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Voorwoord
Voldoende pit en kleur
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Beste lezer,

Wanneer je landt op de luchthaven N’Djili in Kinshasa, word je terug in de tijd gekatapulteerd. Het ontvangstgebouw is vroeger een lucht-
haven geweest, de weg naar de hoofdstad is van beton en asfalt geweest, bijna alle voertuigen zijn auto’s en vrachtwagens geweest en 
zelfs het moderne hotel doet denken aan een feuilleton uit de dagen van weleer.

’s Anderdaags, bij een bezoek aan een schooltje, wordt duidelijk dat de mensen zelf de drijvende kracht zijn voor de werking van het 
systeem. Honderden scholieren zitten ijverig op de banken en participeren actief in de klas. De leraars zijn op post en geven dyna-
misch les. De (bejaarde) schooldirecteur stelt trots zijn school voor en de inspecteur van het Ministerie komt vorming geven aan het 
lerarenkorps.

Precies in deze mensen wil VVOB blijvend investeren door instrumenten en methodieken aan te reiken die de leerkrachten, de school-
directeurs en de inspecteurs versterken in hun opdracht en die bijdragen tot beter onderwijs. VVOB wil dit voornamelijk realiseren door 
de bestaande kanalen aan te wenden en door de bestaande structuur te verstevigen. Ook in Congo hebben we gemerkt dat deze instru-
menten aangereikt en ingevoerd zijn, tot in de kleine plattelandsschooltjes die we hebben bezocht. Dat is nu precies waar VVOB voor 
staat: een duurzame verankering van de verbetertrajecten binnen de bestaande structuren. Op deze wijze slagen we erin om de verbin-
ding te leggen tussen het beleidsniveau (macro) en het niveau van uitvoering (micro). Dat maakt onze eigenheid uit.

Tegelijk zorgt dit voor een grote uitdaging. De omschakeling van project- naar programmawerking vraagt 
aangepaste instrumenten, een heldere visie, grote betrokkenheid van de partners, een duidelijke 
focus en scherpe doelstellingen… Wij kunnen rekenen op een schare van medewerkers met 
een grote kracht en bereidheid, dus gaan wij deze uitdaging met zelfvertrouwen aan.

Tot slot is het van belang te onderstrepen dat VVOB een belangrijke opdracht in de 
Noordwerking voor zich ziet weggelegd. Het faciliteren van samenwerkingsverbanden 
tussen onderwijsinstellingen, de uitwisseling van expertise en het aanbieden van stage- 
en inleefplaatsen voor junioren willen wij uitbouwen. Prioritair in dit lijstje is de realisatie 
van een uitgetekend, duurzaam kader voor het aangaan van een samenwerking tussen 
een school in Vlaanderen en een school in het Zuiden.

Alvast voldoende pit en kleur om uit te kijken naar hetgeen de toekomst ons brengt!

Stefaan Van Mulders
Voorzitter VVOB vzw
Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn
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Inleiding
Een duidelijke strategie, een vaste koers
Het ontwikkelingslandschap is voortdurend in beweging. Economische en politieke factoren wijzigen onze biotopen in 
het Zuiden. Trends in de ontwikkelingssector dagen donoren en uitvoerende organisaties uit om nieuwe keuzes te maken en 
hun geëigende aanpak te herzien. Om doorheen deze vele externe stimuli een eigen identiteit te blijven behouden is het maken 
van strategische keuzes van groot belang. In 2009 zet VVOB op dit vlak een duidelijke stap vooruit, vertrekkend van de visie en missie 
die eerder werden bepaald. 

In de visie van VVOB vzw gaat het om twee brede doelstellingen: 

 z armoedebestrijding via de ontwikkeling van het onderwijs in het Zuiden,
 z en het verbreden van het draagvlak rond ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen.

Onze missie gaat hierop concreter in: 

Op basis van strategische partnerschappen werken we resultaatgericht vanuit het mesoniveau (tussen het beleids- (macro) en het lokale niveau 
(micro)) aan:

 z duurzame oplossingen voor problemen rond onderwijs en vorming in het kader van lokale beleidsplannen in ontwikkelingslanden,
 z en 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, netwer-
king en uitwisseling.

Strategische doelen

Op basis van deze visie en missie, en rekening houdend met de impulsen van de vele belanghebbenden van de organisatie, legt de Raad 
van Bestuur begin 2009 acht strategische doelen vast. Deze zijn op te delen in inhoudelijke en ondersteunende doelen.

Inhoudelijk
1. De cyclus en de ondersteuning van programma’s in het Zuiden is versterkt in functie van effectieve en zichtbare resultaten van duide-

lijke doelgroepen.
2. Het concept ‘specialisatie in het Zuiden’ is duidelijk (focus op onderwijs).
3. Een relevante werking ‘Scholenbanden’ draagt bij tot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. 

Ondersteunend
4. De institutionele positionering van VVOB vzw in het Belgische landschap van ontwikkelingssamenwerking en in het Vlaamse land-

schap van internationale samenwerking is duidelijk en versterkt. 
5. Er is een beleidscyclus en een systeem voor het beheren (opvolging) ervan voor het geheel van de organisatie (VVOB vzw). 
6. De financiële gezondheid blijkt uit de stabilisering van het eigen vermogen en beginnende diversificatie van donoren. 
7. De arbeidscultuur en -voorwaarden zijn van die aard dat medewerkers met hoge capaciteiten aangetrokken worden en behouden 

blijven.
8. De interne en externe communicatie van de organisatie is kwalitatief verbeterd en kwantitatief toegenomen.

Het vastleggen van deze strategische prioriteiten helpt ons in 2009 al vooruit om duidelijke keuzes te maken. Enkele voorbeelden… Om 
ons te specialiseren in onderwijs en ontwikkelingssamenwerking starten we de voorbereiding van een internationaal VVOB-’seminar’, 
gepland voor het voorjaar 2010. Tegelijk lanceren we een evaluatie van al onze onderwijsprogramma’s in het Zuiden. VVOB profileert zich 
als een overheids-vzw die relevant wil zijn voor de brede sector door het initiatief te nemen voor de oprichting van een Belgisch platform 
rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Het Vlaamse programma ‘Scholenbanden’ komt op dreef en blijkt te beantwoorden aan 
heel veel verwachtingen.

Bij de ondersteunende doelen ligt nog wat werk op de plank, maar zeker is dat wie VVOB-medewerkers ontmoet, doorgaans snel over-
tuigd is van hun hoge capaciteiten. Tot hun fierheid draagt bij dat VVOB zich communicatief steeds beter positioneert, en ook in 2009 
financieel gezond blijft. 

Om alle doelen verregaand te realiseren nemen we de tijd tot en met 2012. De ingeslagen weg blijkt alvast mooie perspectieven te 
bieden!

Bart Dewaele
Directeur-generaal VVOB vzw
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op bezoek in Suriname
In 2009 heeft VVOB Suriname twee medewerkers van Klasse 
op bezoek. De journalisten van dienst, Leo Bormans (Hoofdre-
dacteur Klasse) en Hans Vanderspikken (Videoredacteur voor 
KlasseTV) maken er diverse reportages. Sinds oktober 2009 
zijn ze in het hele gamma aan Klasse-producten te volgen. 
Zo vind je op KlasseTV een videorelaas over hun verkennings-
tocht van het onderwijs in Suriname.

 � Overzicht: www.vvob.be/vvob/?q=klasseinsuriname
 � www.klasse.be
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VVOB in Vlaanderen
Een brug voor onderwijsactoren
De visie van VVOB bevat twee brede doelstellingen: armoedebestrijding via verbetering van het onderwijs in het Zuiden en het 
verbreden van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. Deze draagvlakverbreding betekent voor ons dat we de 
betrokkenheid willen vergroten van zoveel mogelijk mensen bij het streven naar een duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Het eerste doel krijgt vorm via onze onderwijsprogramma’s in het Zuiden, het tweede doel via onze werking in Vlaanderen, onze ‘Noord-
werking’. Beide vallen echter niet te scheiden. Het werken rond draagvlakverbreding is verbonden met wat we doen in het Zuiden. VVOB 
moet een brug vormen tussen beide. Dit betekent dat we ons inzetten om een vruchtbare wisselwerking mogelijk te maken tussen de 
onderwijswereld in onze partnerlanden en die in Vlaanderen. We willen, met andere woorden, solidaire relaties tussen Vlaanderen en het 
Zuiden stimuleren. Dit is een efficiënte manier om onze visie op een duurzame wereld met gelijke kansen waar te maken.

2009 is een jaar waarin we grote stappen zetten in deze draagvlakverbreding. De belangrijkste vooruitgang zien we in het Scholen-
banden- en het Stageprogramma. Op deze twee gaan we dieper in op de volgende pagina’s.

Daarnaast krijgt in 2009 de externe communicatie de nodige aandacht. Via de websites, een externe nieuwsbrief, debatnamiddagen, 
deelname aan evenementen,… treedt VVOB steeds meer naar buiten om Vlaanderen te betrekken bij de ontwikkelingsproblematiek.

Ook op het niveau van de hogescholen wensen we banden te stimuleren. Dit jaar neemt VVOB het initiatief op de weg naar structurele 
samenwerkingsmogelijkheden tussen hogescholen.

Een laatste luik is onze vrijwilligerswerking. In 2009 start VVOB met een vrijwillige vertaaldienst. Vrijwilligers vertalen teksten van of naar 
het Nederlands, Spaans, Engels of Frans ten behoeve van de programma’s van VVOB. Het engagement van deze tientallen vrijwilligers 
helpt onze ontwikkelingsprogramma’s bij het nemen van de talrijke taaldrempels.

Levenswijsheid
Eerst en vooral moet je als leerkracht intercultureel ingesteld zijn. Er is geen betere manier om dat te leren dan door drie 
maanden op een buitenlandse stage te gaan. Ik ben met zoveel verschillende culturen en mensen in contact gekomen 
dat ik klaar ben om voor een interculturele klas te staan. Op mijn stage heb ik geleerd respect te hebben voor iedereen 
en de waarden die een ander heeft. Ik heb ook tijd om na te denken over hoe ik mijn toekomst zie. De mensen brengen 
mij veel levenswijsheid bij. Ik leer op mijn eigen benen staan, zowel wat het lesgeven betreft, als op algemeen vlak.

Ook voor mijn werk heeft deze stage een ongelofelijke meerwaarde. Een kleine opsomming van wat ik heb bijgeleerd:
 z Stevig plannen: ik kreeg mijn taken voor een periode van drie maanden en moest zelf zien hoe ik ze volbracht.
 z Zelfstandigheid: ik kon zelf alles regelen en had geen goedkeuring nodig.
 z Een workshop van begin tot einde in elkaar steken. Daar komt veel meer bij kijken dan je zou denken (zoals 

slaapplaatsen en eten voorzien, mensen zoeken om me bij te staan, uitnodigingen verzenden, T-shirts drukken, 
certificaten uitreiken,…).

 z Vervaardigen van een cursus: het grootste deel van mijn tijd ging naar het maken van twee bruikbare cursussen. 
Daar ben ik dan ook echt fier op. 

 z Engelse talenkennis: ik kan intussen vlot mijn plan kan trekken in het Engels, zowel schrijven als spreken. 
 z Ik heb op de school geleerd dat je leerkracht of lector bent de hele dag door. Het is een missie, wij zijn verantwoor-

delijk voor de volwassenen van de toekomst.
 z Wanneer je drie maanden stage volgt, ben je bij terugkomst een echte teamspeler.

Om te besluiten kan ik misschien ook vertellen dat ik nooit was geworden wie ik nu ben zonder deze ervaring en had ik 
misschien ook nooit durven zeggen dat ik best fier ben op wie ik ben.

Dit is een kans die je slechts een maal in je leven kan meemaken!

Brecht Martens, student aan de KHMechelen, stagiair bij VVOB Zambia
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Een mix

Eind 2008 ging het programma van start. 2009 is het jaar waarin 
Scholenbanden helemaal vorm krijgt. VVOB zet haar visie op 
papier, ontwikkelt ondersteunende instrumenten voor de 
scholen en lanceert haar oproep naar alle Vlaamse scholen. De 
interesse is erg groot en na enkele voorbereidende stappen 
besluit VVOB in zee te gaan met 14 Vlaamse scholen. Het is een 
mix van lager en middelbaar; algemeen, bijzonder en technisch 
onderwijs; en ze komen uit alle hoeken van Vlaanderen. Een 
aantal onder hen heeft al een partnerschool, voor de andere 
gaan de medewerkers in onze partnerlanden op zoek naar een 
partnerschool. 

Model

Tegen het begin van het nieuwe schooljaar hebben de meeste 
een partner gevonden en kan het partnerschap ook echt van 
start gaan. De eerste, aarzelende communicatie tussen de 
scholen leidt tot de opmaak van gezamenlijke actieplannen 
waarbij de scholen samen elk op hun manier invulling geven 
aan de scholenband. 

Hoe ze de scholenband concreet vormgeven, hoe intensief ze 
communiceren en wie ze daarin betrekken, kiezen de scholen 
zelf. Ze hebben de vrijheid om te bepalen welk soort scholen-
band ze wensen en hoe ze deze invullen, zolang ze de filosofie 
van Scholenbanden maar respecteren. Dit programma pleit 

voor partnerschappen met een langetermijnvisie. Hierbij ligt 
de klemtoon op uitwisseling rond educatieve doelen. Tegelijk 
engageren de scholen zich om een aantal criteria na te streven 
die de scholenband geleidelijk aan naar een hoger niveau zal 
tillen.

VVOB biedt op haar beurt een model aan waarbinnen scholen 
kunnen samenwerken, staat klaar met advies en ondersteuning 
voor beide scholen, helpt in het vaak sputterende en uitda-
gende communicatieproces en biedt financiële ondersteuning. 

Krachten bundelen

Naast de vormgeving van het programma en de samenwerking 
met de scholen zoekt VVOB in 2009 ook naar partnerschappen 
met andere actoren. Zo zijn we vragende partij om de krachten 
te bundelen met het ‘twinningsprogramma’ van het Ministerie 
van Onderwijs, en sluiten we samenwerkingsakkoorden af met 
Kleur Bekennen, VVSG vzw, Djapo vzw, Studio Globo vzw en 
Green vzw. We zijn er immers van overtuigd dat Scholenbanden 
een model is waarin veel andere initiatieven kunnen geïnte-
greerd worden. Op deze manier kunnen we via samenwerking 
elkaars activiteiten versterken en tegelijk de scholen nog beter 
ondersteunen.

 � Véél meer informatie over Scholenbanden: 
www.scholenbanden.be

De geboorte
van 14 partnerschappen

Duizenden kilometers, een andere taal, een onbekende cultuur en een onderwijscontext die onvergelijkbaar is,… Dat is in een 
notendop de kloof tussen de 28 scholen die in 2009 in het VVOB-programma Scholenbanden stappen. Een grote dosis nieuwsgie-
righeid om elkaar beter te leren kennen, een open houding, een hart voor onderwijs, en de overtuiging een vruchtbare wisselwer-
king tot stand te brengen is wat ze met elkaar delen.
Alle 28 krijgen ze de steun van VVOB, die zo de brug probeert te zijn tussen Noord en Zuid. Door deze directe relaties mogelijk te 
maken proberen we de juiste beeldvorming en solidariteit tussen mensen en volkeren te bevorderen.

Sint-Jozefinstituut Essen op bezoek 

bij haar partnerschool in Zuid-Afrika

November 2009
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Dit schooljaar gaan wij, Goede Lucht, van start met een intercul-
turele samenwerking met een Surinaamse school, O.S. Clevia. We 
kiezen voor Suriname omdat de voertaal daar ook het Nederlands 
is en dit de communicatie tussen beide scholen vergemakkelijkt. 
Het profiel dat O.S. Clevia opstelde, spreekt ons heel erg aan, en 
omgekeerd is dit ook het geval. We werken samen met deze school 
om onze leerlingen in contact te brengen met andere culturen en 
gewoontes en op deze manier te leren van elkaar. Wij gaan ook 
voor een langdurige samenwerking. We willen dit project klein 
opstarten, maar in de loop der jaren laten uitgroeien tot een vast 
gegeven binnen onze schoolwerking. Zo willen wij ook mondiale 
vorming stimuleren in onze school. Zowel de kleuters als de lagere-
schoolkinderen kunnen hierbij hun inbreng geven.

Alles begon met een actieplan. Beide scholen stelden een aantal 
acties voor het eerste jaar voor. Vervolgens hebben we deze op 
elkaar afgestemd. We willen immers dezelfde doelen nastreven.

De timing van de uitvoering van het actieplan loopt niet altijd 
even vlot. Wachten op reactie uit het Zuiden (wegens gebrek aan 
internettoegang) of het voorbereiden en versturen van een pakket, 
neemt meer tijd in beslag dan dat we dachten. Toch hebben we 
wekelijks contact via e-mail met de directrice van de school.
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Als kennismaking stellen we een ‘identiteitskit’ samen. Elke klas 
pakt dit op zijn eigen manier aan: tekeningen, fotoreportage, 
filmpje. Als antwoord op deze ‘kit’ krijgen we er ook één uit Suri-
name. Dit geeft ons een eerste beeld van het Surinaamse leven. We 
maken ook kerstcadeautjes voor onze Surinaamse vrienden, waar 
zij enorm blij mee zijn.

We merken dat stereotypen doorbroken worden. Niet alleen bij de 
leerlingen, maar ook bij de leerkrachten. Zo zijn we enorm verrast 
dat ze ‘ginder’ ook glitterstiften en gekleurd papier hebben. Op de 
foto’s zien we dat ze middelen hebben die wij niet hadden verwacht 
(bv. een speelrek op de speelplaats,…).

Iedereen is dan ook dolenthousiast om meer te weten over het leven 
in Suriname. Zelf proberen we zoveel mogelijk informatie door te 
geven over onze leerdoelen, leerlingvolgsysteem, het leven in de 
klas en daarbuiten, de vakken die we geven, mensenrechten,… De 
groei van ons project kan iedereen hier volgen op ons ‘Suri-bord’ 
(zie foto).

Scholenbanden is tot nog toe een heel positieve ervaring voor 
ons. Wij hopen dan ook dat onze samenwerking steeds beter mag 
worden!

Ils De Bondt, leerkracht in de Goede Lucht, Anderlecht

Onze samenwerking met een school in Suriname
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De stagestudent bouwt een eerste professionele ervaring 
op, maar vooral de meerwaarde voor de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid van de student is groot. Zelfbewustzijn, sociale 
en culturele vaardigheden, zelfredzaamheid,… het zijn compe-
tenties die in het latere leven vaak van groter belang zijn dan 
technische bagage. VVOB-personeel begeleidt de student van 
dichtbij bij deze Zuid-ervaring. Zowel medewerkers uit België 

en Nederland die vertrouwd zijn met beide ‘werelden’, als lokaal 
personeel, helpen hierbij. Hierdoor kan de student makkelijker 
contact krijgen met de lokale cultuur en gewoontes.

Samen met de Vlaamse Hogescholenraad selecteerde VVOB 
in 2008 zeven studenten voor een buitenlandse stage. In 2009 
lopen zij drie tot vijf maanden stage in Cambodja, Vietnam, 
Kenia, Zambia, Rwanda en Zimbabwe. 

Kenia heeft mijn hart gestolen
Het begon allemaal in juni 2008 toen mijn school, Howest, een evenement organiseerde om studenten aan te moedigen op internatio-
nale stage te gaan. In september was de jacht geopend om een stageplaats te vinden. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij VVOB, die 
mij een ICT-stage kon bieden in een ontwikkelingsland. Ik stond onmiddellijk open voor deze stage en heb er dan ook voor gesolliciteerd. 
Na een motivatiegesprek was ik hiervoor toegelaten.

Na veel organisatie op school en thuis, vertrek ik op 2 februari 2009 naar Nairobi (Kenia). Hier ben ik dan als enkeling aan de andere 
kant van de wereld. Maar ik hoef niet bevreesd te zijn, aangezien de mensen van VVOB altijd klaar staan om hulp te bieden. Ik loop 
stage op het Ministerie van Onderwijs, op de ICT-afdeling, waar ik meehelp aan het project ‘ICT Integration in Education’. Dit project wil 
de ICT-infrastructuur in het Ministerie verbeteren en de organisatie ervan in de scholen opnemen. Ik heb een persoonlijk deelproject: het 
opzetten van een webportaal voor het publiek, om zo berichten rond onderwijs te verspreiden.

Het hele project verloopt erg goed. Nadat alles is afgewerkt, geef ik les – lees: spoedcursus - aan medewerkers van het Ministerie, zodat zij 
later zelf verder kunnen werken aan de website.

Dan hebben we ook de mensen, de cultuur, de vriendelijkheid,… Wel oppassen voor té vriendelijke mensen, deze willen meestal iets van 
je  ;-). Kenia heeft mijn hart gestolen en ik keer dan ook zeker terug, wie weet wel voor altijd.

Ik wil dan ook deze die dit lezen, aanmoedigen: als je de kans hebt om internationale stage te doen in samenwerking met VVOB, pieker 
er dan niet over, maar DOE het!

Sammy Deprez, student aan de Howest, stagiair bij VVOB Kenia

Stageprogramma
Vlaamse studenten zetten een eerste stapje
in de internationale samenwerking

Elk jaar schrijft VVOB stagevoorstellen uit voor studenten. Een meerderheid is gericht op studenten uit de lerarenopleidingen. 
In de meeste gevallen kunnen ze enkele maanden meewerken in een VVOB-programma of bij één van onze partnerinstellingen.
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In 2009 breidt het stageaanbod van VVOB aanzienlijk uit. Het 
aantal beschikbare plaatsen stijgt van 11 in 2008 naar 35 in 
2009. We voeren actiever promotie over het Stageprogramma; 
met een uitgebreid luik op de VVOB-website, aantrekkelijkere 
presentatie op papier, directe communicatie naar de hoge-
scholen via mailings, persoonlijke contacten, aanwezigheid op 
infomomenten in hogescholen,…

Deze communicatie loont, want er komen talrijke vragen binnen 
over de buitenlandse stages. 26 studenten hebben een moti-
vatiegesprek bij VVOB in 2009, waarvan er uiteindelijk 14 over-
blijven die allen in 2010 ook effectief een VVOB-stage zullen 
doen. Uit de hogescholen zijn dit vooral studenten van de 

lerarenopleidingen, maar vanaf dit jaar zijn er ook universiteits-
studenten uit de faculteit pedagogische wetenschappen. 

Allen engageren ze zich om na hun stage hun ervaringen nog 
te laten doorleven. Dit doen ze door een activiteit op te zetten 
over hun stage. Hiermee dragen ze hun steentje bij tot draag-
vlakverbreding voor ontwikkelingssamenwerking in de Vlaamse 
samenleving, en tot correctere beeldvorming over en een open 
houding tegenover het Zuiden. 

 � Meer informatie over VVOB-stages:  
www.vvob.be/stages

Niets is simpel
Vier maanden lang leef en werk ik in Cambodja. Mijn achtergrond bestaat uit een lerarenopleiding lager onderwijs en een postgraduaat 
Noord-Zuid. Deze laatste is een aanvullend, verrijkend jaar op mijn bachelor.

Ik kom aan op het hoogtepunt van het droogseizoen. De hitte is ondraaglijk en na vijf minuten heb je schaduw en water nodig. Maar al 
vanaf het eerste moment verovert Cambodja beetje bij beetje mijn hart. We huren een fiets en met dit vervoersmiddel verkennen we de 
omgeving: Siem Reap, mijn stageplaats. Het is ontzettend toeristisch, want het is de uitvalbasis voor het werelderfgoed Angkor Wat. Dit 
is een toeristische trekpleister binnen een ontzettend arm land. Door het geld dat op korte termijn binnenstroomt, denkt men niet aan 
duurzaam toerisme. Zo krijgt men een concentratie van mensen die op zoek zijn naar werk, en uitbuiting van toeristen, wat voor een 
hele vreemde, negatieve sfeer zorgt. Dit is een land dat nog met trauma’s en wonden zit en beïnvloed is door externe factoren. Hierdoor 
weet men niet waar eerst te beginnen! Maar ook hoop en gemotiveerde mensen die echt wel vooruitgang willen in hun land, typeren 
Cambodja.

Dankzij mijn stage kom ik in contact met andere Khmer, kan ik ook kleine praatjes houden, een beetje lachen en elkaar respecteren en 
waarderen. Deze schatten van mensen zorgen wel altijd dat er een etentje of een feestje op het programma staat. In de lerarenopleiding 
van Siem Reap werk ik samen met een harde kern van lectoren van toekomstige leerkrachten. We brainstormen en vergaderen over de 
manier van lesgeven. Wij zitten in een soort van voorbeeldschool. Alles wat daar een positieve reactie krijgt, voert men door in de rest 
van het land. Er zijn ongeveer 18 instellingen voor lerarenopleiding: door met al die toekomstige leerkrachten te werken, bereik je de 
jeugd van morgen met goede onderwijsvormen. Dit is echt wel een subliem concept. Ik zie zelf hoe dankzij workshops kennis wordt door-
gegeven, en dan voel ik me ook een beetje trots in naam van VVOB.

Daarnaast geef ik ook een aantal uurtjes per dag Engelse les. Niet dat mijn Engels zo hoogstaand is, maar het ‘Teacher Trainer Engels’ 
kan wel extra hulp gebruiken en zo heb ik ook meer contact met ‘onze doelgroep’. Hierdoor leer ik de studenten kennen en zie ik wat deze 
mensen drijft en interesseert. Zo kan je beter begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan en vooral dat niets simpel is! Hierdoor krijg 
ik een beetje liefde, begrip en voldoening terug, wat ook wel leuk is als je ergens stage doet. Ze betrekken me bij belangrijke boeddhis-
tische ceremonies en afstudeermomenten, die voor een kippenvelmoment zorgen, en voel ik wat er leeft en belangrijk is. Dat biedt dan 
weer handige inzichten voor mijn werk met de lectoren en de lesvoorbereidingen.

Buiten mijn stage geniet ik volop elke dag van de prachtige zonsondergang en haal ik plezier uit de kleine wonderlijke dingen die 
Cambodja biedt: het geluid van de monniksgebeden op de achtergrond, een waterlelie op de rijstvelden, een os die een kar vooruit-
trekt, een uitbundig familiefeest, een karaoke, wilde honden die we moeten afschrikken, schorpioenen in je slaapkamer, het geluid van 
krekels op de achtergrond, dagtrippen met een brommertje, koffie drinken langs de weg, elke dag rijst eten, mensen die je leert kennen 
en natuurlijk de glimlach van een kind.

Evelien Lammaing, studente postgraduaat ontwikkelingssamenwerking aan Howest-Katho, stagiaire bij VVOB Cambodja
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VVOB in het Zuiden
Forming | Storming | Norming | Performing… (*)

Forming

Het in de praktijk brengen van de in 2007 geformuleerde grote ambities rond programmawerking (forming) bleek niet van een leien 
dakje te lopen in 2008. De operationele uitdagingen waren niet min. Enkele voorbeelden… Onderhandelen met minder partners maar 
over veel grotere budgetten, die boekhoudkundig correct beheerd moeten blijven… De partner meer verantwoordelijkheid geven, dus 
ons minder uitvoerend maar meer als begeleider opstellen, maar wel financieel verantwoordelijk blijven ten opzichte van DGOS als onze 
voornaamste donor. Meetbare resultaten beogen op het mesoniveau (tussen beleids- en lokaal niveau), die op termijn ook het macroni-
veau kunnen beïnvloeden, zonder daarbij voeling te verliezen met wat leeft in scholen, bij leerkrachten en leerlingen. Kennis opbouwen 
rond onze niches in de onderwijssector, vertrekkend vanuit onze praktijkervaringen. Per land een team samenstellen dat een goed even-
wicht behoudt tussen lokale capaciteit en technisch-vernieuwende inbreng van buitenlandse coöperanten. De interne communicatie 
gaandeweg afstemmen op de groeiende groep van lokale medewerkers. Kansen zoeken voor betere integratie van het Scholenbanden-
programma in onze bestaande ‘technische’ werking.

Storming en norming

2008 kunnen we het jaar van de storming noemen, het nog wat onzeker en vanuit interne spanningen zoeken naar de best mogelijke 
werkwijzen om de uitdagingen van programmawerking waar te maken. Het is een fase die we goed doorstonden, want 2009 is het jaar 
van de norming, van het kunnen vastleggen van afspraken en van een steeds beter begrip van wie we als VVOB kunnen zijn in het land-
schap van onderwijs in het Zuiden.

Twee voorbeelden:

 z We kunnen de thema’s waarrond we actief zijn en waar we verder expertise rond willen uitbouwen, steeds beter afbakenen. We 
werken zowel aan het beginpunt van onderwijsontwikkeling (A: de doelen, het curriculum, de algemene strategie) als aan het eind-
punt (C: nagaan of de doelen behaald zijn). We investeren heel veel in (B) de ondersteuning die nodig is om die doelen te halen, en 
mikken daarvoor vooral op de doelgroep van de leerkrachten.

 z Om succesvolle programma’s uit te voeren moeten we rekening houden met alle niveaus van een bestuur: het micro-, het meso- en 
het macroniveau. VVOB wordt gewaardeerd omwille van deze integrale aanpak. Maar deze sterkte is ook de zwakte van VVOB. Wie 
erin slaagt om niveaus te verbinden, heeft ook heel veel middelen nodig om de plannen te realiseren die eruit voort komen. VVOB 
is zich hier nog te weinig van bewust geweest, en was soms overambitieus. VVOB kan met de beschikbare middelen wel pilootpro-
jecten opzetten maar beschikt niet over de middelen om de goede resultaten van geslaagde pilootprojecten ook nationaal uit te 
rollen.

Performing

Daarom zien we het als onze opdracht om nog meer aansluiting te zoeken bij de capaciteit van de nationale overheden en bij de plannen 
van andere donoren. Daartoe zullen we de successen van onze pilootfases beter documenteren, en nog actiever investeren in netwerking 
en lobbyactiviteiten. Dit zien we als een verdere invulling van onze rol als ‘begeleider’. Om die rol scherper te stellen maken we alvast een 
duidelijker onderscheid tussen wat VVOB bijdraagt en wat de partner bijdraagt. We zijn ervan overtuigd dat dit de laatste stap is naar een 
programma dat niet alleen goed gestructureerd is maar ook performant is.

A  z Curriculumontwikkeling
 z Strategische planning op 

meso- en macroniveau

 z Voortgezette professionele 
ontwikkeling (navorming)

 z Didactiek en 
onderwijsmethodes

 z Gebruik van ICT en media
 z Schoolmanagement en 

interne kwaliteitscontrole

 z Externe kwaliteitscontrole 
(inspectie)B C

(*) Vrij naar en naar brede analogie met het model ‘Tuckman’s Stages’ (1965) van Bruce Wayne Tuckman, dat zich op groepsdynamiek toespitst.
�  Forming: De fase van het vormgeven
�  Storming: De fase van conflict en chaos
�  Norming: De fase van het vastleggen van de normen voor de groep en de samenwerking
�  Performing: De fase van het efficiënt en effectief samenwerken
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Ecuador

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

Over te dragen project
 z PLANTELplus

Besteding in 2009
 z € 922 980

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 11
 z Coöperanten: 6

Website EGC
 z www.escuelasgestorasdelcambio.edu.ec

 � P. 22

Suriname

Meerjarenprogramma
 z PROGRESS (Programma Effectievere 
Scholen Suriname)

Besteding in 2009
 z € 833 318

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 5
 z Coöperanten: 4

Website PROGRESS
 z www.progress-sr.org

 � P. 28

DR Congo

Meerjarenprogramma
 z Versterking lager onderwijs en 
technisch landbouwonderwijs

Besteding in 2009
 z € 624 627

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 1
 z Coöperanten: 3

Website VVOB DR Congo
 z www.vvob.be/drc

 � P. 20

Zambia

Meerjarenprogramma
 z CPD (continue professionele 
vorming binnen lerarenopleiding 
en aan leerkrachten)

Besteding in 2009
 z € 1 047 713

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 5
 z Coöperanten: 6

Blog VVOB Zambia
 z http://vvobzambia.blogspot.com

 � P. 32

Zimbabwe

Meerjarenprogramma
 z Kwaliteitsonderwijs en 
Kwetsbaarheid

Besteding in 2009
 z € 595 415

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 10
 z Coöperanten: 2

Website VVOB Zimbabwe
 z www.vvob.co.zw

 � P. 34

Overzicht 2009
Programma’s en over te dragen projecten
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België

Ondersteuning activiteiten in de 
partnerlanden en overkoepelende 
organisatie

Noordwerking
 z Scholenbanden
 z Stageprogramma

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z 13

Websites
 z www.vvob.be
 z www.scholenbanden.be

 � P. 9
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Vietnam

Meerjarenprogramma
 z Versterking lager middelbaar 
onderwijs

 z Versterking participatieve 
landbouwvoorlichting

Besteding in 2009
 z € 958 074

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 6
 z Coöperanten: 4

Website VVOB Vietnam
 z www.vvob.be/vietnam

 � P. 30

Cambodja

Meerjarenprogramma
 z SEAL (institutionele 
capaciteitsopbouw in het 
onderwijs)

 z IMAGE (versterking 
landbouwvoorlichting)

Over te dragen projecten
 z Schoolgezondheidsproject
 z LCM (leerlinggerichte 
methodologie)

 z Open Leercentrum

Besteding in 2009
 z € 828 418

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 16
 z Coöperanten: 6

 � P. 18

Rwanda

Meerjarenprogramma
 z Versterking schoolmanagement
 z Versterking beroeps- en technisch 
onderwijs en beroeps- en 
technische opleidingen

Over te dragen project
 z Skillslab

Besteding in 2009
 z € 828 407

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 13
 z Coöperanten: 5

 � P. 26

Kenia

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

Over te dragen project
 z Skillslab

Besteding in 2009
 z € 942 709

Aantal medewerkers op 31/12/09
 z Lokale medewerkers: 5
 z Coöperanten: 5

Website VVOB Kenia
 z www.vvob.be/kenya

 � P. 24
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Gezocht: kwaliteit in grote hoeveelheid

Cambodja boekt dit jaar aanzienlijke vooruitgang bij de verwe-
zenlijking van het ‘Onderwijs voor iedereen doelen’. Het aantal 
inschrijvingen in het lager onderwijs stijgt. Ook de kloof tussen 
jongens en meisjes wordt kleiner. Anderzijds dienen dermate 
veel kinderen jaren over te doen dat het gemiddeld meer dan 
10 jaar duurt eer ze het lager onderwijs afronden. Minder dan 
de helft van alle leerlingen geraakt zo ver. Het spreekt voor zich 
dat de situatie in het secundair onderwijs nog zorgwekkender is. 
Daarom spitst het onderwijsprogramma van VVOB in Cambodja 
zich niet zozeer toe op de toegang tot onderwijs, maar wel 
op de kwaliteit van het onderwijs. VVOB en haar partners 
versterken de instituten voor lerarenopleiding van Cambodja. 
Zo verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs en verhogen 
we de relevantie van het leren op het Cambodjaanse platteland.

Helemaal zelfstandig

De twee projecten die VVOB overhandigt aan het Ministerie 
van Onderwijs, Jeugd en Sport (MoEYS) in 2009, komen tege-
moet aan belangrijke behoeftes in de lerarenopleiding. Zowel 
het project rond ‘Learner Centred Methodology’ als het ‘Open 
Resource Centre’-project richten zich op de algemene methodo-
logie van het lesgeven in het basisonderwijs. Dit doen ze door 
middel van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
en een aanbod van kwaliteitsvolle leermiddelen. Deze leraren-
opleiders kunnen nu de leerkrachten in spé scherpere vaar-
digheden doorgeven en betere inzichten verschaffen in wat er 
nodig is om een goede leerkracht te zijn.

Hoewel de draagwijdte van het project oorspronkelijk slechts 
drie provincies van Cambodja was, hebben alle lerarenopleiders 
in heel Cambodja de opleiding rond de leerlinggerichte metho-
dologie kunnen volgen. Meer nog, er zijn digitale bronnen in de 
Khmer taal ontwikkeld, verspreid naar alle achttien instituten 
voor lerarenopleiding en online gezet.

Het ‘Open Resource Centre’ is nu gehuisvest in een ruimer pand 
aan het provinciaal centrum voor lerarenopleiding van Siem 
Reap. Dit is onlangs gebouwd door BTC, het Belgisch Ontwik-
kelingsagentschap. Een goed voorbeeld van hoe twee ontwik-
kelingspartners elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Het MoEYS begint nu de capaciteit van de trainingen in de 
lerarenopleiding en de materialen - ontwikkeld door beide 
VVOB-projecten - in te zetten in de bijscholing van de actieve 
leerkrachten in het basisonderwijs. Daarmee wordt de duur-
zaamheid en het eigenaarschap van de interventie van VVOB 
duidelijker.

Na de tussentijdse evaluatie in 2008 van het project rond ‘School 
Health Promotion’ in de provincie Battambang is dit derde 
VVOB-project in Cambodja teruggebracht tot een meer haalbare 
reikwijdte binnen de huidige context. In 2009 zet het project-
team zich voornamelijk in om kwalitatief hoogstaande leerma-
terialen te ontwikkelen in samenwerking met lerarenopleiders 
en experten. In 2010 zal het echter een uitdaging blijven om dit 
project naar een volledig succes te brengen en om dus grote 
sprongen te maken in het versterken van het gezondheidson-
derwijs in de Cambodjaanse instellingen voor lerarenopleiding.

Vorm krijgen

Tegelijkertijd komt in 2009 het nieuwe programma SEAL 
(Science, Environmental and Agricultural Life skills) in een 
stroomversnelling. Het doel van het programma is om in de 
opleiding van de leerkrachten in spé een reeks vaardigheden 
rond wetenschap, milieu en landbouw in te bouwen via prakti-
sche toepassingen.
Voortbouwend op de resultaten van het fysicaproject, dat werd 
overgedragen aan de partner in 2008, vindt de pilootfase voor 
het lager secundair onderwijs plaats aan het regionaal oplei-
dingscentrum van Kandal. Het richt zich op de noodzaak om 
het onderwijs meer relevant te maken. Dit gebeurt via een 
praktische en meteen toe te passen benadering binnen de vier 
wetenschapsvakken: fysica, biologie, aardrijkskunde en chemie. 
Lerarenopleiders leren hoe ze het creatief denken van hun 
studenten kunnen stimuleren en hoe ze hun probleemoplos-
send vermogen verder kunnen ontwikkelen. Ze verwerven vaar-
digheden om leerlinggerichte methodes toe te passen, zoals 
goedkope experimenten en excursies, en om ondersteunende 
instrumenten te ontwikkelen die overeenstemmen met wat het 
lokale curriculum vraagt.

2009 is een jaar van overgang voor VVOB in Cambodja. We overhandigen twee projecten 
aan onze lokale partners. Tegelijkertijd komt het nieuwe meerjarenprogramma in een 
stroomversnelling. Deze heeft twee hoofdonderdelen: één aan de lerarenopleiding en 
één in de landbouwvoorlichting.

Cambodja
Een jaar van overdracht 
en stroomversnelling
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platteland erg fragiel zijn in landen als Cambodja, waar 80% van 
de bevolking afhankelijk is van landbouwactiviteiten en een op 
de drie leeft onder de armoedegrens. Hun kwetsbare bestaans-
middelen worden steeds verder bedreigd door de aantasting 
van het milieu. Daarom heeft deze tweede component van het 
nieuwe meerjarenprogramma ook aandacht voor het veilig 
gebruik van (biologische) pesticiden en meststoffen.

Hoewel de motor van het programma sputterde in de beginfase, 
kent het toch haar eerste resultaten tegen het einde van 2009. In 
de drie pilootdistricten van de provincie Kandal is het systeem 
van ‘intensieve rijstteelt’ ingevoerd. Het leidt tot een hoger 
rendement en lagere kosten voor de landbouwers.

In 2010 zal het programma - in samenwerking met andere 
donoren - verder werken aan de ontwikkeling van materialen 
voor technische trainingen aan boeren, zoals handleidingen 
voor de biologische teelt van groenten en champignons. De 
integratie van vrouwen en jongeren als prioritaire doelgroepen 
blijft ook hoog op de agenda staan om het probleem van de 
toenemende plattelandsvlucht van jongeren tegen te gaan.

Uitdagingen

Hoewel een jaar van transitie, of zelfs van transformatie, kan 
VVOB Cambodja terugkijken op een zeer vruchtbaar 2009. Het 
nieuwe meerjarenprogramma zal uiteindelijk haar volle snelheid 
bereiken in 2010. Het laatst overgebleven ‘oude stijl’-project 
zullen we datzelfde jaar overhandigen aan de partner. Tegelij-
kertijd zal het management van het programma de tweede fase 
(2011-2013) van het meerjarenprogramma ontwikkelen. Dit zal 
zich baseren op de lessen getrokken uit de tussentijdse evalu-
atie. Veel uitdagingen blijven… Zoveel is zeker!

In 2010 zullen we ook vaardigheden
rond milieubewustzijn en landbouw opnemen in deze vier 
vakken. De focus zal daarmee verschuiven naar het aanleren van 
sociale vaardigheden om samen met de leerlingen te bouwen 
aan een verantwoordelijke houding en navenant sociaal gedrag. 
Dit is nodig omdat de geest van samenwerking wat deuken 
heeft opgelopen in de Cambodjaanse samenleving in de 
nasleep van de Rode Khmer genocide.

Eerste resultaten in de landbouwvoorlichting

De concepten achter het onderwijsprogramma liggen ook aan 
de grondslag van de invoering van de participatieve ontwik-
keling van technologie in het programma ImAgE (Improving 
Agricultural Extension). Dit gebeurt in samenwerking met het 
provinciale landbouwdepartement van Kandal. Door te tonen 
hoe de boeren als groep - in plaats van individueel - problemen 
kunnen identificeren en oplossen, spelen de voorlichtingwer-
kers een belangrijke rol zowel als de persoon die het groeps-
proces begeleidt als als landbouwdeskundige. De voedselcrisis 
van 2008 heeft eens te meer benadrukt dat huishoudens op het 

Niet rimpelloos maar wel de moeite waard
Ik ben Jan Geusens. Nadat ik een achttal jaren als coöperant voor VVOB in Vietnam heb gewerkt, ben ik sinds 2007 programme manager in 
Cambodja. Hoewel ik soms met heimwee terugkijk op de ‘Vietnam-periode’, waren de voorbije drie jaren waarschijnlijk de meest boeiende 
en verrijkende uit mijn leven als ontwikkelingswerker.

Ik herinner me nog levendig de omstandigheden waarin ik drie jaar geleden arriveerde in Phnom Penh. Door het feit dat er 
voorheen in Cambodja geen programme manager was, kreeg ik heel wat uitdagingen op het bord, temeer omdat de 
projecten al enkele jaren liepen. Bovendien was deze periode een bijzonder moment voor VVOB in het algemeen. 
De organisatie zette toen de stap van project- naar programmawerking. Bij die verdere professionalisering 
van VVOB is er heel wat onder de loep genomen en geoptimaliseerd: de rol van coöperanten, de verhou-
dingen tussen VVOB en de lokale partners, de structuur van de organisatie, het personeelsbeleid, de 
implementatiestrategieën,… In de loop van 2009 komt dit vernieuwingsproces goed op dreef en 
vereist van iedereen veel flexibiliteit en inzet.

Nu ik terugblik op de voorbije drie jaren, besef ik pas hoeveel er op korte tijd veranderd is binnen 
VVOB in Cambodja. Coöperanten vormen een hechter team dat goed ingebed is in de structuren van 
de Cambodjaanse instituten. Het interventieprogramma heeft meer samenhang en is beter afgestemd 
op de prioriteiten van de strategische partner. De nauwere samenwerking met de centrale departementen 
van de betrokken ministeries bevordert het eigenaarschap van de partner over het programma en de duur-
zaamheid van het programma. Samen met de belangrijkste actoren in de onderwijssector in Cambodja; zoals 
BTC, UNICEF, JICA en USAID; brengen we de capaciteit van de doelgroepen en instituten naar een hoger niveau. Al 
deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de Cambodjaanse en internationale partners VVOB erg waarderen, vooral 
om de hoge kwaliteit van haar inbreng.

Hoewel er nog veel werk aan de winkel is en er voortdurend nieuwe uitdagingen komen, ben ik een tevreden man. Het geeft 
voldoening om een sterk programmateam te mogen leiden dat terecht trots mag zijn op haar verwezenlijkingen. Toege-
geven, ik kreeg er in de laatste jaren enkele rimpeltjes bij maar het was en is zeker de moeite waard...
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DR Congo
Moeilijk gaat ook!

Drempels zijn er om te overbruggen

2009 is een moeilijk jaar voor VVOB in de DRC. Dit heeft ons 
echter niet belet om samen met onze andere partners efficiënt 
te werken en resultaten te behalen.

Zo zijn de fiches van de onderwijsinspectie herwerkt om te 
komen tot een betere opvolging van de schooldirecties en de 
leerkrachten. Door de verdeling van laptops en modems in de 
30 provincies verloopt de communicatie in dit gigantisch land 
nu via het Internet; wat een enorme vooruitgang is in een land 
zonder post. Dankzij een samenwerking tussen VVOB en APEFE 
beschikt de inspectiedienst momenteel over een eigen website, 
waardoor alle controlefiches en vormingsmodules weldra over 
het hele land online beschikbaar zijn. Door de samenwerking 
tussen de Vlaamse en Congolese schoolinspectie is de notie 
‘école globale’ geïntroduceerd. Hierbij voert men gecombi-
neerde controlebezoeken uit in de scholen. Dit moet zorgen 
voor een verhoging van de efficiëntie van het werk van de 
inspecteurs op het veld.

Het technisch landbouwonderwijs wordt dankzij de inzet van 
VVOB hervormt vanaf het schooljaar 2010-2011. De curricula 
voor de studierichtingen binnen het landbouwonderwijs zullen 
vanaf september 2010 toegepast worden in alle 1250 technisch 
secundaire landbouwscholen. Als aandachtspunten voor de 
verbetering van de kwaliteit van het technisch landbouwonder-
wijs kiest men resoluut voor: de competentiebenadering, goed 

De uitgaven voor onderwijs situeren zich in de DR Congo onder de 
10% van het nationaal budget. De karige lonen van de leerkrachten slorpen hiervan meer dan 80% op. Hierdoor zijn de inves-
terings- en werkingsbudgetten tot quasi niets herleid. Bijgevolg blijft het hele onderwijssysteem, zowel in het centrum als de 
provincies, verstoken van materiële en financiële middelen. Dit legt een zwaar beslag op de onderwijskwaliteit en het inkomen 
van de ouders, die zowat de volledige kost van de scholing van hun kinderen dragen. 
Gelukkig is het Ministerie van Onderwijs niet langer blind voor deze situatie en wil duidelijk verandering brengen. Dit komt tot 
uiting: in het ontwerp van de nieuwe Kaderwet voor het nationaal onderwijs; in de verschillende sectorstrategieën van het lager, 
secundair en beroepsonderwijs; in het belang van de sector in de samenwerkingsakkoorden; in de wil tot hervorming van de 
verloning van de leerkrachten; en in de wens tot informatisering van het schoolsysteem.

Het belang van een degelijk onderwijssysteem als pijler van 
vooruitgang uit zich ook in de talrijke aanwezigheid van ontwik-
kelingsorganisaties, waaronder VVOB. Ons programma heeft als 
doel bij te dragen tot een betere kwaliteit van het lager en het 
technisch landbouwonderwijs. Dit doen we via een verbetering 
van de werking van de basiscellen in de scholen, die dienst doen 
als een autonome vormingsstructuur voor de leerkrachten; via 
een beter beheer van de scholen; en via een verbetering van het 
onderwijs in de klassen.

We willen dit in hoofdzaak bereiken in samenwerking met de 
onderwijsinspectie, die via haar centrale en gedecentraliseerde 
diensten zowat alle scholen bereikt van dit reusachtige land, met 
zeer beperkte communicatiemogelijkheden. Voor de inhoud van 
het landbouwonderwijs bestaat er ook een belangrijke samen-
werking met de directie voor leerprogramma’s en didactisch 
materiaal. VVOB werkt op een nationale schaal op vraag van de 
Congolese overheid, die wil vermijden dat er ontwikkeling met 
twee snelheden plaatsvindt (Kinshasa en de ‘populaire’ provin-
cies voor donoren tegenover de andere, meer ontoegankelijk 
provincies).
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Uitdagingen voor 2010

Een grote uitdaging is en blijft de inschatting van de reikwijdte 
van onze invloed op het cascadesysteem van de schoolin-
spectie in dit uitgestrekte land. We zullen onze acties nauw-
keurig moeten opvolgen en creatief omgaan met alternatieve 
systemen, zoals het werken met pilootscholen en -provincies 
en het uitvoeren van kleine studies om onze impact te onder-
zoeken. We zullen ook werken met schoolradio om het bereik 
van onze acties te vergroten.

Een gebrek aan harmonisatie van onze activiteiten vormt een 
belangrijke handicap voor de impact van de acties op het 
terrein. De realiteit, het grote aantal lagere scholen in combi-
natie met het beperkte budget van VVOB, zal ons immers 
constant aanzetten tot een reflectie over ons programma en 
onze flexibiliteit. We zullen op zoek moeten gaan naar synergie 
met andere donoren. 

 � Website VVOB DR Congo: www.vvob.be/drc

algemeen schoolbeheer, ondernemer-
schap, en een beoordeling die niet 
meer louter gebaseerd is op examens.

VVOB ondersteunt in 2009 het uitwerken 
en het verdelen van pedagogisch en 
didactisch materiaal en vormingsmo-
dules voor de basiscellen in de scholen, 
opdat leerkrachten zichzelf kunnen 
bijscholen. Verschillende vormingen zijn 

georganiseerd voor de pedagogische actoren om hun capaci-
teiten te versterken. Deze capaciteitsopbouw moet een betere 
omkadering van het onderwijssysteem toelaten en bijgevolg 
een beter management van de scholen en een verbetering van 
de pedagogische prestaties van de leerkrachten. 

De verschillende bureaus op de diensten Vorming en Controle 
van de onderwijsinspectie zijn aangesloten op het Internet. 
De website van de inspectie is grondig aangepast met als doel 
een gegevensdatabank te kunnen aanbieden. Ten slotte is de 
bibliotheek van SERNAFOR gerenoveerd zodat ze terug haar 
oorspronkelijke functie zou kunnen dienen.

Activering van de ‘basiscellen voor omkadering en 
vorming’, een grote uitdaging
Ik ben Michelle en werk sinds 1 september 2009 voor het VVOB-programma in DR Congo. Binnen dit programma ben ik verantwoordelijk 
voor het luik ‘Lager onderwijs’. In België werkte ik voor een Centrum voor Leerlingenbegeleiding en gaf ik vorming aan leerkrachten.

In Congo heb ik mijn bureau bij SERNAFOR Primaire, de nationale dienst voor vorming van leerkrachten lager onderwijs. Deze dienst heeft 
vertakkingen tot in elke lagere school. Op schoolniveau bestaat SERNAFOR onder de vorm van een ‘basiscel voor omkadering en vorming’. 
Leerkrachten, onder begeleiding van de directeur, komen er samen om didactisch materiaal te bespreken en te ontwikkelen, om lesvoorbe-
reidingen op te stellen en te evalueren,... Dit instrument biedt talrijke mogelijkheden, maar is in vele scholen niet operationeel.

Eén van de doelstellingen van het VVOB-programma is deze ‘basiscellen’ nieuw leven in te blazen. VVOB doet dit door SERNAFOR Primaire 
te ondersteunen bij het ontwikkelen van vormingsmateriaal. Via een stapsgewijs doorgeefsysteem (cascadesysteem) dient dit in de scholen 
te komen. 2009 heeft getoond dat dit systeem nog ondersteuning kan gebruiken. Of… alleen kan functioneren als onze Congolese partner 
het vormingsmateriaal als zijn product ziet. Dit motiveert me te benadrukken dat ‘VVOB steunt, en dat de Congolese partner initiatiefnemer 
is en de steun van VVOB solliciteert’. Weinig bijzonder misschien, maar het geeft een andere dimensie aan de relatie met de partner. Hij voelt 
zich meer verantwoordelijk. 

Partners op gelijke voet is de gewenste situatie, maar op dit moment (nog) geen feit. Ik beheer het budget, geef grenzen en prioriteiten aan. 
En deel dit in alle openheid met de partner. Dat ik de financiën beheer, wordt door een aantal Congolese collega’s aanzien als een vorm van 
onderdrukking. Moest ik mij volledig door de partner laten leiden, dan zou wellicht een groot deel van het budget voor een extra inkomen 
worden ingezet. Ik begrijp hun zorg voor een extra inkomen, maar onderstreep dat dit niet de taak is van VVOB. In 
hun ogen heb ik uiteraard makkelijk praten. Ik heb een zeer royaal inkomen naar Congolese normen. Produc-
tief zijn als de maag en geldbeugel quasi leeg zijn, is voor niemand evident. 
Een maandelijkse premie ter aanmoediging van het geleverde werk 
voor de ‘Basiscellen’ mag er dan ook zijn. De 
voorwaarden om deze premie te krijgen zijn 
van de hand van de partner. Uitwisseling 
ging hieraan vooraf. Zonder voorstel, kon 
in het budget 2010 geen premie voorzien 
worden. Hen verantwoordelijk stellen voor 
zaken die hen aanbelangen, heeft effect. 
Ik vermoed dat dit de toepassing ook zal 
vergemakkelijken.
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collega’s van 
SERNAFOR.
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Ecuador
Onderwijssector is een beleidsprioriteit

Scholen als Actoren van Verandering in volle expansie

Het programma ‘Scholen als Actoren van Verandering’ (Escuelas 
Gestoras del Cambio - EGC) helpt het Ministerie van Onderwijs 
bij het realiseren van haar tienjarenplan (2006-2015). Dit doet 
het onder andere door de basisopleiding en de bijscholing van 
leerkrachten lager onderwijs te verbeteren. Daarnaast werkt 
het mee bij de modernisering van de inspectiedienst. Een klein 
gedeelte ontfermt zich over toegepast onderzoek: onder andere 
om het onderwijsbeleid te helpen bij het concreet maken van 
de participatie van de ouders in de scholen. ‘Het leren’ is belang-
rijk voor dit programma. Dit proces leggen we samen met de 
partners vast in een reeks publicaties, die we samen uitgeven.

Omgevingsonderzoek als dynamisch vertrekpunt

Het programma ging van start in 2008 met een uitgebreid 
omgevingsonderzoek in tien geselecteerde provincies. Doel was 
een degelijke keuze te kunnen maken van scholen en de mede-
werking van alle betrokkenen in te schakelen van bij de start. Dit 

was een participatief onderzoek via de deelname van de nieuwe 
interdisciplinaire werkgroepen van de onderwijsdirectie in de 
respectieve provincies. In 2009 loopt het af.

Het onderzoek identificeert 82 leergemeenschappen. Samen 
tellen ze 2095 leerkrachten, 56.926 leerlingen en 486 scholen. 
82 van deze scholen hebben een specifieke waardevolle peda-
gogische ervaring (bijvoorbeeld op het vlak van milieueducatie, 
wiskunde- en taalonderwijs, participatie van ouders,…).

Verhoogde betrokkenheid van de actoren

Naarmate de werkzaamheden vorderen in de provincies en 
op centraal niveau, groeit de betrokkenheid van de partners. 
De participatieve aanpak verklaart het enthousiasme van de 
medewerkers en de hoge verwachtingen bij de doelgroepen. 
Het Ministerie kent VVOB al vele jaren en weet de techni-
sche bijstand naar waarde te schatten. Dat gevoel van weder-
zijds vertrouwen vereenvoudigt en versterkt in hoge mate de 
bestaande samenwerking.

Sinds het aantreden van de regering Correa in januari 2007 staan de investeringen in de sociale sector 
op het voorplan. Onderwijs krijgt hierbij de meeste aandacht met 55% van het budget (€ 1621 miljoen). 
Dat betekent voor de ontwikkelingssamenwerking van VVOB een uitstekende conjunctuur, temeer 
omdat de verstrekte hulp vooral technische bijstand inhoudt. Deze kan in dit geval rekenen op investe-
ringen voor een geschikte omkadering voor haar samenwerkingsactiviteiten.

Het Ministerie van Onderwijs, na decennia van verwaarlozing, herrijst nu als het ware als een feniks uit zijn as en neemt terug 
de volledige leiding op over de onderwijssector. Dit gaat niet zonder slag of stoot want het houdt een snel veranderingsproces 
in met heel wat grote herschikkingen, zowel nationaal, regionaal als lokaal. Ook de steun die een groot deel van de lokale arme 
bevolking krijgt, veroorzaakt weerstand bij anderen. 
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geeft rond de bevoegdheden van de drie 
regeringsniveaus. Het project loopt af in juni 
2010.

Uitdagingen voor 2010

Het jaar 2010 betekent voor het programma 
een grotere inzet van de technische bijstand op 
lokaal niveau. Alle scholen en gemeenschappen 
zullen dan van dichtbij betrokken zijn bij diverse 
bijscholingsactiviteiten. Deze zullen het moge-
lijk moeten maken het veranderingsproces te 
versterken via alle actoren. Doel blijft een verho-

ging van de kwaliteit van het onderwijs.

Vanuit het centraal niveau zal men cursussen organiseren om 
alle leerkrachten en directies bij te scholen. Het programma zal 
hen nadien helpen om hun opgedane kennis in hun scholen in 
de praktijk te brengen.

De scholen zullen zich beter organiseren via het uitwerken van 
hun ‘institutioneel onderwijsproject’. Dit project zal de koers 
aangeven die de instelling zal volgen gedurende de komende 
jaren. Zowel leerlingen, leerkrachten, directie als ouders zullen 
hieraan meewerken. Bovendien zullen alle leerlingen en ouders 
hun steentje bijdragen bij milieuacties.

 � Website EGC: www.escuelasgestorasdelcambio.edu.ec

De 82 kernscholen hebben 
reeds een intens reflectieproces doorleefd. Het 
stelt hen in staat hun ervaringen te versterken en te verspreiden 
naar de omliggende scholen. Het VVOB-team en haar collega’s 
van het Ministerie sturen daarbij de provinciale medewerkers 
aan.

Aflopende projecten

Het project PLANTELplus werkt binnen de sector van de ruim-
telijke planning. Het ondersteunt voornamelijk SENPLADES (het 
Nationaal Secretariaat voor Planning en Ontwikkeling) en heeft 
ook akkoorden met AME (gemeentes) en CONCOPE (provincies). 
De samenwerking richt zich enerzijds op technische bijstand 
en capaciteitsopbouw van de partners in het democratisch en 
efficiënt gebruik van het territorium. Anderzijds helpt het bij het 
ontwerp van een nationaal planningssysteem dat duidelijkheid 

Met z’n allen voor een diepgaande 
onderwijsverbetering

Ik ben Mercedes en werk voor de Nationale Directie van Basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs. Ik ben aange-
steld als co-coördinator van het EGC-programma. Het is een functie die mij enorm boeit omwille van de vele uitda-

gingen waarop we met z’n allen met creativiteit een antwoord kunnen bieden.

Het VVOB-programma betekent voor 2009 een duidelijke vooruitgang in het werk met de scholen en hun 
transformatie tot actoren van verandering. De positieve gedragswijzigingen bij de leden van de verschillende 
werkgroepen, de inspecteurs en de directeurs van de instellingen liggen aan de basis van een echte veran-
dering binnen de leergemeenschappen. De volwassenen leren er van de kinderen, de onderwijzers van de 
ouders en de leerlingen van elkaar. Dit alles maakt deel uit van de onderwijsrevolutie die haar inspiratie vindt 
in de cultuur van de indianen, in hun ‘sumak kawsay’, ‘het leven in haar volle intensiteit’. Hiervan kan men pas 
echt genieten wanneer men bereid is samen te werken met respect voor de andere.

De nieuwe grondwet ziet onderwijs dan ook als een strategie om te komen tot een gelukkig samenleven met een 
waarborg voor participatie, gelijke rechten, interculturaliteit en inclusie. Dit is de samenvatting van de droom van onze 

samenleving. We willen allemaal een kwaliteitsvol onderwijs dat zich richt op de mens en zijn ontwikkeling als schakel 
in het geheel; met respect voor de natuur, de mensenrechten, de democratie; en met oog voor gelijkheid van man en 
vrouw, recht, solidariteit en vrede. Waar kunst, het individueel en gemeenschappelijk initiatief, en de ontwikkeling van 
de vaardigheden een plaats krijgen.

Dit alles is mogelijk en daarom voel ik mij bereid hard te werken, opdat de scholen zich transformeren tot echte bakens 
van verandering.

Dromen worden werkelijkheid wanneer we samenwerken voor een betere toekomst!
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Kenia
Op kruissnelheid

Integreren van ICT in het onderwijs, een grote opdracht

Het deelprogramma ‘Informatie- en Communicatietechnologie 
(ICT) in het onderwijs’ werkt met alle directies en diensten van 
het Ministerie van Onderwijs. Deze zijn vertegenwoordigd in het 
‘ICT-Integratieteam’. Dit team is verantwoordelijk voor de coör-
dinatie en onderlinge afstemming van alle ICT-initiatieven. De 
leden krijgen kansen om bij te leren via studiebezoeken, tech-
nische cursussen, seminaries... Naarmate het jaar vordert, neemt 
de maturiteit van dit team toe: nu voegen ze ook de daad bij het 
woord! Ze geven cruciaal advies aan de managers voor ontwik-
keling van beleid, richtlijnen en strategische planning. 

In mei starten we een training voor de leden van het hoger kader, 
die het te druk hebben om deel te nemen aan groepscursussen. 
Dankzij een geïndividualiseerd programma met persoonlijke 
‘tutors’ verwerven ze heel wat ICT-vaardigheden. Wat hen betere 
managers maakt. Deze ongewone aanpak brengt een echte ‘ICT 
buzz’ binnen het hoofdkantoor van het Ministerie. Tegen het 
einde van het jaar hebben we meer dan 35 ‘klanten’, inclusief 
directeurs en de ‘Permanent Secretary’ (hoogste ambtenaar van 
het Ministerie), die hun lessen boeken wanneer het hen past, zij 
het om 7u ‘s ochtends, na 17u of tijdens het weekend. Een echte 
succesformule!

In 2009 geven we veel aandacht aan communicatie en het delen 
van informatie op het hoofdkantoor van het Ministerie. Dit 
gebeurt door groter gebruik van e-mail en intranet, en de verbe-
terde, meer interactieve website wordt gelanceerd. De focus 
van 2010 zal een sterkere informatie-uitwisseling zijn tussen het 
Ministerie, de districten en het algemene publiek.

Doelgerichte integratie van ICT in de klas

De grootste uitdaging is het gebruik van ICT door de leerkracht 
in de klas. Dit vraagt een wijziging van attitude en andere didac-
tische vaardigheden. Het instituut dat instaat voor bijscholing 
van leerkrachten wiskunde en wetenschappen, is enthousiast 
om ICT in haar programma in te bouwen. In 2009 ontwikkelen 

ze een ICT-beleid en nemen ICT-integratie op in hun strategisch 
plan. Meer dan 60 lesgevers volgen allerlei technische trai-
ningen. Maar de echte ‘ahaa’ komt er tijdens een workshop met 
een didactisch expert van de Universiteit Gent. Nu beseffen ze 
hoe ze de lespraktijk via ICT kunnen verbeteren.
 

Gezond Leren

Het programma ‘Gezond leren’ legt nadruk op basisinzichten en 
vaardigheden rond hygiëne, voeding en een gezonde omge-
ving. We werken nauw samen met personeel van het Ministerie 
van Onderwijs en andere partners, zoals het Wereldvoedsel-
programma, andere ministeries (water, volksgezondheid, land-
bouw...) in acht districten in droge streken. VVOB geeft advies, 
technische input, fondsen voor projecten in basisscholen en 
capaciteitsversterking op nationaal, districts- en schoolniveau. 

‘Gezond Leren’ start in 2009 in 25 ‘modelscholen’ via projecten 
voor gezondere leerlingen en voor praktisch en relevant leren. 
De leerkrachten maken gebruik van magazines en ander didac-
tisch materiaal dat ze via ‘Gezond Leren’ ontvangen.

Het is bemoedigend te zien hoe ouders, leerkrachten en leer-
lingen samen actief zijn in de verschillende fases van hún project. 
Ze vertellen ons dat er dingen veranderd zijn sinds ‘Gezond 
Leren’ op hun school startte. De families zetten ook thuis de 
landbouwtechnieken in die ze op school leren. Het programma 
gebruikt het bestaande curriculum en de aanwezige beheers-
systemen. Projectfondsen worden rechtstreeks overgemaakt 
aan de scholen, die zelf instaan voor de financiële rapportering. 
Districtpersoneel brengt regelmatig monitoringbezoeken.

De lessen die we leren van de activiteiten op de scholen en in de 
districten, stellen we in 2009 voor op verschillende nationale en 
internationale fora.

In 2010 komen er vijf nieuwe scholen bij en wordt de coördi-
natie tussen verschillende sectoren op nationaal en districtsni-
veau belangrijk. We hebben plannen om de ervaringen neer te 

Het jaar 2009 brengt nieuwe uitdagingen. De ‘Grote Coalitieregering’ heeft het moei-
lijk om de afgesproken hervormingen in te voeren en het land te herenigen een jaar na de gewelddadige 
nasleep van de verkiezingen in 2007. Dit creëert onzekerheid. Onder invloed van de globale recessie en een ernstige droogte in 
de Hoorn van Afrika kan Kenia slechts een minimale economische groei realiseren en neemt de armoede toe. 

De onderwijssector ontvangt nog steeds het grootste deel (meer dan 25%) van het overheidsbudget, ondanks de moeilijke finan-
ciële tijden. In maart 2008 voerde de regering het ‘gratis middelbaar dagonderwijs’ in. De vraag naar middelbaar onderwijs is 
immers enorm toegenomen sinds de invoering van gratis lager onderwijs in 2003. Dit jaar kunnen 7 op 10 leerlingen na het lager 
onderwijs verder studeren. Een belangrijk resultaat!

Naar het einde van het jaar toe krijgt het Ministerie van Onderwijs echter een slecht rapport. Een interne audit stelt vast dat meer 
dan € 1 miljoen niet correct gebruikt is. Men start interne en externe onderzoeken op en schorst verschillende personeelsleden. 
Ondertussen neemt men maatregelen om het financieel beheer te versterken. Gelukkig hebben deze ontwikkelingen geen nega-
tieve invloed op het VVOB-programma, dat het eigen budget beheert via een financieringsakkoord met het Keniase Ministerie 
van Financiën, ondertekend op 29 mei 2009.
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Alle scholen van het Kenya Medical Training College (KMTC), 
verspreid over het hele land, gebruiken de methode van ‘skills 
lab’. Hierbij ontwikkelen paramedische studenten praktische 
vaardigheden vooraleer ze in contact komen met patiënten. 
Ze gebruiken, bijvoorbeeld, poppen en simulatiepatiënten. We 
hopen dat KMTC een rol zal blijven spelen in de innovatie van 
het medisch onderwijs.

 � Website VVOB Kenia: www.vvob.be/kenya

schrijven in een trainingmodule voor leerkrachten en schoolbe-
sturen. Het zal een druk jaar worden! 

Twintig jaar steun aan de medische sector afgesloten

Het ‘Nationale Skillslab Expansieproject’ met focus op verbe-
terde praktische vaardigheden van verpleegkundigen en assis-
tent-artsen dat in 2009 ten einde loopt, vormt een passende 
afsluiting voor de lange samenwerking met het Ministerie van 
Volksgezondheid.

Ze blijven zich inzetten en
proberen opnieuw om hun doel te bereiken
Ik ben Rachael Ameyo Were, Healthy Learning Officer. Ik werk bijna anderhalf jaar voor VVOB in Kenia. Sinds ik er begon, heb ik met mensen 
gewerkt op drie niveaus: met het personeel op het hoofdkantoor van het Ministerie van Onderwijs (het macro- of beleidsniveau), met ambte-
naren in de districten (het tussenniveau) en met leerkrachten en ouders van leerlingen van basisscholen (het lokaal niveau). De regelmatige 
interactie tussen al deze mensen is echt een interessant onderdeel van het programma Gezond Leren. Het promoot leren over gezondheid, 
water en sanitaire voorzieningen, milieu, landbouw en vele andere onderwerpen die ons leven beïnvloeden. We creëren kansen voor de 
schoolgaande jeugd en de gemeenschappen die betrokken zijn bij de school om gezond op te groeien en een productief lid te zijn van de 
samenleving. Elke groep heeft iets te bieden en men houdt hiermee rekening op de andere niveaus. Zo kijken we naar wat we doen vanuit 
verschillende perspectieven.

Het is zeer motiverend wanneer ik, bijvoorbeeld, zie hoe een lid van een schoolcomité erg levendig verteld over wat de school heeft bereikt, 
wat dat ook is: een meer voedzame lunch met groenten uit de schooltuin, de invoering van ‘lekkende emmers’ om de handen te wassen, het 
fokken van kippen voor extra inkomsten, het schilderen van een bericht over gezondheid op een muur... Dit alles stimuleert het programma 
vanuit de basis. En het is nog meer bemoedigend dat zelfs in tijden van tegenspoed; zoals de grote droogte van 2009, die het grootste deel 
van de oogst in de schooltuinen deed mislukken; de leerlingen, leerkrachten en ouders niet opgeven. Ze blijven zich inzetten en proberen 
opnieuw om hun doel te bereiken.

Persoonlijk ben ik het afgelopen jaar erg gegroeid. Ik werk met zo veel verschillende - en gemotiveerde - mensen. Wat we doen, maakt een 
verschil, daar ben ik van overtuigd. Het programma daagt me uit om meer multidisciplinair te worden, om te leren over de gebieden die 
buiten mijn specialisatie in sociale wetenschappen en internationale relaties liggen.

De schoonheid van VVOB is haar ‘kleinheid’. Als individu kan je een merkbare bijdrage leveren. Er is weinig bureaucratie, beslis-
singen worden snel gemaakt. En ik hou van de aandacht die men heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van het perso-

neel. Het heeft mij al sterk vooruitgeholpen!
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Schoolmanagement leidt tot uniforme financiële rapporte-
ring in alle scholen van het land

2009 is een cruciaal jaar voor het Schoolmanagementpro-
gramma dat VVOB in Rwanda uitvoert in nauwe samenwerking 
met het Rwandees Ministerie van Onderwijs (Mineduc). Onge-
acht de ingrijpende onderwijsveranderingen in 2008 en 2009, 
die zowat elke school in Rwanda voor enorme uitdagingen stelt, 
blijft het Ministerie zich duidelijk toespitsen op goed school-
beheer. Het Ministerie definieert dit ook onomwonden als een 
prioriteit in haar strategisch en actieplan.

In 2009 trekt men de verplichte zes jaren gratis onderwijs op 
naar negen jaren verplicht en gratis basisonderwijs. Dit houdt 
een grote hervorming in van zowel het lager als het middelbaar 
onderwijs. Bovendien verandert in 2009 ook de voertaal in het 
onderwijs van het Frans naar het Engels. Dit is een huzarenop-
dracht die niet zomaar op korte termijn te verwezenlijken is. Ze 
stuit nu al op allerlei moeilijkheden.

Het Expertisecentrum van Schoolmanagement, dat zich in het 
hart van het Ministerie van Onderwijs bevindt, krijgt vele bezoe-
kers uit de scholen over de vloer en begeleidt hen met raad en 
didactisch materiaal. Het Centrum neemt tevens deel aan alle 
wekelijkse en maandelijkse vergaderingen met Mineduc en de 
partners. Daarenboven heeft het een onderwijsdatabase die 
heel waardevol is voor het Ministerie van Onderwijs. Daardoor 
wordt het Centrum meer en meer een referentie in het land en 
is het inmiddels goed verankerd in de ‘Teacher Service Commis-
sion’ (een nationaal pedagogische begeleidingsdienst voor de 
leerkrachten). Een hele reeks officiële documenten zoals de 
ESPS (Education Sector Policy and Strategy 2009), ESSP (Educa-
tional Sector Strategic Plan), SCR (Status Country report van De 
Wereldbank) en officiële publicaties van de Belgische Ambas-
sade verwijzen naar Schoolmanagement als een werkend, 
vernieuwend praktijkvoorbeeld in het land. VVOB is hier met 
andere woorden toonaangevend in de onderwijssector.

In 2009 blijven de vormingen in schoolmanagement en ICT 
onafgebroken plaatsvinden voor alle schooldirecties van het 
land. Reeds 635 directeurs, 578 boekhouders en 440 directie-
secretaressen zijn getraind. Dankzij deze omvattende nationale 
trainingen is er nu een uniforme financiële rapportering voor alle 
middelbare scholen van het land. Inmiddels nemen de 30 piloot-
scholen van Schoolmanagement (één per district) hun taken 
en voorbeeldfunctie inzake goed schoolbeheer op. De meeste 
hiervan werken sinds het begin van het programma mee aan 
de uitwerking van strategieën rond goed schoolbeheer. In 2009 

Rwanda
Onderwijsverbetering
in de stad én op het platteland

beginnen ze met een systeem waarbij ze hun kennis doorgeven 
aan collega’s in andere scholen. Dit komt erop neer dat ze elkaar 
bezoeken en tips uitwisselen rond goede managementprak-
tijken. Deze pogen ze dan te integreren binnen de realiteit van 
de eigen school. Deze indrukwekkende resultaten komen ener-
zijds tot stand met VVOB-financiering maar ook met aanzienlijke 
financiële steun van het ‘Capacity Building Fund’ van Mineduc 
zelf, dat de kosten vergoedt voor logement, eten en transport 
van alle deelnemers van alle trainingen in schoolmanagement.

De grote uitdaging voor de komende jaren bestaat erin om de 
opgebouwde expertise binnen Mineduc te institutionaliseren, 
zodat het werk van VVOB een duurzame verankering vindt in de 
schoot van dit Ministerie.

TVET: Technisch en Beroepsonderwijs in de strijd tegen 
jeugdwerkloosheid

TVET staat voor ‘Technical and Vocational Education and Trai-
ning’ en is in Vlaamse context op te vatten als een verzamelterm 
voor beroeps- en technisch onderwijs én beroeps- en techni-
sche opleidingen. Het technisch en beroepsonderwijs is voor de 
Rwandese regering een prioriteit in de armoedebestrijding. Een 
in 2008 opgericht nationaal ‘Workforce Development Authority’ 
(WDA) krijgt in 2009 een duidelijke omkadering door de ontwik-
keling van een strategisch plan voor 2010-2013. De WDA is te 
vergelijken met de VDAB in Vlaanderen. In 2009 is de WDA nog 
niet helemaal operationeel, vooral door een gebrek aan deskun-
digen en duidelijk management. De mensen die betrokken zijn 
bij het TVET, maken via een seminarie wel al kennis met deze 
strategie, hoewel de toepassing ervan nog in een embryonaal 
stadium zit.

Een decentralisatie van de TVET-politiek vertaalt zich naar 
de uitbouw van provinciale ‘Integrated Polytechnic Regional 
Centres’ (IPRC’s) waarvan het IPRC in de zuidelijke provincie 
(‘IPRC South’) een pilootinstituut wordt. VVOB adviseert dit insti-
tuut. Uit een studie die de bestaande toestand in de verschil-
lende centra (publiek en privé) in de zuidelijke provincie in kaart 
brengt, blijkt een gebrek aan: uniforme curricula, waardevolle 
certificaten, goed uitgeruste ateliers, stagemogelijkheden, 
aansluiting met de arbeidsmarkt, kansen om deel te nemen aan 
het economisch proces wegens het gemis van investeringskapi-
taal... Er is ook weinig aandacht voor kwetsbare groepen. Daar-
enboven krijgen de leerlingen meestal theorielessen, terwijl 
ze de vaardigheden zouden moeten aanleren in de praktijklo-
kalen. Dit alles leert dat een breed scala van interventies nodig 
is. Om deze toestand te verbeteren organiseert men in 2009 in 

Rwanda ondergaat de laatste jaren ingrijpende politieke en economische veranderingen. De staat wordt 
sterker uitgebouwd en alle cijfers wijzen op economische groei. Toch neemt de economische groei niet in 
dezelfde mate toe voor armen en rijken, voor stad en platteland. 70% van de bevolking blijft afhankelijk van de landbouw en door 
de bevolkingsgroei van de voorbije jaren neemt de druk op de landbouwgrond toe. Ook jongerenwerkloosheid springt naar voor 
als een prangend maatschappelijk probleem. Met het Schoolmanagement- en het TVET-programma hoopt VVOB en zijn partners 
de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, in de steden, maar ook en vooral op het platteland.
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Rwanda heeft heel wat toekomstperspectieven in de toeristi-
sche sector. Om op deze trend in te spelen werkt men de curri-
cula Toerisme en Hotelmanagement, A2-niveau, uit. Men schrijft 
de beroepsprofielen en ontwikkelt verschillende modules. De 
leraars van de scholen die deze studie aanbieden, volgen een 
training, die nadien ook beschikbaar is als videodocumentaire.

In 2009 is het gezamenlijk Belgisch programma van APEFE, BTC 
en VVOB geformuleerd voor meer dan € 7,5 miljoen. Het staat 
buiten kijf dat deze geharmoniseerde interventie een absolute 
meerwaarde zal betekenen in de ondersteuning van de TVET-
hervorming in Rwanda. De drie partners zullen hun expertise 
verder kunnen uitbouwen. Tegelijk zal de intense samenwerking 
een fundamentele bouwsteen vormen voor de hervorming van 
het beroepsonderwijs in Rwanda.

Opmerkelijke positieve veranderingen
Ik heet Damien Sebaganwa Mberabagabo en ben directeur van de Wetenschapsschool in Gisenyi. Mijn school neemt sinds 2003 deel aan het 
programma rond schoolmanagement. Ik ben directeur van mijn school geworden o.b.v. een test en dankzij het feit dat men mij bekwaam 
vond. Maar ik had geen ervaring in de uitoefening van deze functie. Tot ik VVOB ontmoette, waren mijn prestaties eerder experimenteel. De 
positieve veranderingen nadien zijn opmerkelijk.

Vroeger werd de school erg ‘onder bevelvoering’ gestuurd. Het financieel beheer gebeurde ad hoc. Vandaag is het beheer van de school 
verdeeld en duidelijk. Het strategisch plan en het jaarlijks budget bepalen de uitgaven. Deze zijn opgesteld door de betrokkenen bij de school, 
waaronder de vertegenwoordigers van de leerkrachten, de ouders en de studenten.

Voorheen bezocht ik de klassen om de leerkrachten te betrappen op onregelmatigheden. Vandaag ga ik hen raad geven. Sommige bezoeken 
gebeuren zelfs in groep. Zo kunnen we vaardigheden aan en van elkaar leren.

Ik hechtte ook weinig belang aan de motivatie van de leerkrachten. Na analyse van de resultaten op het einde van het schooljaar beloon ik nu 
de leerkrachten die goed werk hebben geleverd, alsook de studenten die de beste punten behalen en die sociaal goed aangelegd zijn.

Voor het programma rond schoolmanagement rekende ik voor alles op het Ministerie van Onderwijs. Aangezien het een publieke school is, 
dacht ik dat alle projecten voor ontwikkeling van de school opgesteld en uitgevoerd dienden te worden door het Ministerie. Nu stel 

ik zelf projecten op en zoek ik naar sponsors. Ik sensibiliseer de ouders om bepaalde schoolprojecten financieel te ondersteunen, 
want ook al is de school publiek, zij is er ten behoeve van de kinderen en hun ouders.

Voor ik de opleiding rond schoolmanagement volgde, was het moeilijk voor mij om alles wat er in de school gebeurde, degelijk 
op te volgen. Nu elke dienst zijn actieplan uitwerkt, is het makkelijker om alles te overzien en raad te geven om tot een 

verbetering te komen. Elke maandag organiseer ik in de school een vergadering voor het administratief personeel 
om het werk van de afgelopen week te evalueren en om de activiteiten van de huidige week te plannen. Op het 

einde van het schooljaar doet ieder een zelfevaluatie teneinde maatregelen te treffen om onze prestaties naar 
het volgende jaar toe verder te verbeteren.

Kortom, ere wie ere toekomt! Schoolmanagement heeft vele zaken veranderd in mijn school. Andere 
scholen uit de regio maken studiereizen naar onze school om de veranderingen met hun eigen 

ogen te zien en zo van mijn ervaring te leren. Ik zal de richtlijnen blijven volgen en ben 
ervan overtuigd dat mijn school er zo altijd op vooruit zal gaan.
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samenwerking met BTC en SYNTRA Vlaanderen een pedagogi-
sche vorming rond actieve methodologie met daarnaast ook 
technische trainingen voor elektriciteit, loodgieterij, huishoud-
kunde, bouw, automechanica, en werktuigkunde. Beide oplei-
dingsessies zijn verbonden met elkaar. Als resultaat worden in 
enkele pilootcentra, waaronder het trainingsinstituut Kavumu, 
dat reeds jarenlang een partner is van het VVOB, de curricula 
aangepast om meer praktijklessen te organiseren en dit tot 
grote tevredenheid van het lerarenkorps en de studenten. Alle 
deelnemende centra voor beroepsopleiding en scholen tech-
nisch onderwijs ontvangen op het einde van de workshops een 
pakket met basismateriaal om de aangeleerde vaardigheden af 
te stemmen op de lespraktijk.
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Al enkele jaren is onderwijsvernieuwing een belangrijk, zo niet 
het belangrijkste thema in het Surinaamse onderwijs, ook in 2009. 
Via het Programma Effectievere Scholen Suriname (PROGRESS) wil 
VVOB bijdragen aan deze vernieuwingsgedachte. In PROGRESS slaan het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV), 
het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) en VVOB de handen in elkaar. 

PROGRESS wil vanuit een algehele kijk op het onderwijsproces een wezenlijke bijdrage leveren aan de onderwijsvernieuwingen. 
Het doel van het programma heeft vier speerpunten: (1) versterken van afdelingen van het Ministerie, (2) versterken van de lera-
renopleiding, (3) garanderen van een duurzame professionalisering van leerkrachten, docenten en ambtenaren, en (4) verder 
uitwerken van een onderwijsdatasysteem dat beleidsondersteunend is.

Versterking van afdelingen van MINOV

In mei 2009 presenteren we samen met onze 
partners het boek ‘Ik geloof in jou!’ aan de 

Surinaamse samenleving. Dit boek is het 
resultaat van een stevige samenwerking 

tussen UNICEF, MINOV en VVOB. Het biedt 
een inspirerend beeld van hoe het Suri-

naamse onderwijs er in de toekomst 
zou kunnen uitzien. Dit geeft ons een 
ideale bestemming voor de onderwijs-

vernieuwingen waaraan we werken. 
Noem het gerust een visieboek. Een boek dat 

trouwens ook als inspiratiebron en leidraad geldt voor het 
hele PROGRESS. Het is verspreid naar iedereen die werkt in het 
Surinaamse onderwijs: leerkrachten, MINOV-medewerkers en 
werknemers van onderwijs-NGO’s. De lancering van het boek 
gaat hand in hand met een inleidende workshop, over het boek 
en ideeën rond hoe men het kan gebruiken. De workshop is 
bestemd voor al het onderwijzend personeel van het MINOV. 
Meteen ook een eerste vorm van vernieuwing en professionali-
sering, waarnaar men streeft binnen de onderwijssector.

Voorts worden de afdelingen Begeleiding, Inspectie en Onder-
zoek en Planning van het MINOV voorzien van basis ICT-facili-
teiten (computers, printer, laptop, kopieermachine) en worden 
op basis van het boek trajecten opgezet die moeten leiden naar 
een visie en missie voor deze afdelingen.

In samenwerking met een andere donor, de Inter-Amerikaanse 
Development Bank, die het programma ‘Basic Education Impro-
vement Project’ rond het invoeren van het elfjarig basisonder-
wijs uitvoert, richten we een trainingszaal in.

Vernieuwing van de opleiding van leerkrachten voor het 
basisonderwijs

Binnen deze component wordt in 2009 vooral nagedacht en 
gebrainstormd. De directeuren van de lerarenopleiding komen 
om de drie weken samen. Ze werken een realistisch scenario 
uit voor de vernieuwing van de opleiding van leerkrachten. In 
2010 zullen ze de eerste voorzichtige stappen in dit groeiplan 
zetten. Dit gebeurt in samenwerking met twee Vlaamse Hoge-
scholen (de Arteveldehogeschool Gent en de Katholieke Hoge-
school Limburg). Zij helpen ons werken rond thema’s als interne 

Suriname
PROGRESS gelooft in jou!

kwaliteitszorg, het opstellen van een leerplan en formatieve 
toetsen om feedback te geven aan studenten zodat het studie-
gedrag bijgestuurd kan worden.

Opzetten van een instituut voor nascholing en 
professionalisering

De ‘kennis’ binnen de onderwijssector is vrij verouderd. Het 
opzetten van een nascholingsinstituut, met als doel de kwaliteit 
van het onderwijs te verhogen en vervolgens op peil te houden, 
biedt een mogelijke oplossing. Door het organiseren van scho-
lings- en begeleidingsactiviteiten zal gewerkt worden aan de 
professionele ontwikkeling van leerkrachten, scholen en het 
personeel van het MINOV.

In 2009 start de nascholing van leerkrachten met de ontwik-
keling van twee trainingspakketten (‘Krachtige leeromgeving’ 
en ‘Activerende didactiek’) in samenwerking met PCOS, een 
Surinaamse onderwijs-NGO. Deze zijn een onderdeel van het 
groeimodel voor het opzetten van een permanent nascholings-
instituut. Samen met de Arteveldehogeschool Gent werken we 
beroepsprofielen uit. Deze vormen een leidraad om de trajecten 
van de bijscholing op te zetten. Door de trainingen in het kader 
van ‘Ik geloof in jou!’ doen we ervaring op met lokale trainers en 
met de organisatie van workshops voor het hele onderwijsveld 
over het hele land.

Uitbreiding van het Onderwijsinformatiesysteem naar een 
Onderwijsmanagementsysteem

Als voortzetting van een eerder VVOB-project zit deze compo-
nent al goed geïntegreerd binnen de afdeling Onderzoek en 
Planning van het MINOV. De afdeling heeft in de afgelopen jaren 
belangrijke stappen gezet in het verzamelen en verwerken van 
de basisgegevens van leerlingen, leerkrachten en scholen in het 
basisonderwijs. 

Dit resulteert in het huidige Onderwijsinformatiesysteem, dat 
echter nog onvoldoende gegevens bevat om onderwijsplan-
ning, monitoring en evaluatie effectief en efficiënt te onder-
steunen. Het systeem moet gradueel uitgebreid en verbe-
terd worden; dus op termijn uitgroeien tot een volwaardig 
‘Education Management Information System’. Hierdoor wordt 
in 2009 alvast de verzameling van gegevens (bv. aantal leer-
lingen, zittenblijvers, vroegtijdige schoolverlaters, leerkrachten, 
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Uitdagingen 2010

De nationale verkiezingen vinden plaats in mei 2010. Al vanaf 
begin 2010 zullen belangrijke beslissingen worden vooruit 
geschoven tot na de verkiezingen. De uitkomst van de verkie-
zingen kan een sterke invloed hebben op het beleid en de prio-
riteiten in de tweede helft van 2010. Bij de voortzetting van alle 
PROGRESS-activiteiten zullen we hiermee dus rekening moeten 
houden. 

PROGRESS is niet het enige programma rond onderwijsvernieu-
wing. Daarom is het noodzakelijk PROGRESS beter bekend te 
maken binnen de Surinaamse maatschappij in het algemeen, 
maar ook specifiek bij de medewerkers van het MINOV, de 
scholen en de NGO’s.

2010 wordt een jaar waarin VVOB met bewogenheid zal 
bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van het Suri-
naamse onderwijs.

 � Website PROGRESS: www.progress-sr.org

We blijven enthousiast!
Mijn naam is Satin Soekhoe. Sinds 1 februari 1998 ben ik afdelingshoofd van de Inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren 

(VOS) op het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Daarvoor werkte ik op de afdeling Begeleiding van het 
Ministerie. Ik ben ook docent, leraar en onderwijzer geweest. De functie hoofdinspecteur is tegelijk zenuwslopend 

en betekenisvol. 

VVOB levert met haar projecten een welkome bijdrage aan het Surinaamse onderwijs. Zo kreeg het beroepson-
derwijs in het Natuurtechnisch Instituut de afgelopen jaren bijzondere ondersteuning bij de toepassing van een 
intern kwaliteitszorgsysteem. Het levert hierdoor waardevolle medewerkers voor zowel het bedrijfsleven als de 
overheid. 

In het huidige samenwerkingsprogramma PROGRESS zal de component ‘Vernieuwing pedagogische instituten’ 
nieuwe kansen creëren voor de onderwijssector. In 2009 heb ik specifieke data over de pedagogische instituten 

verschaft die nodig was voor het opstellen van het huidige beleidsdocument rond vernieuwing. Naar eigen 
inzichten en ervaring heb ik ook concrete voorstellen aangedragen. De vernieuwing moet resulteren in 

effectiever onderwijs op school, met beter opgeleide leerkrachten. Heel complex en dus een grote 
uitdaging! Ik ben ervan overtuigd dat het zal slagen. 

Verder werkt PROGRESS aan institutionele versterking van de inspectie en andere dien-
sten. Enkele jaren geleden hebben inspecteurs een training in het doorlichten van scholen 
gevolgd via samenwerking met de Vlaamse Inspectie. Ik ben één van de getrainde inspec-
teurs en maak dankbaar gebruik van de opgedane kennis bij mijn inspectiebezoeken.

Een knelpunt in het functioneren van het apparaat van de onderwijsinspectie in Suri-
name is de onderbezetting. Dit maakt dat het inspectorale werk niet optimaal tot zijn 
recht komt. Met een optimale bezetting, de wil, de inzet van alle actoren en inspan-
ningen van VVOB kunnen we veel meer doen voor het Surinaamse onderwijs. We blijven 
enthousiast!
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man-vrouw-verhouding) uitgebreid naar alle scholen, van 
kleuter- tot hoger middelbaar onderwijs. Daarnaast, daar de 
afdeling wil groeien, organiseren we een diepgaande doorlich-
ting van het huidige systeem. Zo kunnen we omschrijven wat 
een nieuw systeem allemaal moet omvatten, en hoe dat moet 
georganiseerd worden.

De doorlichting legt een basis voor een realistische planning 
voor de komende jaren die gedragen wordt door de afdeling 
Onderzoek en Planning en het beleid van het MINOV.

Programma Coördinatie Unit (PCU)

Een belangrijke stap voor PROGRESS is de oprichting van 
de PCU in juli 2009. De PCU ziet erop toe dat de specifieke 
programmadoelen gerealiseerd worden en vormt een officiële 
link tussen VVOB en de programmapartners MINOV en PLOS. De 
PCU gaat uitgebreid in op de verschillende componenten van 
het programma en pakt de knelpunten aan.
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Vietnam
Financiële en tropische stormen

In 2009 voelt men over de hele wereld de impact van de wereldwijde financiële 
crisis. De effecten op Vietnam laten zich vooral onrechtstreeks voelen. Het land 
is getroffen door een afname van buitenlandse investeringen, een verminderde 
instroom van kapitaal van emigranten, een dalende export en lagere exportprijzen. De educatieve sector kent een lichte daling 
van publieke en private financiering. Ook de landbouwsector blijft niet onberoerd. De prijzen voor marktgewassen gaan naar 
beneden. Dit heeft een kleiner inkomen als resultaat, maar in het algemeen veroorzaakt dit geen extra werkloosheid.

De H1N1-pandemie kent een 10.000 besmettingen in Vietnam, waarvan meer dan 50 met dodelijke afloop. De verspreiding 
van het virus neemt nog steeds toe. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht een stijging van het aantal besmettingen met 
ernstige tot fatale complicaties.

In het najaar treffen diverse stormen de kust van Midden- en Zuid-Vietnam. Na Ketsana en Parma in oktober raast een derde 
tyfoon, Mirinae, door de regio begin november. Samen hebben ze meer dan 300 dodelijke slachtoffers. Ketsana alleen berokkent 
naar schatting voor ongeveer € 620 miljoen schade, Mirinae nog eens voor € 250 miljoen. Ze vernietigen de bestaansmiddelen 
van tienduizenden boeren en vissers en maken duizenden mensen dakloos.

VVOB is betrokken in de onderwijs- en de landbouwsector in Vietnam. Deze zijn uiterst belangrijk in de bestrijding van armoede. 
De Vietnamese regering is zich hiervan zeer bewust. Deze sectoren krijgen veel aandacht in de beleidsdocumenten (bv. het ‘Stra-
tegisch plan voor economische ontwikkeling (2005-2010, 2010-2015)’, het ‘Nationaal programma voor een nieuw model van plat-
telandsontwikkeling (2010-2020)’ en het ‘Strategisch plan voor onderwijsontwikkeling (2011-2020)’).

Verbetering van de kwaliteit van lager middelbaar 
onderwijs

VVOB richt zich in het onderwijs op de verbetering van de kwali-
teit van het lager secundair onderwijs in vijf provincies in Noord- 
en Centraal-Vietnam. We ondersteunen innovatieve onderwijs-
methoden (actief onderwijzen en leren). Hierbij gebruiken we 
milieueducatie en informatie- en communicatietechnologie als 
instappunten.

De voornaamste strategie van ons onderwijsprogramma 
voor 2008 tot 2010 is capaciteitsopbouw. De lerarenoplei-
ding is hierbij een doel van onze interventie. We trainen lera-
renopleiders tijdens hun vooropleiding en we zorgen voor 
vorming tijdens hun loopbaan. Leerkrachten zullen hun 

onderwijsactiviteiten echter niet enkel op basis van een oplei-
ding veranderen. Ze moeten ook de steun en aanmoediging 
van de onderwijsmanagers en de gemeenschap voelen. Daarom 
richten we ons ook op educatieve managers en grote vereni-
gingen. De Vietnamese regering ziet deze laatste als belangrijke 
actoren in het onderwijs. Hun betrokkenheid maakt deel uit van 
de beoogde vermaatschappelijking van het onderwijs.

Het Vietnamese onderwijssysteem focust, zoals in veel Azia-
tische landen, op kennisoverdracht en is sterk gericht op de 
leerkracht. De regering wil dit veranderen en benadrukt inno-
vatieve onderwijsmethoden, overdracht van vaardigheden en 
leerlinggericht onderwijs. Innovatieve didactiek en een meer 
leerlinggerichte aanpak maken ook deel uit van de beweging 
‘Kindvriendelijke scholen, actieve studenten 2008-2013’. Deze 
beweging krijgt een impuls in 2009 wanneer het Ministerie van 
Onderwijs en Vorming, de Vrouwenbeweging, en de Jeugdunie 
besluiten hun krachten te bundelen. Ons doel om de capaciteit 
van de Vrouwenbeweging te versterken - om de band tussen de 
gemeenschap en de school te ondersteunen - past zeer goed in 
deze gezamenlijke inspanning.

Van bovenuit en vanuit de basis

Het huidig systeem van de landbouwvoorlichting volgt eerder 
een benadering die van bovenuit is georganiseerd. VVOB onder-
steunt het gebruik van een participatieve aanpak om te komen 
tot een meer effectieve landbouwvoorlichting, die gebaseerd 
is op de behoeften van de landbouwer. Het programma loopt 
in vijf provincies in Zuid-Vietnam. Een deel van de inspanning 
gebeurt in de opbouw van capaciteit van de landbouwvoorlich-
ters en van de clubs van landbouwers. Deze clubs kunnen een 
aanspreekpunt zijn voor de diensten van de landbouwvoor-
lichting om informatie te verzamelen en te verspreiden. Een 
evaluatie dit jaar van zes oudere clubs geeft aan dat de boeren 
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Er is een wetgeving in de maak die meer gericht is op de boeren 
dan op de producenten. Dit onderstreept het belang van de 
landbouwers in de productie en de voorlichting. Bovendien 
stimuleert het de proactiviteit van de landbouwers en de capa-
citeitsopbouw van voorlichters, dewelke ook doelstellingen zijn 
van het huidige VVOB-programma.

 � Website VVOB Vietnam: www.vvob.be/vietnam

inderdaad steeds beter gesterkt zijn om hun problemen aan 
te kaarten tijdens de bijeenkomsten van de club. Een andere 
realisatie heeft betrekking op de experimenten die de land-
bouwers zelf hebben geïdentificeerd en hebben opgezet om 
boeren en voorlichters samen te laten leren rond manieren om 
de landbouw te verbeteren. De mate waarin de voorlichters de 
participatieve methoden overnemen, verschilt sterk. Echter, in 
sommige provincies is de verschuiving naar een benadering 
die meer inzoomt op de behoeften van de landbouwers, al heel 
duidelijk.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
voor actief lesgeven en leren in de instituten voor 
lerarenopleiding: een persoonlijke ervaring
Mijn naam is Nguyen Thi Thu Nguyet. Ik ben een eerstejaarsstudent in een master Literatuur-Geografie. Ik studeer psychologie bij de heer 
Bang en aardrijkskunde bij de heer Phu (1).

In onze klas maken de docenten en studenten sinds kort gebruik van een kleine laptop en een projector in het onderwijzen en leren. We zijn 
ook getraind in het gebruik van verschillende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld digitaal ‘mind mapping’ (2), en we leren hoe deze toe te 
passen in het lesgeven en leren. In de geografie- en psychologielessen brengt de docent een laptop mee en wij hebben de kans om digitale 
‘mind maps’ te ontwikkelen over onderwerpen binnen onze studie. We doen dit soms met de hele klas, soms in kleinere groepen of indi-
vidueel. Ik denk dat ‘mind mapping’ een waardevol instrument is om ons denken en onze creativiteit te activeren. Het helpt om makkelijk 
ideeën te verplaatsen, te verwijderen en te bewerken.

De integratie van ICT is zeer nuttig voor mijn huidige studie, zeker bij het schrijven van mijn thesis. In de toekomst, als ik zelf een leraar ben, 
zal ik proberen toe te passen wat ik heb geleerd over ICT-integratie.

VVOB Jaarverslag 2009 | 31

(1)  VVOB ondersteunt verschillende instituten voor lerarenopleiding met een pakket van 
apparatuur en instrumenten die de docenten kunnen gebruiken tijdens het lesgeven. De 
heer Bang en de heer Phu zijn leden van de ICT-kerngroep van VVOB en zijn getraind in het 
gebruik van verschillende ICT’s voor het activeren van de student.

(2)  Digitaal ‘mind mapping’ is zeer populair onder docenten, evenals studenten. Men gebruikt 
‘mind maps’ voor het genereren, visualiseren, structuren en indelen van ideeën. Het is een 
grafisch schema dat vertrekt van een centraal onderwerp en daaraan bijzaken en verwante 
concepten verbindt. Het helpt om te studeren, te organiseren, problemen op te lossen, 
besluiten te vormen en te schrijven. Als lid van VVOB’s onderzoeksgroep heeft de heer 
Bang onderzocht in welke mate de inzet van deze instrumenten invloed heeft op de resul-
taten van de studenten. Zijn bevindingen zijn gepresenteerd tijdens een recente internati-
onale conferentie van UNESCO over het transformeren van het onderwijs via ICT.
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Daarnaast vragen veel hogescholen om een cursus ‘Interna-
tional Computer Driving License’ (ICDL). In totaal schrijven 28 
leerkrachten uit 7 instituten zich daarvoor in. Na een grondige 
inleiding kunnen de deelnemers het leermateriaal en de soft-
ware op eigen tempo doornemen. 
In 2010 zal VVOB meer aandacht besteden aan een efficiënt ICT-
gebruik in de hogescholen, via ‘Open Educational Resources’ 
(OER) en interactieve toepassingen op het Internet. 

Grassroots Zambia

Om het experimentele gebruik van ICT in klaslokalen aan 
te moedigen lanceert VVOB in 2009 het initiatief ‘Grassroots 
Zambia’. Docenten en leerkrachten van scholen mogen daarbij 
vernieuwende ICT-voorstellen lanceren. De 25 geselecteerde 
voorstellen die uit de bus komen, zijn op te delen in vijf 
categorieën:

 z vinden, zoeken en samenwerken;
 z auditief, visueel en audiovisueel leren;
 z gadgets en instrumenten;
 z taal en wiskunde;
 z meteen toe te passen IT.

De projecten die hieruit voortvloeien, zullen aan bod komen 
tijdens de eLearning Africa Conferentie in Zambia in mei 
2010. Succesvolle projecten zullen als modelvoorbeeld 
verspreid worden via een seminarie en publicatie (zie ook 
http://grassrootszambia.webs.com).

Zambia
Naar een beter basisonderwijs 

CPD op hogeschoolniveau

VVOB werkt nauw samen met een nationale CPD-werkgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de hogescholen, de 
Universiteit van Zambia (UNZA), NISTCOL en het Ministerie van 
Onderwijs. De werkgroep komt geregeld samen om ervaringen 
uit te wisselen en de verandering in de hogescholen te leiden. Er 
is een onderwijs- en leerbeleid uitgestippeld om de verhoopte 
onderwijskwaliteit van de hogescholen vast te leggen. Na een 
zelfevaluatie en een begeleidend bezoek stelt elke hogeschool 
een actieplan op met mogelijke verbeteringen. Topics die vaak 
voorkomen, zijn de ontwikkeling van onderwijs- en leermateri-
alen en methodes voor een efficiënt ICT-gebruik.
In 2010 zal VVOB de actieplannen blijven ondersteunen en een 
duurzaam systeem uitbouwen om de vaardigheden van de leer-
krachten te versterken (bv. groepsleren, begeleiding, probleem-
oplossend denken in groep).

ICT bevordert communicatie, lesgeven en leren 

Sinds eind 2009 hebben alle hogescholen een ICT-infrastruc-
tuur. VVOB organiseert een basisopleiding en investeert in 
computers, laptops, projectoren en videocamera’s. Alle hoge-
scholen beschikken nu ook over een internetverbinding, wat 
een vlottere communicatie mogelijk maakt tussen hen en VVOB, 
en tussen de docenten van de hogescholen onderling. VVOB 
helpt ook de duurzaamheid van die infrastructuur te verbeteren. 

Het ‘Teacher Training Support Programme’ komt dit jaar goed op gang. De uitvoering ervan gebeurt in 
samenwerking met het Ministerie van Onderwijs. Via dit programma wil VVOB de lerarenopleiding voor 
het basisonderwijs versterken. VVOB is in het kader van het zogenaamde ‘Continuous Professional Deve-
lopment’ (CPD) werkzaam in alle instellingen voor lerarenopleiding, het National In-Service Teachers’ 
College (NISTCOL) en het Zambia Institute for Special Education (ZAMISE). VVOB werkt in drie provincies 
samen met onderwijskundige ondersteuningsteams op district- en provinciaal niveau. Het programma 
biedt ook de mogelijkheid aan Vlaamse studenten om stage te lopen in Zambia en het promoot samen-
werkingsverbanden tussen Zambiaanse en Vlaamse scholen. 
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methodologieën zijn de ‘INSET cycle’, waarbij de behoeftes in 
kaart worden gebracht, en de ‘Lesson Study’. Hierbij geeft een 
leerkracht les terwijl collega-leerkrachten observeren. Na afloop 
evalueren ze de les gezamenlijk. In 2009 ondersteunt VVOB 
meer dan 600 ‘INSET’-cursusactiviteiten. De faciliteiten van 
verschillende ‘Teacher Resource Centres’ gaan erop vooruit via 
de verspreiding van boeken, computers en printers.

Het ‘Teacher Training Support Programme’ heeft speciale 
aandacht voor gemeenschapsscholen. In 2009 kennen die 
scholen een gestage vooruitgang in de toepassing van CPD. In 
Central Province ondersteunt VVOB verkennende workshops 
rond ‘Lesson Study’ voor 450 leerkrachten in 120 gemeen-
schapsscholen. In Northern Province wordt een cursuspakket 
ontwikkeld rond onderwijsvaardigheden. Talrijke scholen 
krijgen boeken voor de bibliotheek, computers en printers, en 
ook een basis informaticaopleiding.

 � Blog van VVOB Zambia: 
http://vvobzambia.blogspot.com

Een leerrijke ervaring
Mijn naam is Kunda Kasote. Ik geef vrijwillig les in de Makululu Community Basic School in Kabwe. Ik begon als een ongeschoolde leerkracht, 
maar dankzij de steun van de gemeenschap en de school kon ik een opleiding leerkracht voor het basisonderwijs volgen.

De ‘Lesson Study’-aanpak van VVOB is een leerrijke ervaring. Ik woon een workshop bij over lesvoorbereiding en lespraktijk, waarna ik met de 
hulp van andere leerkrachten de ‘Lesson Study’ op schoolniveau toepas. Mijn lessen gaan er enorm op vooruit. 

Onlangs schonk VVOB tien computers aan mijn school, zodat zowel leerkrachten als leerlingen gebruik kunnen maken van de ICT-infra-
structuur. Ik heb het geluk gehad deel te mogen nemen aan ‘Grassroots Zambia’. Zelf zal ik Wikipedia inschakelen in mijn klas voor 
mijn lessen rond sociale en ontwikkelingsstudies en wetenschappen. Ik introduceerde al wat algemene informaticakennis aan mijn leer-

lingen, zoals leermaterialen vinden via de computer. 

Ik leer heel wat bij in de periode waarin ik met VVOB werk. Zo kan ik beter les geven dankzij ‘Lesson Study’ en worden 
mijn computervaardigheden aangescherpt. Ik heb ingezien hoe belangrijk het is om met een 

computer en Internet te kunnen omgaan in een snel veranderende wereld. Ik wil mijn 
kennis dan ook graag overbrengen op mijn leerlingen en andere mensen van de 

gemeenschap.
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Afstandsonderwijs

Om het afstandsonderwijs te verbeteren schrijft VVOB met het 
Ministerie van Onderwijs kwaliteitsrichtlijnen uit voor ‘Open 
Distance and e-Learning’ (ODeL). Op hogeschoolniveau neemt 
een groep van tien gedelegeerden deel aan een internatio-
nale conferentie in Ghana, waarbij ondersteuningsprioriteiten 
vastgelegd worden. In een eerste stap leren 60 leerkrachten 
uit verschillende scholen modules schrijven voor leerlingen 
in afstandsonderwijs, gebruik makend van ‘Open Educational 
Resources’  - in samenwerking met TESSA (www.tessafrica.net). 
In 2010 zal het programma zich richten op sensibilisatie rond 
ODeL, moduleschrijven voor gevorderden, leerlingenondersteu-
ning op districtsniveau, en vernieuwende projecten in portfolio-
ontwikkeling en mobiel leren.

CPD in vrije en gemeenschapsscholen

VVOB ondersteunt CPD van leerkrachten via de bestaande 
schoolstructuren (‘Teacher Resource Centres’). Twee populaire 
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Zimbabwe heeft begin 2009 te kampen met een verdere verslech-
tering van de sociaaleconomische situatie. De toestand is uiterst 
zorgwekkend voor de scholen en instituten voor lerarenopleiding. 
Het schooljaar komt laat en traag op gang en er beginnen merkbaar 
minder studenten aan de opleiding tot leerkracht dan de vorige jaren. Halfweg maart heeft het ganse land zich aangepast aan de 
tijdelijke afschaffing van de Zimbabwaanse dollar - met een duidelijk hoorbare zucht van verlichting. 

Kwaliteitsonderwijs en kwetsbaarheid

Het programma ondersteunt de lerarenopleiding in Zimbabwe, 
met oog op de ontwikkeling en het welzijn van kwetsbare 
kinderen in de klas. Deze kwetsbaarheid heeft vele gezichten. 
Door de HIV/aids-pandemie wordt hun leven op diverse 
manieren overhoop gegooid. Ook armoede is troef. Naar 
school gaan, en daadwerkelijk iets leren, is in zulke omstandig-
heden niet vanzelfsprekend. Kinderen met leermoeilijkheden 
of een handicap krijgen vaak niet de kans zich te ontplooien. 
Het belang van kleuteronderwijs en de ontwikkeling van het 
jonge kind worden al te vaak niet erkend. Geweld op school, 
tegen zowel jongens als meisjes, wordt een zeer grote reden 
tot bezorgdheid. Klimaatsverandering, afvalverwerking, water 
en waterzuivering (of liever, het gebrek daaraan) plaatsen een 
hypotheek op de toekomst van de Zimbabwaanse kinderen.
Docenten, leerkrachten en studentleerkrachten blijven niet 
gespaard. Ook zij worden dagelijks geconfronteerd met een 
hele hoop moeilijkheden. Hoe ga je als leerkracht om met je 
eigen kwetsbaarheid? En hoe ga je om met de vele vormen van 
kwetsbaarheid die je in je klas ziet? 

Hoe we werken

We benaderen elk proces vanuit de doelgroep aan de basis en 
betrekken de partners van bij het begin. Zij bepalen het tempo 
en het VVOB-team helpt de partners om gefocust te blijven op 
wat ze willen bereiken. Dit team, dat voornamelijk bestaat uit 
Zimbabwaanse adviseurs, ondersteunt processen van capaci-
teitsopbouw en probeert veranderingen in het gedrag, de visie 
en ingesteldheid van de partners tot stand te brengen, wat de 
opbouw aan kennis en vaardigheden overstijgt. Te allen tijde 
beoogt het team deze processen te overhandigen aan de part-
ners, op voorwaarde dat ze er klaar voor zijn. Het programma 
gebruikt een lage-kost-benadering, wat maakt dat de activi-
teiten makkelijk kunnen overgedaan worden in de klas, waar 
de middelen schaars zijn. Bovendien zorgt dit ervoor dat indi-
viduen deelnemen aan het programma vanuit een werkelijke 
interesse en motivatie, niet omdat ze er financieel beter van 
worden. Leren staat voor het programma centraal om verande-
ring waar te maken.

2009

Samen met SNV en PLAN International, twee internationale 
ontwikkelingsorganisaties, werkt het programma met de direc-
ties van de instituten voor lerarenopleiding. Deze reflecteren 
over hun rol in het creëren van een omgeving die de weer-
baarheid van studenten en docenten versterkt, alsook over de 
gevolgen op academisch vlak van het stijgend aantal kwetsbare 
kinderen in de scholen.

Zimbabwe
Zucht van verlichting

Zowel de hogescholen als VVOB organiseren personeelsoplei-
dingen. Deze hebben betrekking op milieueducatie, leermoei-
lijkheden en gedragskeuzes, training in het houden en het 
maken van trainingprogramma’s, cholerapreventie en hygiëne, 
counselingvaardigheden en, via de kleuteronderwijsdepar-
tementen, personeelsontwikkeling rond kleuteronderwijs. In 
totaal nemen er bijna 1000 docenten deel aan deze activiteiten. 
Meer dan de helft hiervan volgt een training die zijn of haar 
eigen hogeschool organiseert.

Ondanks de trage start van de programma-activiteiten in 2009, 
organiseren de hogescholen ‘life skills’-workshops voor meer 
dan 7000 studentleerkrachten. Deze workshops behandelen 
onder andere: positief leven en voeding, ‘moving on’, stigma 
en discriminatie, man-vrouw-verhoudingen en HIV/aids, chole-
rapreventie en hygiëne,… Meer en meer docenten winnen aan 
vertrouwen om zelf vormingen en workshops te organiseren en 
te ondersteunen met hun lokale teams, terwijl de VVOB-team-
leden op de achtergrond blijven.

Sommige hogescholen brengen activiteiten buiten de grenzen 
van de school, en werken samen met de bredere gemeenschap. 
Zo zijn er bijvoorbeeld de interacties rond kleuteronderwijs 
met ouders en scholengemeenschappen, samenwerking met 
nabijgelegen vormingscentra en de organisatie van ‘Candle 
Light’-herdenkingsbijeenkomsten.

Fondsen van UNICEF maken een training mogelijk voor leer-
krachten en scholengemeenschappen rond cholerapreventie 
en hygiëne. Deze participatieve training met focus op de 
ervaringen en bestaande praktijken van de scholengemeen-
schappen, en alternatieve leermethodes, bereikt bijna 7000 leer-
krachten en ouders. Marymount College bereikt meer dan 350 
stagebegeleiders in de omliggende scholen met een training 
rond de kwetsbaarheid van leerlingen en stagestudenten.

Alle instituten voor lerarenopleiding hebben een opvolgings-
systeem waarin reflecteren en leren rond hun praktijken in het 
programma centraal staan. In 2009 besteden we veel aandacht 
aan het aanscherpen van vaardigheden van de VVOB-team-
leden en -partners om activiteiten te begeleiden. Er worden 
verschillende onderzoeken uitgevoerd rond het programma 
en diverse artikels gepubliceerd. VVOB Zimbabwe zet ook een 
eigen lokale website op: www.vvob.co.zw. Hierop zijn, naast 
nieuwsberichten en trainingsscenario’s, verschillende pakketten 
met instrumenten te downloaden. Samenwerkingen met PLAN 
International, SNV, IDRC en de Outcome Mapping gemeen-
schap, Volens, UNICEF en Save the Children UK versterken het 
programma verder.
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De ervaringen met initiatieven rond kleuteronderwijs die in 
2009 plaatsvinden, creëren de mogelijkheid om een platform te 
organiseren waar departementen voor kleuteronderwijs geza-
menlijk zoeken naar mogelijkheden om praktische elementen 
te integreren in de lessen voor kleuteronderwijzers.

2010 wordt ook het jaar waarin een dialoog zal plaatsvinden 
met de partners van het programma, om samen de tweede fase 
van het programma ‘Kwaliteitsonderwijs en Kwetsbaarheid’ voor 
te bereiden.

 � Website VVOB Zimbabwe: www.vvob.co.zw

Het programma helpt me groeien, 
zowel persoonlijk als professioneel
Ik ben Margret Mutsambwa, 49 jaar oud en ik doceer aan het Seke Teachers’ College in Zimbabwe. Momenteel ben ik de coördinator van 
het onderwijs rond Gezondheid en Levensvaardigheden op onze hogeschool, en ben ik lid van het kernteam in de hogeschool voor het 
programma ‘Kwaliteitsonderwijs en Kwetsbaarheid’ gesteund door VVOB. Een van mijn taken is de organisatie en begeleiding van partici-
patieve workshops op de hogeschool met studenten die activiteiten rond kwetsbaarheidsthema’s ondernemen met en voor hun medestu-
denten en de omliggende gemeenschappen.

Het programma is van groot belang geweest voor mij op professioneel vlak, op een aantal manieren. Ik ben beter in staat om samen te 
werken met andere leden in een team en om ervoor te zorgen dat geplande workshops een succes zijn. Als hoofd van mijn vakgebied maak 
ik nu bij lezingen gebruik van de participatieve methoden uit de workshops, om studenten te helpen de materialen beter te begrijpen. De 
periodieke reflecties en constructieve feedback van het ‘VVOB Support Team’ doen me ook leren en mijn werk verbeteren en maken me meer 
ontvankelijk voor de mening van anderen.

Ik heb veel opgestoken van de processen van capaciteitsopbouw waarbij ik betrokken ben (in termen van vaardigheden, 
kennis en houding). Hierdoor kan ik een gids en mentor zijn voor de studenten uit onze school die bijvoorbeeld 

ondersteuning bieden aan studenten van het Young Africa Skills Centre, hier in de buurt.

Het programma laat me ook groeien als persoon... De inhoud van de workshops die ik heb begeleid, heeft me 
geholpen om thuis effectiever te communiceren. Ik ben assertiever en kan opkomen voor waar ik in geloof en 
kan me verdedigen indien nodig. Ik heb een zus die HIV-positief is. De kennis uit de workshops kan ik gebruiken 
om haar te helpen. Voorbeelden zijn de informatie uit de workshops rond ‘Moving on’, ‘Positief Leven door 
Middel van Voeding’, en ‘Stigmatisering en discriminatie’. 

Als moeder heb ik een stap verder gezet. Ik ben vrij om over seks en seksueel overdraagbare ziektes, thema’s die 
taboe zijn in onze cultuur, te praten. Ik kan het nu zelfs hebben over condoomgebruik met mijn zoons, om ervoor te 
zorgen dat ze weten hoe deze juist te gebruiken en dat ze beseffen wat het belang is van consistent gebruik ervan 
als ze er niet in slagen om zich te onthouden. Ik heb ook tienerdochters, waarmee ik nu openlijk kan praten over 

uitgaan en vriendjes en andere kwesties die daarmee verband kunnen houden. Dit was traditioneel een 
taak voorbehouden aan ‘vana Tete navana Sekuru’, de ooms en tantes in onze cultuur.

Inderdaad, het programma heeft al veel voordelen gebracht, voor mij en mijn hoge-
school. Er liggen bovendien nog vele kansen in het verschiet die ons zullen helpen 

om van onze werkplaats een studentvriendelijke hogeschool te maken. Het is mijn 
droom dat de leerkrachten die hier afstuderen, gevoelig zijn voor de kwetsbaar-

heid van kinderen, en dat ze kansen bieden aan alle kinderen in hun klas. 
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2010

Er zijn verschillende nieuwere initiatieven die in 2010 speciale 
aandacht en ondersteuning van VVOB verdienen. Ze zijn voor-
namelijk gerelateerd aan personeelsontwikkeling op de hoge-
scholen en bijscholing van leerkrachten, zoals: opleidingsiniti-
atieven rond leermoeilijkheden, ‘counseling’-vaardigheden en 
milieueducatie.

Meerdere instituten voor lerarenopleiding willen het voorbeeld 
van Marymount Teachers’ College volgen in de ondersteuning 
van de stagebegeleiders van hun studenten in de scholen. Er 
bestaat ook de mogelijkheid om te assisteren in de bijscholing 
van leerkrachten rond leermoeilijkheden, kindermisbruik en lijf-
straffen, en levensvaardigheden.
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Financieel verslag

Ontwikkelingseducatie

Dat de scholenbanden nu goed op dreef zijn gekomen, vertaalt 

zich in de bestedingsgraad: in 2009-2010 is € 102.625 uitgeven 

waarvan € 14.050 rechtstreeks aan partnerscholen van België 

in het Zuiden is gestort. Deze dynamiek zal in 2010 verder 

gezet worden, met tegen eind dat jaar ongeveer 40 betrokken 

scholen. De verdere financiering van dit programma is nodig 

aangezien de betrokken scholen (50 in 2011) hun band ontwik-

kelen over een periode van 3 tot 6 jaar. Hiervoor zal opnieuw 

een beroep gedaan worden op de Vlaamse overheid, die de 

opstart van dit programma ondersteunde met een gesplitst 

krediet van € 379.000 in 2008. 

DGOS subsidie: operationele, beheers- en structuurkosten

In 2009 is in totaal € 8.999.999 ter beschikking gesteld en  

€ 8.796.728 besteed. Dit levert een bestedingsgraad op van 

98%. 

In de loop van 2009 is vastgesteld dat het niet goed loopt met 

de bestedingsgraad van de operationele uitgaven in de part-

nerlanden. Met gerichte maatregelen, die geen compromis 

inhouden ten aanzien van de kwaliteit van onze werking, 

is een forste inhaalbeweging ingezet, met als resultaat een 

bestedingsgraad van 99%: op een budget van € 7.651.139 is 

€ 7.581.661 uitgegeven. We gaan ervan uit dat we in 2010 verder 

kunnen besteden op het huidige ritme.

De beheerskosten bedragen in 2009 € 721.055 en bestaan uit 

kosten die zowel in de hoofdzetel (lonen, zendingen, reflectie-

dagen,…) als in het Zuiden (evaluatiekosten, lokale audit,…) 

gemaakt worden. 

De structuurkosten bedragen € 768.880 waarvan DGOS  

€ 494.012 ten laste neemt en Vlaanderen € 250.000 via een 

structurele werkingstoelage.

Donordiversificatie

In Zimbabwe is met UNICEF en Save the Children samenge-
werkt voor € 168.009. In DR Congo is een landbouwproject afge-
werkt dat gefinancierd is door het Vlaamse Departement voor 
Landbouw en Visserij (€ 52.655). In Rwanda is door het natio-
nale Ministerie van Onderwijs € 151.136 vrij gemaakt voor het 
programma Schoolmanagement van VVOB. Ten slotte voorziet 
het Brussels Gewest een subsidie van € 20.000 voor de aanschaf 
van boeken voor het Kigali Health Institute in Rwanda. 

Resultaat

Het resultaat van het boekjaar is € 55.861. Dit is vergelijkbaar 
met het resultaat in 2008 dat € 64.971 bedroeg.
Dit resultaat wenden we aan om de reserve voor sociaal passief 
aan te vullen met € 131.547. Daarnaast worden bestemde 
reserves aangevuld voor de repatriëring van coöperanten en 
voor hun vakantiegeld ten belope van in totaal € 14.708.

Dit alles brengt het uiteindelijke resultaat van 2009 dat bij de 
passiefrekening “overgedragen resultaat” wordt gevoegd, op 
een negatief bedrag van -€ 90.394. De balanspost overgedragen 
resultaat vermindert daardoor van € 155.162 naar € 64.768.

Balans

Het balanstotaal bedraagt € 14.766.898. De liquiditeitspositie 
is comfortabel (activa / schulden op korte termijn = 123%). De 
ratio’s eigen vermogen / vreemd vermogen (22%) en eigen 
vermogen / totaal passief (18%) zijn aanvaardbaar, maar aan de 
lage kant. 

Audit

Alle programma’s in het Zuiden zijn jaarlijks onderworpen aan 
een lokale audit. In vier landen is hiervoor een beroep gedaan 
op KPMG. De audit van de rekeningen in Brussel is uitgevoerd 
door het bedrijfsrevisorenkantoor Ernst & Young. De bedrijfs-
commissaris maakt voor het boekjaar 2009 geen noemenswaar-
dige opmerkingen.
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Balans
2009 2008

Activa
A. Vaste activa 55.201 49.541 

B. Vorderingen op ten hoogste één jaar 9.159.935 6.565.014 

C. Liquide middelen en geldbeleggingen 5.518.269 5.427.976 

D. Overlopende rekeningen 33.493 31.422 

Totaal activa 14.766.898 12.073.953 

Passiva
A. Fondsen van de vereniging en overgedragen winst/verlies 2.628.936 2.573.075 

B. Voorzieningen 130.000 110.000 

C. Schulden op ten hoogste 1 jaar 12.007.962 9.390.878 

Totaal passiva 14.766.898 12.073.953 

Resultatenrekening
2009 2008

Kosten
A.  Structuurkosten 768.880 631.515

a. Diensten en diverse goederen 248.638 239.639

b. Personeelskosten 382.637 355.811

c. Afschrijvingen 22.867 21.525

d. Andere kosten 114.738 14.540

B. Beheerskosten 721.055 594.374

a. Personeelskosten (Noord en Zuid) * vanaf 2009 enkel Noord 497.230 464.797

b. Audit, monitoring en evaluatie, leerprocessen 194.067 114.422

c. Andere 29.757 15.155

C. Operationele kosten (programmakosten) 8.062.930 5.589.317

a. DGOS-programma 7.581.661 5.479.438

b. VAIS-programma (Scholenbanden) 102.625 27.372

c. Andere programma’s 378.644 82.506

Totaal kosten 9.552.865 6.815.207

Opbrengsten
a. Subsidies 9.548.637 6.807.450

b. Financiële opbrengsten 41.070 69.497

c. Overige opbrengsten 19.019 3.231

Totaal opbrengsten 9.608.726 6.880.178

Resultaat van het boekjaar -90.394 3.196 

Resultaat vóór resultaatsaanwending 55.861 64.971

Resultaatsaanwending 146.255 61.775

Berekening overdracht boekjaar
Surplus (tekort) (90.394) 3.196

Overdracht vorig boekjaar 155.162 151.965

Overdracht huidig boekjaar 64.768 155.162



VVOB Jaarverslag 2009 | 39

Verslag commissaris



40 | VVOB Jaarverslag 2009



VVOB Jaarverslag 2009 | 41



42 | VVOB Jaarverslag 2009

Bijlage
Bestuursorganen van VVOB vzw in 2009
Hieronder vind je een overzicht van de leden van de Algemene Vergadering van VVOB vzw. De mensen die ook lid zijn van de Raad 
van Bestuur, staan bovenaan de lijst. 

A
lgem

ene Vergadering

 z Voorzitter: 
 z Dhr. Stefaan Van Mulders, Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn
 z Mevr. Ann Breemersch, Directeur Departement Landbouw en Visserij
 z Mevr. Ann Brusseel, Vlaams volksvertegenwoordiger (nieuw lid in opvolging van mevr. Anne Marie Hoebeke als 

Vlaams volksvertegenwoordiger)
 z Mevr. Martine Caron, Afgevaardigde VLHORA
 z Dhr. Johan Debar, Diensten van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Indirecte Samenwerking (nieuw lid in 

opvolging van dhr. Jochen Devadder)
 z Mevr. Maria De Smet, Afgevaardigde VLHORA
 z Dhr. Matthias Diependaele, Vlaams volksvertegenwoordiger (nieuw lid in opvolging van dhr. Jan Loones als Vlaams 

volksvertegenwoordiger)
 z Dhr. Jos Geysels, Voorzitter 11.11.11
 z Mevr. Judith Kerkhof, Expert Ontwikkelingssamenwerking
 z Mevr. Ruth Lamotte, Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, Internationale Relaties
 z Dhr. Luc Lathouwers, Secretaris-generaal Departement Bestuurszaken
 z Dhr. Peter Michielsens, Coördinerend inspecteur-generaal Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Onderwijs-

inspectie – Coördinatie
 z Dhr. Peter Moors, Directeur-generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-

king, DGOS
 z Dhr. Marc Olivier, Stichtend lid
 z Mevr. Sabine Poleyn, Vlaams volksvertegenwoordiger
 z Dhr. Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger (nieuw lid in opvolging van dhr. Kurt De Loor als Vlaams 

volksvertegenwoordiger)
 z Mevr. Inge Roggeman, Stichting V.I.W.
 z Prof. Patrick Sorgeloos, Voorzitter VLIR-UOS, UGent
 z Dhr. Jef Tavernier, Lid (volgt dhr. Christophe Maréchal op)
 z Mevr. Heidi Vander Poorten, Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Gelijke Kansen in 

Vlaanderen
 z Dhr. Raf Van Hoof, Communicatieverantwoordelijke Departement Financiën en Begroting
 z Mevr. Kristien Verbrugghen, Directeur VLIR-UOS
 z Dhr. Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal Internationaal Vlaanderen
 z Dhr. Christian Verougstraete, Vlaams volksvertegenwoordiger (nieuw lid in opvolging van dhr. Roland Van Goethem 

als Vlaams volksvertegenwoordiger)
 z Mevr. Mieke Vogels, Vlaams volksvertegenwoordiger (nieuw lid in opvolging van dhr. Jef Tavernier als Vlaams 

volksvertegenwoordiger)
 z Mevr. Ulla Werbrouck, Vlaams volksvertegenwoordiger

Raad van Bestuur

 z Mevr. Soetkin Bauwens, OVSG
 z Mevr. Lisbet Colson, VSKO
 z Mevr. Betty De Wachter, Coördinator VVSG Internationaal
 z Dhr. Jan Geens, Directeur Internationalisering VLHORA
 z Prof. Marlies Lacante, KULeuven Departement Psychologie
 z Prof. Stefaan Marysse, Lid VLIR-UOS, Universiteit Antwerpen
 z Prof. Marc Nyssen, Ondervoorzitter VLIR-UOS, Vrije Universiteit Brussel
 z Dhr. Walter Thiebaut, Stichting V.I.W.
 z Dhr. Luc Van de Velde, Afgevaardigde VLHORA
 z Mevr. Raymonda Verdyck, Afgevaardigd bestuurder GO! (nieuw lid in opvolging van dhr. Urbain Lavigne)
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Leren is een recht

Ongeletterdheid is geen ziekte maar 

een symptoom van falend onderwijs. 

In sommige landen kan de helft van 

de burgers niet lezen of schrijven. Kom 

dan maar eens op voor je rechten... 

VVOB vzw wil hen ondersteunen door 

te investeren in kwaliteitsvol onderwijs 

in negen landen in Afrika, Azië en Zuid-

Amerika.

www.vvob.be

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

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

MEt DE StEuN VAN


