in de derde graad zo
efficiënt mogelijk aan bod gebracht.

DVO, Over de Grenzen, Vakoverschrijdende eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair
onderwijs, p. 84

| VVOB jaarverslag 2006p. 82



Uitwisselingen in een structureel kleedje

Moeten we in de geest van het boven-
staande dan ook niet denken om op
een meer structurele manier uitwisse-
lingsverbanden tussen scholen tot
stand te brengen? Een verbroedering
tussen een school in Vlaanderen en
een school in het Zuiden die een meer
structurele gestalte krijgt en waarbij de
drijfveer zich niet – zoals bij vele
andere organisaties het geval is – op
het financiële vlak situeert:
“Jullie visie op ontwikkelingssamen-
werking moet naar de scholen duide-
lijk gemaakt worden. Veel jongeren
nemen nog teveel deel aan fondsen-
wervingscampagnes voor het ‘goede
doel’ zonder echt bewust te zijn van

waarvoor ze het eigenlijk doen. Die bredere visie van structurele ondersteuning die jullie hebben,
dringt niet door, maar is zo noodzakelijk voor de jongeren.” (Marlies Lacante)

Er is binnen de secundaire scholen (en ook binnen de hogescholen) een groeiende interesse en
aandacht voor de Noord-Zuid problematiek. En de uitwisseling kan ook verder gaan dan initiatieven
die een soort van zusterband opzetten tussen twee of verschillende scholen. Een mogelijkheid hier
is te situeren op het vlak van het lerarenkorps, volgens Dirk Terryn:
“Een andere piste is die van het uitwisselen van leerkrachten. Je geeft aan leerkrachten de kans om
een andere cultuur een ander volk beter te leren kennen. Zo kunnen leerkrachten misschien ook
beter hun allochtone leerlingen begrijpen, al moet je ook hier wel de kanttekening maken dat derde
generatie Marokkanen toch al helemaal anders zijn dan de jongeren in Marokko. Maar het zou voor
de leerkrachten een eye-opener zijn, een refresher idee, een alternatief voor de vlakke loopbaan.”

De rol van VVOB zou zich in deze context eerder beperken tot het aanreiken en faciliteren van
contacten tussen scholen en het coachen van het onderwijzend personeel. VVOB kan de leer-
krachten eenzelfde stoomcursus geven als ze haar coöperanten geeft. Belangrijk met uitwisselingen
van dergelijk karakter is dat het geen eenrichtingsverkeer blijft:
“Er zouden dan ook leerkrachten naar hier moeten komen vanuit het Zuiden.
Dus een constructie van een Vlaamse leerkracht een jaar ginds, waarna een leerkracht uit het
Zuiden een jaar naar hier komt, is zeker niet ondenkbeeldig.” (Dirk Terryn)

″Maar waarom zouden we dat niet uitbreiden naar de lerarenopleidingen en docenten van onze
hogescholen de kans geven hun blik te verruimen door een plaatsbezoek van enkele weken en dan
hen linken aan een collega-lerarenopleider in een VVOB-project in Azië of Afrika die dan hier enige
tijd kan meelopen in onze opleidingsinstituten? Maar dit gaat ook op voor verpleegkunde en andere
richtingen ... VVOB kan daarvoor het ideale bindmiddel zijn, dat met de nodige vakkennis dit alles
kan ondersteunen.″ (Marc Gorremans)
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Ook bij hogescholen en universiteiten bestaat er zekere interesse voor een structureel kader om
hun administratief en technisch personeel te laten deelnemen aan dergelijke uitwisselingen. Daar is
immers heel wat expertise te vinden bijvoorbeeld op het gebied van ICT die een belangrijke input
kunnen doen naar bestaande VVOB-projecten:
“Bijvoorbeeld voor het uitwerken van een onderwijsinformatiesysteem, een databank van inschrij-
vingen enzovoort van studenten... daar bestaat hier in Leuven heel wat expertise van. Dat zijn
mensen die daar echt bij kunnen helpen en het zou een serieuze meerwaarde zijn mocht je derge-
lijke mensen voor een aantal maanden kunnen uitzenden, maar daar bestaat momenteel geen
structurele omkadering voor.” (Marlies Lacante)

Maar we kunnen ook denken aan een uitwisseling op het niveau van ambtenaren binnen het
ministerie van Onderwijs. VVOB zet in Kenia een programma op rond de capaciteitsopbouw van
ICT-toepassingen in het onderwijs via ondersteuning op verschillende diensten van het ministerie.
Binnen het Vlaams ministerie van Onderwijs is hierrond heel wat expertise aanwezig. Denk maar
aan het klascement.net-initiatief of de integratie van ICT binnen de eindtermen van het secundair
onderwijs. Dit lijkt een ideale context om ambtenaren die met hetzelfde bezig zijn in verschillende
landen met elkaar in contact te brengen, meent ook Dirk Terryn:
“En waarom geen uitwisseling tussen ambtenaren? Je biedt hen een cultureel bad aan binnen het
kader van vorming van ambtenaren. Als je zo een uitwisseling doet, neem je toch zeker iets mee
terug in je gewoon werk. En het kan een ideaal middel zijn om de verstarring tegen te gaan.
Bovendien denk ik dat het zeer zinvol kan zijn, kijk maar naar het ICT-programma, daar kunnen
perfect mensen van bij ons naartoe om te leren en uit te wisselen.”

Ook Micheline Scheys ziet hier mogelijkheden. Niet enkel op het ICT-niveau, maar ook voor het
uitvoeren van bepaalde evaluaties of andere begeleidingsopdrachten ziet zij een rol weggelegd voor
ambtenaren-uitwisseling. Al waarschuwt ze tegelijkertijd voor een aantal praktische moeilijkheden
die hierbij komen kijken:
“Het is iets wat zou moeten kunnen en wat zeker verrijkend zal zijn, maar ... Als onze ICT-
coördinator een aantal weken weg is, hebben wij problemen: wij hebben geen overschot aan
experten, dergelijke projecten brengen onze eigen werkzaamheden in het gedrang.”

Maar ook hier zou VVOB een belangrijke rol kunnen spelen in het aanreiken van de contacten en het
begeleiden van de ambtenaren.
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VVOB als institutioneel platform

Een andere piste naar de toekomst toe
is te situeren rond het uitbouwen van
VVOB als een platform op het interna-
tionale toneel dat de Vlaamse erva-
ringen en expertise rond onderwijs
uitdraagt. Maria De Smet: “Kijk naar
de HIV/aids expertise. Daar zijn we als
Vlaanderen bekend voor, waar we ons
eerst wereldwijd - samen met enkele
anderen weliswaar - als voorlopers
hebben gepositioneerd en vervolgens
op het multilaterale vlak iets bijdragen.
Wel, we hebben ook iets te bewijzen
op het vlak van onderwijs en daarin
heeft VVOB een belangrijke rol te
spelen.”

De condities zijn reeds aanwezig: de kleine schaal van Vlaanderen, de expertise en de knowhow.
Het is dan een kwestie om aan VVOB een externe forumfunctie toe te kennen waarbij de organi-
satie de brug vormt tussen Vlaanderen en het internationale niveau. Het blijft wel belangrijk een
strategisch plan te ontwikkelen om die rol verder in te vullen. Dirk Terryn:
“Anderzijds is het ook belangrijk, denk ik, dat de Vlaamse onderwijsontwikkeling naar het buitenland
wordt uitgedragen. Ook daar zien wij voor ons een kapstok voor het uitdragen van ons imago en een
uitstraling te krijgen op een breder en groter niveau. Dat zou een interessante piste voor een
partnerschap kunnen zijn.”

Ook intern, binnen de werking van VVOB zelf, is er nood aan dergelijk forum dat als een platform
rond dwarsverbanden over de projecten heen werkt. Van Petegem, betrokken bij twee gelijkaardige
projecten rond milieueducatie in Vietnam en Zimbabwe, was verbaasd te moeten vaststellen dat hij
het was die de twee projecten aan elkaar begon te koppelen. De onderlinge band tussen de
projecten en daarmee gepaard gaande uitwisseling ertussen wordt te weinig benut. Een platform
opbouwen over de projecten heen zou hieraan kunnen verhelpen, Van Petegem:
“Maak je dit platform sterk, dan kan dat ook een dienst zijn naar Vlaanderen toe. De inhoudelijke
ervaring van die milieueducatie projecten kan ook voor MOS (Milieueducatie op School) relevant zijn.
Of ontwikkelingen die in die projecten plaatsvinden kunnen ook nuttig zijn voor AMINAL of omge-
keerd (Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer). In hun eigen werking kunnen zij ook
leren van die ervaring. Zo kan je aan een meerwaarde werken in twee richtingen. Ook naar de
onderwijswereld toe, naar de pedagogische begeleidingsdiensten bijvoorbeeld. Zij zijn hetzelfde
warm water aan het uitvinden als jullie bij het begeleiden van leerkrachten. Jullie expertise zou hier
voor een stuk kunnen dienen, maar daar kan ook een kruisbestuiving plaatsvinden.”

Via interne elektronische nieuwsbrieven en de organisatie van de internationale conferentie rond de
kwaliteit van het onderwijs is VVOB al voor een stuk die rol als platform of als forum aan het
bewandelen, ook al is dit vooralsnog eerder op de interne werking gericht. Om ons als organisatie
op internationaal vlak te profileren als Vlaams platform met een duidelijke terugkoppeling, ontbreekt
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het momenteel aan een mandaat hiervoor en dat is een politieke beslissing, Micheline Scheys:
“Om de politiek warm te krijgen, moet je met een goed project afkomen. Een mogelijkheid is een
scenario waarbij VVOB als een platform optreedt om het Vlaamse onderwijs in zijn streven naar
kwaliteitsonderwijs voor allen meer bekendheid te geven op het internationale niveau. Tegelijk met
de profilering van Vlaanderen, bied je een instrument aan voor het werken aan internationale solida-
riteit. Zo creëer je een win-winsituatie in twee richtingen.”

Een dergelijk initiatief beginnen waarbij VVOB een platform biedt aan een aantal spelers op onder-
wijsgebied hoeft geen moeilijke ingreep te zijn. Eén van de sterke punten van de organisatie is dat
ze een goed uitgebouwd netwerk van onderwijsspecialisten heeft in Vlaanderen, die voor de
projecten optreden als samenwerkingsadviseur, als expert of als evaluator. Een structuur binnen dat
netwerk brengen is op zich al een invulling van die platformfunctie, waarvan de organisatie niet
alleen sterker zal worden, maar ook meer externe visibiliteit zal geven, aldus Van Petegem:
“VVOB kan zich op dit vlak sterker profileren in Vlaanderen. Door overleg te genereren, door die
platformfunctie uit te bouwen, door materiaaluitwisseling te stimuleren. Bundel die expertise! Zorg
dat mensen bij elkaar worden gebracht. Zo sta je sterker verankerd in Vlaanderen en vorm je
dienstverlening naar Vlaanderen toe. Momenteel blijft die expertise te vaak onbenut. Daar moet je
iets aan doen!”

Ook op Vlaams niveau liggen in een dergelijke forumfunctie nog tal van mogelijkheden, Maria De
Smet:
“We komen tot de vaststelling dat er meerdere mensen met dezelfde dingen bezig zijn, nu niet
exact dezelfde dingen, maar het heeft toch zeker iets te maken met onderwijs en vorming. Het gaat
een beetje in de richting van de vierde pijler. Jullie kunnen daar zeker een rol spelen in het
coördineren van al die verschillende initiatieven en de spelers rond de tafel brengen.”

In dit verband is het ook zinvol om te denken aan een pakket rond het terugkoppelen van de in de
schoot van de onderwijsprojecten opgebouwde deskundigheid. Ook in onze projecten in het Zuiden
wordt heel wat expertise opgebouwd die zinvol kan zijn naar Vlaanderen toe. En het zou goed zijn
om hiervoor de projectmedewerkers, maar ook de coöperanten in te schakelen in een structureel
uitgebouwd pakket:
“Gastcolleges van coöperanten rond generieke thema’s als onderwijsontwikkeling of onderwijsver-
nieuwing kunnen hier een ideaal middel zijn. Waarom schakelen jullie coöperanten niet een aantal
maanden in in een werking in Vlaanderen. Door hen zo in te zetten geef je hen de kans om hun
ervaring terug te geven aan Vlaanderen. Of als coöperanten in België zijn, kan je hen inschakelen in
dergelijk circuit.” (Van Petegem)

“VVOB maakt iets te weinig gebruik van leermogelijkheden. Dat leren
mag niet bij het individu blijven. Nu ben je als samenwerkingsadviseur op
een vrij eenzame manier betrokken bij een project en bij jullie organisatie.
Er is geen medium waar ik als swa kan leren van de andere swa’s.
De organisatie zou dit kunnen stimuleren.”

Peter Van Petegem
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Die terugkoppeling hoeft trouwens niet steeds te gaan over inhoudelijke aspecten van de projecten,
maar VVOB kan evenzeer haar professionele ervaring van projectmatig werken verzilveren en
uitdragen op methodologisch vlak rond bijv. de evaluaties.
Binnen deze context is er ook de aanbeveling om meer onderzoek in te bouwen in de rand van de
projecten. Onderzoek dat over inhoudelijke thema’s als ICT-onderwijs of schoolmanagement kan
gaan, maar dat evenzeer binnen dit eerder technische kader van projectmatig werken kan passen.
Onderzoek naar de effectiviteit, naar de processen of rond impactmeting kunnen ook naar Vlaan-
deren toe heel bruikbare gegevens opleveren. Of naar bredere maatschappelijke thema’s zoals
omgaan met andere culturen of de contextgebondenheid van een specifieke cultuur. Door de
resultaten van dergelijk onderzoek te publiceren, krijgen we als organisatie meer naambekendheid.
Peter Van Petegem doet de aanbeveling vanuit zijn eigen ervaring als onderzoeker, maar is zeker
niet de enige samenwerkingsadviseur die hier veel mogelijkheden ziet:

“Zo worden bevindingen die je in een
projectomgeving ervaart aan de
wetenschappelijke wereld bekend
gemaakt. Dat geeft je meer bekend-
heid in Vlaanderen en door die
sterkere profilering creëer je als orga-
nisatie ook meer legitimiteit naar
Vlaanderen toe. Met dat onderzoek
kan je je ook internationaal positio-
neren. En dan kan je deel beginnen
uitmaken van internationale
netwerken. Deze positionering kan
ook terugstromen naar Vlaanderen,
want zo wordt Vlaanderen op het inter-
nationale toneel geplaatst.”

Samenwerkingsadviseurs die uit het
universitaire milieu komen, vinden in
het onderzoek een rechtvaardiging
naar hun universiteit toe voor hun
engagement bij VVOB. Als uit dat
onderzoek gezamenlijke publicaties
voortvloeien, kunnen ze hiermee hun
betrokkenheid bij de VVOB- projecten
rechtvaardigen. Maar het onderzoek-
sluik hoeft niet beperkt te blijven tot
de universiteiten. Onderzoek behoort
immers sinds kort ook tot het mandaat
van hogescholen.
Maar onderzoek is ook fundamenteel
verbonden met de kerntaak van onder-
wijzers, aldus Van Petegem:
“Bovendien, als we in het onderwijs
kijken naar de basiscompetenties van
een leraar – en dit is zo voor alle
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niveaus: basisonderwijs, secundair maar ook naar de hogere studies. Een leraar moet sowieso een
onderzoeker zijn en een vernieuwer. Je moet als leerkracht ook onderzoeksmatig nadenken over
“waar ben ik mee bezig?”

Aan de andere kant is ook het doorgeven van de eigen praktijkkennis en ervaring aan VVOB-
medewerkers en projectteams belangrijk, stelt Marc Gorremans. ″Als ICT- samenwerkingsadviseur
kan ik de projectteams alleen maar informeren hoe wij hier in Vlaanderen begonnen zijn met ’vallen
en opstaan’. We moeten durven toegeven dat we veel leergeld betaald hebben. Maar uit onze
fouten hebben we geleerd en we kunnen de VVOB- projecten daarom sneller naar een hoger peil
brengen, rekening houdend met de eigenheid van het land, zijn bewoners en zijn leiders. Langs de
andere kant worden we geconfronteerd met toestanden die we al lang verdrongen hebben in ons
geheugen en die ons even met twee voeten op de grond zetten en ons terugbrengen naar de
essentie van onze onderwijsopdracht.″

In het verleden zijn er reeds sporadische initiatieven geweest, waar in projecten gezamenlijk onder-
zoek werd gevoerd en de publicatie op naam kwam van een team waaronder de coöperant(en), de
projectmedewerkers en de samenwerkingsadviseur.

Bij wijze van uitgeleide

Het voordeel van de piste waarbij VVOB als een forum, als een platform optreedt om de brug te
vormen tussen Noord (Vlaanderen) en Zuid (de partnerlanden) is dat eigenlijk alle hierboven gefor-
muleerde ideeën daaronder terecht kunnen. Het functioneren als een platform stelt VVOB ook in
staat om een brug naar het ministerie van Onderwijs in het algemeen te slaan, aldus Micheline
Scheys:
“Jullie federale projecten zijn meestal op onderwijs gericht en zijn dus potentieel interessant voor
ons. In ieder geval lijkt het me de moeite waard na te gaan of er daarin geen samenwerking
mogelijk is. Maar ook in de Vlaamse onderwijsprojecten met landen in ontwikkeling of in transitie
kan VVOB een rol spelen. Dit kan zijn in het formuleren van projecten binnen de uitgezette beleids-
lijnen en ook in het opvolgen en evalueren van projecten. Maar de bal ligt wel in jullie kamp!”
Schematisch zou je de strategische plaats van VVOB met bepaalde werkvelden op elk niveau dan op
de volgende manier kunnen voorstellen:
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Vlaanderen

• Versterken van netwerken rond experts en swa’s

• Structurele partnerschappen (MOS, CANON, CIMIC,
  IOB, VLHORA, Klasse, ... )
  ◊ eindtermen
  ◊ materiaal uitwisselen
  ◊ gastcolleges

• Uitbouwen structurele uitwisseling (stages, detachering,
  scholen, ambtenaren ...)

Internationaal

VVOB als platform

• Uitbouwen van internationale netwerken

• Projectwerking in partnerlanden
  ◊ deskundigheid (coöperanten, projectmedewerkers, ...)
  ◊ ontwikkelen van onderwijsmaterialen
  ◊ toegepast onderzoek (inhoudelijk en projectmatig)

• Ondersteuning Vlaamse initiatieven rond onderwijs
  (dienst internationalisering)

Zoals reeds is aangehaald schetsen de bovenvermelde aanbevelingen slechts enkele grote lijnen
van een toekomstige positionering van VVOB als strategische organisatie in het Vlaamse landschap.
Het is het resultaat van een korte bevraging bij enkele willekeurig gekozen personen die vanuit hun
verschillende achtergronden en verscheidene niveaus van kennis van de organisatie even hebben
meegedacht rond mogelijke pistes binnen (en buiten) het onderwijslandschap in Vlaanderen. Het
spreekt vanzelf dat elk idee hier nog om verdere uitklaring vraagt:
“In dat opzicht is het misschien geen slecht idee om een detachering aan te vragen en eens iemand
een jaar lang hierop te laten werken, op heel deze problematiek.” (Dirk Terryn)
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10. Bijlagen
Secretariaat Brussel

In de lijst hieronder worden de namen vermeld van iedereen die op 31 december 2006 door VVOB
tewerk gesteld was op het secretariaat in Brussel.

Dienst Directeur-generaal

Willy Blockx, directeur-generaal
Linda De Boey, assistente directeur-generaal
Quentin Van Assche, financiële manager
Jan Janssens, boekhouder
Huib Huyse, stafmedewerker beleid, kwaliteit, en communicatie

Dienst Programmatie

Arne Willems, Programme officer
Bert Janssens, Programme officer
Kathleen Locus, Programme officer
Wouter Van Damme, Programme officer
Marie-Claire De Blieck, administratief medewerker programmatie
Ingrid Vanlommel, administratief medewerker personeelszaken

In de partnerlanden

In de lijst hieronder worden de namen vermeld van iedereen die in de loop van 2006 voor het ganse jaar
of voor een gedeelte ervan voor VVOB tewerk gesteld was in het buitenland. Inbegrepen zijn de lokale
medewerkers die geheel of gedeeltelijk door VVOB bezoldigd werden (arbeidsovereenkomst of dien-
stencontract).

Cambodja

Vertegenwoordigster: Simone Goetschalckx

Projectpersoneel: Luc Bauwens, Veerle Cnudde, Mikis Putseys, Nelly Tondeur, Luc Van Wassenhoven,
Lars Verswyvel, Ra Chanroat; Sokhany Nget, On Nguon, Chhoun Mouyly, Ean Soklen, Ven Sithan,
Chhun Muon, Khy Sokhom, Som Sokchea, Chik Mecredi, Khuon Chanthyda, Chhin Bunla, Chea Phanet,
Seng Sopheakrea, Som Kethyasey, Sun Vuth, Chhoem Boeb, Em Sokhom, Youn Rattana, Chea Varin,
Bun Kuntia, Socheat Bun, Veasna Keo

DR Congo

Vertegenwoordiger: Jan Bijnens

Ecuador

Vertegenwoordiger: Piet De Vuyst
Administratieve medewerksters: Lépida Colobón, Yolanda Sangucho Negrete.
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Projectpersoneel: Tomas De Leus, Hannele Duyck, Ilse Huygen, Ingrid Lauwers, Tom Leenders, Carl
Oomens, Karl Pfeffer, Lieve Vandendriessche, Bart van der Bijl, Yves Van Gijsel, Peter Van Sanden, Elke
Vanwildemeersch, Judith Quizhpi, Walter Tapia Sarmiento, Doris Magdalena Pañi Riera, Ramiro Rámón,
Nelson Balcazar, Marı́a Macas, Mercy Pardo, Hugo Benı́tez, Francisco Paladines, Manolo Salinas, Inés
Hidalgo, Reinaldo Rodrı́guez, Gladys Tuza, Aungel Cueva, Nuria Arevalo, Juan Salvador Arpi Palacios, Galo
Carrillo, Diana Moscoso

Filipijnen

Projectpersoneel: Inge Van den Bergh

Kenya

Vertegenwoordigster: Lut Laenen
Administratieve medewerksters: Patricia Jean-Louis

Projectpersoneel: Wim Buysse, Marianne Darwinkel, Hans Goossens, Mirjam Heinsbroek, Roeland
Kindt, Tom Vandenbosch, Paul Van Otten, Inge Vervloesem, Elizabeth Ouma, Mark Kamau

Rwanda

Vertegenwoordiger: Jan Bijnens/ Sigurd Vangermeersch
Administratief medewerkster: Jane Muganwa

Projectpersoneel: Niels De Block, Annick Debruyne, Joris Pauwels, Karin Roose, Catherine Van Even,
Sophie Waterkeyn, André Gaparayi, Marie Mujawamariya, Anthony Rubaya, Anthony Munyuzangabo,
Farida Uwineza, Pierre Claver Kajyambere, Jean-Clause Kabeza, Philomène Uwimana, Cathy Umwana,
Gédéon Rudahunga, Edwige Keezabu

Suriname

Vertegenwoordigster: Tille Van Horenbeeck
Administratieve medewerksters: Anne Van Heijningen-Edhard en Helia Savalooni

Projectpersoneel: Joan Backx, Mieke Balcaen, Ivo Bryon, Sep Colson, Hans Lambrecht, Werner Van
Geel, Nancy Verliefde, Mina Romedjo, Tania Towirjo, Manuella Karwofodi, Sharon De Ramdanie, Shirley
Ong A Kwie-Abendanon, Patricia Daniël, Patricia Sampi, Managasia Albitrouw, Rasjree Lachman, Guido
Wikkeling, Tismawatie Adhien, Brigitte Maarbach, Petra Van Dijk, Nelita Oedai, Henry Tjon Ayong.

Uganda

Projectpersoneel: Guy Blomme, Piet Van Asten

Vietnam

Vertegenwoordigster: Simone Goetschalckx
Administratieve medewerkster: Phuong Anh Nguyen

Projectpersoneel: Bart Cornille, Toon De Bruyn, Tom De Loose, Sofie Dhollander, Jan Geusens, Jef
Peeraer, Nico Vromant, Do Thiet Thach, Nguyen Thanh Trung, Le Khac My Phuong, Bui Duc Minh,
Nguyen Thi Bich Yen, Vu Thi Thu Huyen, Phung Dinh Dung, Mau Thi Lan Phuong, Nguyen Duy Hung, Do
Thi Hoa, Tran Thi Nhu Mai, Duong Thuy Giang, Luc Thi Nga, Nguyen Thi Thu Hoai, Dinh Thi Mai, Nguyen
Hong Phuong, Hoang Minh Hien, Nguyen Canh Son, Nguyen Quang Huy, Duong Thuy Quynh, Dao Bich
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Thuy, Nguyen Xuan Thanh, Nguyen Diep Hong, Nguyen Duy Hung, Le Pham Minh Quy, Pham Quoc
Khanh, To Ngoc Hung, Dao Nam Giang, Do Thi Van Trang, Nguyen Thi Huyen Minh, Tran Thanh Be,
Nguyen Duy Can, Tran Huu Tuan, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Van Nay, Huỳnh Tràn QuoQc, Tràn Thi*
Ba*ch Cúc, Huỳnh Thi*Dan Anh, Hà QuoQc Tai, Nguyên Tiên BaQy, Nguyên Phú Phúc, Lê Văn Gia NhoQ,

Zambia

Vertegenwoordiger: Wilfried Theunis
Administratieve medewerksters: Patrina Mwila

Projectpersoneel: Hans Casier, Linda De Bruijn, André Irabishohoje, Judith Kerkhof, Geertrui Meyns,
Bart Palmaers, Julie Schurgers, Robert Stronkhorst, Bart Vereecke, Lieve Vervaet, Gracewell Mwale,
Maria Theresa Malila, D. Lusale, D.Banda, L. Lufeyo, G. Chileshe, P. Mulenga, E. Mambwe, Mr. Katete,
Mr. Mungulube, Mr. Singoyi, Wezi Nkana

Zimbabwe

Vertegenwoordiger: Huib Huyse
Administratief medewerker: Webster Jojo

Projectpersoneel: Carl Beel, Lutgarde De Saedeleer, Stefan Deprez, Caroline Jacquet de Haveskercke,
Pieter Lauwers, Ludo Neckermann, Michel Triest, Hans Van Loo, Jan Van Ongevalle, Johan Wezelman,
Robert Chipimbi, Davison Banda, Ambrose Chipenzi, Florence Chinwadzimba, Patience Matekwe,
Kenneth Molosi, Elisabeth Chikwana, Sinikiwe Magwaza, Hendrina Maradza, Queen Saunyama, Mqap-
helisie Sibanda

De VVOB-bestuursorganen (31.12.06)
Raad van Bestuur

Voorzitter:
De heer G. BOURGEOIS, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

Vertegenwoordiger: de heer M. Andries

Leden:
De heer F. VANDENBROUCKE, vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming

Vertegenwoordiger: mevrouw W. Ruys
De heer A. DE DECKER, minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vertegenwoordiger: mevrouw C. Struelens
De heer Y. LETERME, minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Institutionele
Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

Vertegenwoordiger: mevr. E. Van Hoof
Mevr. F. MOERMAN, vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel

Vertegenwoordiger: de heer P. Ruyffelaere
De heer J. LOONES, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
Mevrouw S. POLEYN, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
De heer K. DE LOOR, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
Mevrouw A.M. HOEBEKE, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
De heer J. TAVERNIER, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
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De heer J. VRANCKEN, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
De heer M. OLIVIER, stichtend lid VVOB
De heer W. THIEBAUT, vertegenwoordiger Stichting VIW
Mevrouw L. VAN GOOL, vertegenwoordiger Stichting VIW
De heer L. VAN BUYTEN, secretaris-generaal, Vlaamse Overheid, departement Onderwijs en Vorming

Vertegenwoordiger: mevrouw M. SCHEYS
Mevrouw M. DE SMET, vertegenwoordiger van de Vlaamse Hogescholenraad
Mevrouw M. CARON, vertegenwoordiger van de Vlaamse Hogescholenraad
De heer L. VAN DE VELDE, secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad
Prof. M. NYSSEN, vertegenwoordiger van de Vlaamse universiteiten
Prof. O. VAN CLEEMPUT, vertegenwoordiger van de Vlaamse universiteiten
Mevrouw K. VERBRUGGHEN, directeur UOS van de Vlaamse Interuniversitaire Raad
De heer U. VANDEURZEN, voorzitter van VOKA-Vlaams Economisch Verbond

Vertegenwoordiger: mevrouw A. Daelemans
Mevrouw D. VERSTRAETEN, secretaris-generaal, Vlaamse Overheid, departement Internationaal Vlaan-
deren
De heer E. ADRIAENSENS, waarnemend directeur-generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking – Dienst D3.3
De heer P. JALET, adviseur-generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking - Dienst D3.3
De heer ir. F. DESMYTER, secretaris-generaal, Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken en voorzitter van FITA

Vertegenwoordiger: de heer L. VAN SCHEL
Mevrouw M. MOLEMANS, voorzitter van 11.11.11
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Algemene vergadering (31.12.2006)
Voorzitter:
De heer G. BOURGEOIS, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

Vertegenwoordiger: de heer M. Andries

Leden:
De heer F. VANDENBROUCKE, vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van
Werk, Onderwijs en Vorming

Vertegenwoordiger: mevrouw W. Ruys
De heer A. DE DECKER, minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vertegenwoordiger: mevrouw C. Struelens
De heer Y. LERTERME, minister-president en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Land-
bouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

Vertegenwoordiger: mevrouw E. Van Hoof
De heer F. MOERMAN, Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel

Vertegenwoordiger: de heer P. Ruyffelaere
De heer J. LOONES, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
Mevrouw S. POLEYN, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
De heer K. DE LOOR, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
Mevrouw A.M. HOEBEKE, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
De heer J. TAVERNIER, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
De heer J. VRANCKEN, volksvertegenwoordiger en vertegenwoordiger Vlaams Parlement
De heer M. OLIVIER, stichtend lid VVOB
De heer W. THIEBAUT, vertegenwoordiger Stichting VIW
Mevrouw L. VAN GOOL, vertegenwoordiger Stichting VIW
De heer R. DECAN, vertegenwoordiger Stichting VIW
De heer J. VAN DOREN, vertegenwoordiger Stichting VIW
De heer L. VAN BUYTEN, secretaris-generaal, Vlaamse Overheid, departement Onderwijs en Vorming
Mevrouw M. DE SMET, vertegenwoordiger van de Vlaamse Hogescholenraad
Mevrouw M. CARON, vertegenwoordiger van de Vlaamse Hogescholenraad
Mevrouw H. VAN BRABANT, vertegenwoordiger van de Vlaamse Hogescholenraad
De heer L. VAN DE VELDE, secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad
Prof. J. BERLAMONT, vertegenwoordiger van de Vlaamse universiteiten
Prof. O. VAN CLEEMPUT, vertegenwoordiger van de Vlaamse universiteiten
Prof. F. REYNTJENS, vertegenwoordiger van de Vlaamse universiteiten
Prof. M. NYSSEN, vertegenwoordiger van de Vlaamse universiteiten
Mevrouw K. VERBRUGGHEN, directeur UOS van de Vlaamse Interuniversitaire Raad
De heer U. VANDEURZEN, voorzitter van VOKA-Vlaams Economisch Verbond

Vertegenwoordiger: mevrouw A. Daelemans
Mevrouw D. VERSTRAETEN, secretaris-generaal, Vlaamse Overheid, departement Internationaal Vlaan-
deren
De heer E. ADRIAENSENS, waarnemend directeur-generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking – Dienst D3.3
De heer P. JALET, adviseur-generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking – Dienst D3.3
De heer ir. F. DESMYTER, secretaris-generaal, Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken en voorzitter van FITA

Vertegenwoordiger: de heer L. Van Schel
Mevrouw M. MOLEMANS, voorzitter van 11.11.11
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Mevrouw M. SCHEYS, afdelingshoofd, Vlaamse Overheid, departement Onderwijs en Vorming, afdeling
Strategische Beleidsondersteuning en aangeduid in overleg bevoegde ministers
De heer G. SCHUEREMANS, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking en aangeduid in overleg bevoegde ministers
Mevrouw O. WALPOT, Vlaamse Overheid, Stafdienst van de Vlaamse regering en aangeduid in overleg
bevoegde ministers
De heer P. WALRAVE, verantwoordelijke afdeling investeren, Flanders Investment & Trade en aange-
duid in overleg bevoegde ministers
De heer D. DESMET, vertegenwoordiger van het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
Mevrouw A. DRIEGHE, vertegenwoordiger van het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs
De heer U. LAVIGNE, afgevaardigd bestuurder en vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs
De heer F. ROCHETTE, deskundige in de ontwikkelingssamenwerking
Mevrouw N. MAES, deskundige in de ontwikkelingssamenwerking
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