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 z Progress (Programma 
Effectievere Scholen 
Suriname)
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Meerjarenprogramma
 z Ondersteuning van de 
lerarenopleiding
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Meerjarenprogramma
 z Kwaliteitsonderwijs en 
kwetsbaarheid

België

Ondersteuning activiteiten 
in de partnerlanden en 
overkoepelende organisatie

Noordwerking
 z Scholenbanden
 z Stageprogramma

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

Kenia

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

Rwanda

Meerjarenprogramma
 z Versterking 
schoolmanagement
 z Versterking beroeps- 
en technisch(e) 
onderwijs en 
opleidingen

Zuid-Afrika

Meerjarenprogramma
 z Verbetering van het 
lesgeven in het secundair 
beroepsonderwijs

Vietnam

Meerjarenprogramma
 z Versterking lager 
middelbaar onderwijs
 z Studie- en loopbaan- 
begeleidingsprogramma
 z Versterking participatieve 
landbouwvoorlichting

Cambodja

Meerjarenprogramma
 z SEAL (institutionele 
capaciteitsopbouw in het 
onderwijs)
 z ImAgE (versterking 
landbouwvoorlichting)
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Voorwoord
VVOB, een sterke organisatie!?
Beste lezer,

Bij dit nieuwe jaaroverzicht van VVOB wens ik u dadelijk te confronteren 
met een controverse die voor het ogenblik iedereen bezighoudt die 
onze organisatie nabij is. Binnen de discussie over de recente staats-
hervorming rijst er immers de vraag of sommige actoren binnen de 
ontwikkelingssamenwerking zich federaal dan wel regionaal dienen te 
positioneren. De bijhorende budgettaire afhandeling zorgt ervoor dat 
een organisatie als VVOB onder druk komt te staan.

VVOB en andere betrokkenen nemen niet op een directe wijze deel aan 
het politieke debat, maar deze beslissingen kunnen als het ware van 
de ene dag op de andere gevolgen hebben voor de organisatie, onze 
partners en onze medewerkers. Dit betekent dat de langetermijnplan-
ning onzeker wordt, dat de financiële planning op korte termijn zeer 
omzichtig moet worden aangepakt, maar vooral dat de directe conse-
quenties van het politieke debat vrij brutaal en abrupt kunnen zijn. 

Toch zijn wij overtuigd dat VVOB een sterk merk is dat zich degelijk 
voorbereidt om deze omwenteling aan te pakken. Op het recente 
seminar met onze medewerkers, die vanuit de vier windstreken zijn 
neergestreken in Blankenberge, is opnieuw gebleken dat we over een 
uitstekend menselijk kapitaal beschikken. Het samen denken over 
de strategie en de doelstellingen, samen de  kwaliteit verbeteren en 
samen de focus van onze opdrachten afspreken, heeft de visie en de 
eensgezindheid in alle geledingen naar boven gebracht. Dit menselijk 
potentieel, in combinatie met een uitgesproken focus op doelstellingen 

en doelgroepen, maakt VVOB zonder twijfel standvastiger en sterker 
dan ooit tevoren.

Bovendien mochten we recent enkele significante successen boeken 
in de zoektocht naar diversificatie van onze donoren en opdrachtge-
vers. Een bescheiden maar belangrijk signaal dat onze aanhoudende 
inspanningen renderen. Ook deze strategie maakt ons sterker in de 
breedte.

Het is mijn stellige overtuiging dat VVOB gewapend is om zich in 
welke omgeving dan ook te positioneren of te herpositioneren. De 
nodige voorbereidingen worden getroffen en de stappen voor een 
aangepaste strategie zijn gezet. Vorig jaar heeft de eerste generatie 
VVOB’ers een terugblik geworpen op een organisatie in beweging ter 
gelegenheid van het dertigjarige lustrum. Vanaf nu bouwen wij aan 
de komende generatie, die het verhaal verder zal vertellen!

Veel leesplezier,

Stefaan Van Mulders
Voorzitter VVOB vzw
Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn
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Pieter-Jan De Marez
Verantwoordelijke Noordwerking VVOB vzw

In 2012 beraadt VVOB zich ten gronde over haar Noordwerking. Dit is 
de werking van VVOB in Vlaanderen met als doel een groter Vlaams 
draagvlak te bereiken voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit.
Tot op heden groeide dit luik grotendeels organisch en kreeg het vooral 
vorm via het Scholenbanden- en het stageprogramma. De volgende 
bladzijden gaan dieper in op deze twee programma’s.

Daarnaast heeft VVOB ook partnerschappen met hogescholen, spelen 
we ad hoc in op vragen van onderwijsactoren rond vorming over 
onderwijs en ontwikkelingssamenwerking, staan we mee aan de wieg 
van de Ontwikkelingsdebatten en ontplooien we heel wat communica-
tieactiviteiten met het oog op Vlaamse draagvlakversterking (websites, 
sociale media, nieuwsbrieven, partnerschap met Klasse,...). Via het plat-
form Educaid.be trekt VVOB mee aan de kar om informatie over onder-
wijs en ontwikkelingssamenwerking te delen en zo het Belgische beleid 
hierrond te versterken. 

Een contextanalyse en strategische reflectie oriënteren de Noordwer-
king van VVOB voor de komende jaren. We willen meebouwen aan een 
meer solidaire Vlaamse samenleving. Dergelijke samenleving heeft 
nood aan een onderwijs waarin leerkrachten en leerlingen de nodige 
bagage meekrijgen om actief te kunnen bijdragen aan een duurzame 
wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft. VVOB wil zich in Vlaan-
deren dan ook richten op de kwaliteitsverbetering van het onder-
wijs, en dit door de inbedding van het mondiale perspectief (en meer 

VVOB in Vlaanderen
Bruggen bouwen

specifiek Noord-Zuid) op te krikken binnen bepaalde subsectoren van 
het Vlaamse onderwijs. 

Dit doen we door een vruchtbare wisselwerking tussen onderwijsac-
toren in Vlaanderen en het Zuiden mogelijk te maken. We ondersteunen 
contacten en samenwerkingsprocessen tussen onderwijsinstellingen in 
Noord en Zuid, en staan hen bij om dit samenwerkingsproces zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Om deze ‘brugfunctie’ optimaal te kunnen 
realiseren willen we op zoek gaan naar meer afstemming en integratie 
tussen wat we doen in het Zuiden en wat we in Vlaanderen onder-
nemen. Daarin kunnen we de grootste meerwaarde realiseren t.o.v. wat 
andere actoren in Vlaanderen reeds doen.

Gegeven de doelstellingen, onze partners in het Zuiden en de noden 
binnen de Vlaamse onderwijssector, zal VVOB zich vanaf 2014 expli-
cieter gaan focussen op de Vlaamse lerarenopleiding en op de sector 
van technisch en beroepsonderwijs. Welke vorm dit aanneemt, zal 
afhangen van overleg en reflectie  in de loop van 2013.

op bezoek in Ecuador
VVOB Ecuador kreeg in 2011 Klasse over de vloer. Journaliste Elke 
Broothaerts bezocht er diverse scholen met de videocamera in de 
aanslag. In 2012 publiceerden TV Klasse, Maks! en Klasse voor leraren 
haar reportages.r

 � Overzicht: www.vvob.be/klasse-in-ecuadorasseinkenia
 � www.klasse.be   |   www.maks.be   

http://www.vvob.be/klasse-in-ecuador
http://www.klasse.be
http://www.maks.be
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In 2012 ondersteunt VVOB twintig scholenbanden tussen lagere en 
middelbare scholen in Vlaanderen en in het Zuiden. In totaal zijn 
vijftig scholen actief betrokken. Ze krijgen een eerste, tweede of 
derde jaar ondersteuning van het Scholenbanden-team. Deze mix 
tussen ‘beginnelingen’ en meer ervaren scholen garandeert een 
vruchtbare ervaringsuitwisseling tussen de Vlaamse scholen.

Solidariteit anders ingevuld
Leerlingen opvoeden tot wereldburgers is een mooie ambitie van 
scholen. Een scholenband uitbouwen maakt deze mondiale vorming 
heel concreet en tastbaar want het geeft een gezicht aan ‘het Zuiden’. 
Daarnaast groeit ook de aandacht voor en het belang van ervaringsuit-
wisseling tussen leerkrachten. Dat maakt een partnerschap niet alleen 
gelijkwaardig, het laat ook toe om de solidariteitsgedachte op een 
andere manier in te vullen dan via de klassieke geldinzamelingen. In dit 
kader leggen acht scholenbanden expliciet de link naar onze program-
mawerking in het Zuiden. Zo laten deze scholen hun samenwerking 
inhoudelijk aansluiten bij een onderwijsthema van VVOB en ontwik-
kelen activiteiten in functie daarvan. 

Op koers
In 2012 breiden we het bestaande ondersteuningspakket voor scholen 
verder uit. Naast de financiële ruggensteun voor scholenbandactivi-
teiten krijgen de partnerscholen advies op maat en inhoudelijke bege-
leiding. En dat wordt gesmaakt. Scholen geven een gemiddelde score 
van 6,24 op een schaal van 1 (helemaal oneens) tot 7 (helemaal eens) 
op de vraag of VVOB hen voldoende begeleidt bij het uitwerken van 
de scholenband. De vormingen hebben in 2012 gemiddeld 26 deelne-
mers. Ook die krijgen een tevredenheidscore van gemiddeld 6,24 op 7. 
Meer nog, de deelnemers geven in het evaluatieformulier aan dat ze 
door de vorming een beter begrip hebben gekregen van de uitwerking 
van hun partnerschap, en dat het hen helpt om de activiteiten effec-
tiever aan te pakken: beide scoren 5,1 op 6.

De effectiviteit van Scholenbanden in kaart 
Het structureler opvolgen van de individuele scholenbanden namen 
we in 2012 actief op om op termijn uitspraken te kunnen doen over de 
impact van het programma. In het kader van het PULSE-onderzoek over 
het effect van draagvlakversterkende activiteiten licht het HIVA onze 

bestaande aanpak van monitoring en evaluatie door. Op hun advies 
volgen we elke scholenband op via een aantal criteria (draagvlak, 
communicatie, activiteiten, etc.). Zo kunnen we de sterke en zwakke 
punten van de samenwerking opvolgen en laat het ons toe om een 
globaal beeld te vormen van de evolutie van de scholenband. Essen-
tieel is dat we de scholenband zien groeien naar een verzelfstandigd 
partnerschap.

Algemeen steunpunt
Een belangrijke ontwikkeling in 2012 was dat we evolueren in de rich-
ting van een algemeen steunpunt voor alle Noord-Zuidscholenbanden. 
Ook scholen buiten de VVOB-partnerlanden kunnen nu van onze 
ondersteuning genieten. In het najaar deden we de eerste projectop-
roep en drie voorstellen werden goedgekeurd. Ook stimuleren we meer 
samenwerking met spelers die direct of indirect rond Noord-Zuidscho-
lenbanden werken. Er loopt een samenwerking met Studio Globo in 
het kader van ‘Saved by the Bell’ en met Djapo in het kader van ‘Art-Eco’. 
Tegelijk werden er drie nieuwe projectvoorstellen waarbij VVOB partner 
is, goedgekeurd door VAIS. Het gaat om het ‘My Machine’-project 
(1+1=3), de Millenniummusical van school De Belhamel en ‘De kast van 
Siwa’ van Djapo. 

De eerste stap richting een breder steunpunt werd effectief gezet, maar 
er ligt nog heel wat werk op de plank in 2013 om dat steunpunt en de 
nodige instrumenten kwaliteitsvol uit te bouwen. We zetten alvast ons 
beste beentje voor!

De aantrekkingskracht van het project ligt voor mij 
persoonlijk in het potentieel dat Zuid-Afrika biedt als 

lesonderwerp. Er valt heel veel over te zien, te zeggen en 
te lezen, wat het land op zich al een bron van lesmate-
riaal maakt. Nog beter wordt het, natuurlijk, als derge-
lijk materiaal kan worden gedeeld en uitgewisseld met 
een leerkracht uit het land zelf. Ik vind het echt belang-

rijk dat leerkrachten elkaar daarom in levende lijve 
kunnen spreken en ontmoeten om dit soort uitwisseling 

in stand te houden. Bezoeken houden de band levend. 
Ze brengen bovendien naast kostbaar lesmateriaal ook 

een geweldig sociaal engagement op.
Laura Meyvis, Leerkracht Engels, Sint-Jozefinstituut 
Essen, partner van Hoërskool Waveren, Witzenberg, 

Zuid-Afrika

 � Meer informatie over Scholenbanden:  
www.scholenbanden.be

Scholenbanden
Naar een algemeen steunpunt

Enkele cijfers inzake de activiteiten binnen 
een scholenband
•	 De helft van de Vlaamse scholen voert 5 of meer activiteiten 

rond mondiale vorming uit die gericht zijn op het versterken 
van competenties wereldburgerschap bij de leerlingen.

•	 Elf scholenbanden ondernemen meerdere activiteiten die 
gericht zijn op capaciteitsontwikkeling van de partnerschool.

•	 18 scholen gaan op bezoek bij hun partnerschool. In 12 gevallen 
betreft het een bezoek van de partnerschool in het Zuiden aan 
de Vlaamse school. 

http://www.scholenbanden.be
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Stageprogramma
Meerwaarde voor Noord én Zuid

De grote groei van het aantal stagestudenten in 2011 wordt in 
2012 geconsolideerd. Maar liefst 37 studenten vertrekken naar het 
buitenland om er in één van de VVOB-programma’s in het Zuiden 
of bij één van de partnerinstellingen enkele maanden mee te 
werken. Met 15 ontvangen studenten bevestigt Suriname opnieuw 
het stageland bij uitstek te zijn voor Vlaamse (en voor het eerst ook 
enkele Nederlandse) VVOB-studenten. 

Diverse opdrachten
De studenten komen uit twaalf verschillende onderwijsinstellingen, en 
iets minder dan twee derde van hen studeert in een lerarenopleiding. 
De andere studenten komen onder meer van de bacheloropleidingen 
toegepaste informatica, landbouw, journalistiek, logopedie en sociaal 
werk.  

De opdrachten lopen sterk uiteen. Ze variëren van het ontwikkelen van 
een dataverwerkingssysteem, een lesstage binnen een van de scho-
lenbanden, het maken van promotiefilmpjes, het opzetten van een 
HR-systeem, uitwerken van workshops of lesmodules...

Kwaliteitsverbetering
Het aantal uitgestuurde studenten willen we voorlopig niet meer 
opdrijven. Dus richtten we ons in 2012 op de verdere kwaliteitsverbe-
tering van het programma. 

De waardering en de impact van de stages werden op meer kwantita-
tieve wijze bevraagd, zowel bij de studenten als bij de stagementoren 
ter plaatse. De resultaten zijn over het algemeen zeer positief. Er blijkt 
een grote meerwaarde te zijn voor alle betrokken partijen (student, 
VVOB, partner en hogeschool) en er zijn duidelijke indicaties van een 
significant effect op vlak van onze doelstellingen inzake draagvlakver-
sterking. Aangezien de investering in tijd en middelen van het VVOB-
hoofdkantoor beperkt is en de kosten-batenverhouding in het Zuiden 
positief is, mogen we dit als een erg efficiënt programma beschouwen. 

Werken binnen een lokaal team is boeiend en leerrijk! 
Je leert veel over de gelijkenissen en verschillen in die 
andere cultuur, je leert al doende de lokale talen, maar 
je krijgt ook een spiegel voorgehouden waardoor je gaat 
nadenken over je eigen opvattingen.
Mieke Versleegers, stagiaire in Zimbabwe, Bachelor 
Logopedie, Arteveldehogeschool

Niettemin kwamen er een aantal aandachtspunten naar boven, zoals: 
de nood aan een intensere voorbereiding van de studenten, een betere 
begeleiding door de partner ter plaatse, en meer aandacht voor draag-
vlakverbreding na terugkeer. 

In 2012 namen we vooral maatregelen met het oog op een beter voor-
bereidingstraject voor de studenten. Bovenop de bestaande elementen 
(infomoment, vertrekkersgids, coaching via e-mail, vorming) kregen 
studenten verschillende voorbereidende opdrachten mee en werd de 
vorming uitgebreid tot een tweedaagse. Die laatste evalueerden de 
studenten erg positief en is dus zeker voor herhaling vatbaar. 

VVOB in Vlaanderen

In 2013 staat de kwaliteitsverbetering op vlak van draagvlakverbreding 
op het programma en nog meer aandacht voor de ontwikkelingsedu-
catieve begeleiding tijdens de stage zelf. 

Tijdens deze stage heb ik veel bijgeleerd. Op profes-
sioneel vlak is mijn kijk op zorgverbreding verruimd en 

zal ik beter in staat zijn om in de toekomst situaties te 
kunnen plaatsen binnen deze context. Op persoonlijk 

vlak ben ik gegroeid in flexibiliteit, zelfstandigheid, 
zelfzekerheid, sociale vaardigheden en samenwerking. 

Het was een unieke ervaring die ik zo zou overdoen.
Ilona Kruse, stagiaire in Suriname, BaNaBa Zorgverbre-
ding en Remediërend leren, Karel de Grote Hogeschool

Ik heb heel veel hulp gehad van stagiaire Ilona. We 
hebben samen materiaal ontwikkeld nadat we een 

onderzoek hadden gedaan door middel van een 
enquête. Als zorgcoördinator in Suriname heb ik al heel 

veel kunnen leren van stagiaires. Ze komen uit een ander 
land, bepaalde dingen pakken ze heel anders aan. Ze 

zitten ook vol met ideeën dus ze hebben niet alleen van 
mij geleerd, ik heb ook al veel van hen geleerd.

Madhuri Sheombarsing, Zorgcoördinator J.H.N.  
Polanenschool, Paramaribo

Enkele cijfers 
•	 Percentage studenten die tevreden (34%) tot zeer tevreden 

(60%) zijn over hun voorbije VVOB-stage: 94%.

•	 Percentage VVOB-mentoren die oordelen dat de tijdsinveste-
ring voldoende meerwaarde oplevert voor het programma: 
80%.

•	 Meerwaarde van de stage voor de persoonlijke ontwikkeling 
van de student: gemiddeld 4,6 op een schaal van 1 tot 5.  

•	 Meerwaarde van de stage voor opleiding of latere loopbaan: 
gemiddeld 4,1 op een schaal van 1 tot 5.

•	 De Zuidstage heeft ook na de stage een effect op de houding 
en gedrag van de studenten t.o.v. het Zuiden. In vergelijking 
met het gedrag voor de stage scoren de stagiairs na hun stage 
hoger op de volgende punten: engagement als vrijwilliger, 
stimuleren van de ouders om iets te doen voor het Zuiden, 
fairtradeproducten kopen, financiële steun aan het Zuiden, en 
reageren tegen stereotiepe beeldvorming. 
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Diverse onderzoeken tonen aan dat de ongelijkheid binnen maat-
schappijen, zowel in het Noorden als in het Zuiden, de afgelopen jaren 
sterk is toegenomen. Het lijkt erop dat iemands afkomst bij geboorte 
opnieuw meer zijn/haar ontplooiingskansen in de toekomst bepaalt. 
Een onrechtvaardige situatie dus.

Onderwijs en gelijke kansen
Om daaraan iets te verhelpen kijkt men al snel in de richting van het 
onderwijs. Goed onderwijs moet kinderen immers in staat stellen om 
kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze zelf hun toekomst 
in handen kunnen nemen. Een toekomst die niet wordt bepaald door 
welke afkomst dan ook. Deze visie staat neergeschreven in het Inter-
nationaal verdrag inzake de rechten van het kind, dat door bijna alle 
staten in de wereld is ondertekend en geratificeerd. Ook de ‘Education 
for All’-agenda bevestigt deze visie.

Dit engagement vertaalt zich helaas niet altijd in de praktijk. Meer 
zelfs, divers onderzoek toont aan dat het onderwijssysteem in heel wat 
landen de bestaande ongelijkheid tussen kinderen eerder vergroot. Zo 
bepaalt de socio-economische situatie van ouders in grote mate de 
studierichting en het aantal jaren dat hun kinderen school zullen lopen. 
Kinderen uit achtergestelde groepen worden op die manier minder 
gewapend om kansen te krijgen en te benutten. Zo wordt achterstel-
ling van generatie op generatie doorgegeven.

De gezichten van ongelijkheid
Als ontwikkelingsorganisatie die inzet op het versterken van onderwijs-
systemen, ziet VVOB het als haar taak om in te gaan tegen deze trend. 
Onderwijs kan immers enkel kwaliteitsvol zijn als het haar emancipato-
rische opdracht succesvol vervult. Enkel dan wordt onderwijs ook een 
belangrijk instrument in de strijd tegen armoede. Daarom stelt VVOB 
het principe van ‘gelijke kansen’ en het ‘wegwerken van ongelijkheden’ 

VVOB in het Zuiden
Ongelijkheid overwinnen

centraal in haar werking. Op de volgende pagina’s kan u lezen wat dat 
het afgelopen jaar concreet betekende in de landen waar we actief zijn. 

U zult merken dat ongelijkheid zich manifesteert in heel wat vormen. 
De manier waarop VVOB zich inzet in de strijd tegen ongelijkheid, is dan 
ook verschillend, afhankelijk van de context. In sommige landen ligt de 
klemtoon op de verschillen tussen stad en platteland. In andere landen 
is het geslacht dan weer de belangrijkste factor om ongelijkheid binnen 
onderwijs te verklaren. Eén zaak blijft echter overal gelijk: VVOB onder-
steunt de lokale onderwijsverantwoordelijken (ministerie van Onderwijs, 
lerarenopleiding, inspectiedienst, etc.) zodat zij zelf de strijd aangaan 
met de ongelijkheid binnen hun onderwijssysteem. Op die manier 
bouwt VVOB mee aan een structurele oplossing voor de bestaande 
ongelijkheden binnen het onderwijs en de maatschappij in zijn geheel.

Gelijke kansen als indicator van succes
Ook in de toekomst zal VVOB op dit ingeslagen pad verdergaan. Het 
volgende programma en de onderliggende landenprogramma’s lopen 
van 2014 tot 2016. Ter voorbereiding hiervan werden het afgelopen 
jaar fundamentele keuzes gemaakt en beslissingen genomen. ‘Gelijke 
kansen’, in het bijzonder toegepast op gender, wordt meer dan ooit het 
centrale uitgangspunt van onze werking. De gender-training die al onze 
landenteams het afgelopen jaar volgden, maakt alvast duidelijk dat ons 
engagement voor gelijke kansen binnen het onderwijs geen loze kreet 
blijft. Integendeel, het is en blijft een centrale indicator om het succes 
van onze interventies te meten.

Sven Rooms
Programmadirecteur VVOB vzw
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De sprong naar impact in heel 
Cambodja
Cambodja heeft veel vooruitgang geboekt in de toegang tot onder-
wijs, vooral in het basisonderwijs. De kwaliteit van het onderwijs 
vormt evenwel nog een grote uitdaging. VVOB wil de kwaliteit van 
het onderwijs verhogen door lectoren aan de instituten voor lera-
renopleiding te helpen bij het gebruik van leerlinggerichte benade-
ringen en bij het leggen van verbanden tussen het curriculum en de 
dagelijkse realiteit van de leerlingen.

VVOB in het Zuiden

Ontwikkeling van vaardigheden die passen in de 
context
Na een opleiding van twee jaar aan één van Cambodja’s instituten voor 
lerarenopleiding stuurt men de nieuwe  leerkrachten naar een school, 
vaak in landelijke of afgelegen gebieden. In die scholen zijn weinig 
leermaterialen beschikbaar. Vaak is er geen elektriciteit, laat staan een 
internetverbinding. Daarom wil VVOB de toekomstige leerkrachten 
vaardigheden aanleren die ze in hun eigen context kunnen toepassen. 
Eenvoudige dingen, zoals: kleine stemkaarten die interactieve vraag-
vormen mogelijk maken; ideeën voor experimenten met lege blikjes en 
flessen die leerlingen een beeld geven van wetenschapspraktijk; tech-
nieken waarmee 50 leerlingen leren een argumentatie op te bouwen.
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“Ik vond de les over de zon en de maan leuk. Eerst keken 
we naar een video. Vervolgens gebruikte de lector 
een poster over zonsverduisteringen. Nadien hielpen 
cartoons ons om over zonsverduisteringen te praten. In 
mijn school kan ik de video niet inzetten, maar wel de 
cartoons om mijn leerlingen over het onderwerp te laten 
discussiëren.”
Yem Maly, student Biologie en Aardrijkskunde aan 
het Regionaal Centrum voor Lerarenopleiding in 
Kampong Cham

Ondersteunen van de opleiding van leraren
In de eerste helft van 2012 organiseerden we workshops voor lectoren 
van de instituten voor lerarenopleiding over leerlinggerichte bena-
deringen, een workshop per wetenschapsvak over goedkope expe-
rimenten, en workshops over het integreren van lokale milieu- en 
landbouwonderwerpen in de wetenschapslessen. Het ministerie van 
Onderwijs publiceerde de ondersteunende handleidingen en een 
groep van ervaren lectoren zorgde voor een prachtige begeleiding van 
deze workshops. Organische tuinen in de instituten, video’s van goed-
kope experimenten en een brede waaier aan posters en multimedia 
helpen lectoren hun lessen te verbeteren. Tijdens de tweede jaarhelft 
werkten we nauw samen met het ministerie van Onderwijs om lessen 
te observeren in alle instituten voor lerarenopleiding. We merken dat 
intensieve opvolging en feedback cruciaal zijn in het realiseren van 
duurzame verandering.

“In mijn les over atoomstructuren gebruik ik digitale 
media. Wanneer leerlingen elektronen zien bewegen 

rond de nucleus, dan krijgt 80% van hen een veel beter 
begrip van het model. Ze zijn erg tevreden dat ik multi-

media gebruik en vragen vaak een kopie ervan.”
Dhr. Moeung Vanna, Lerarenopleider Scheikunde, Regi-

onaal Centrum voor Lerarenopleiding in Prey Veng

Sterk partnerschap
Het departement Lerarenopleiding van het ministerie van Onderwijs is 
een belangrijke partner in het proces. Ze helpen de kwaliteit van leer-
materialen te garanderen en moedigen lectoren en directeurs aan leer-
linggerichte benaderingen toe te passen. We denken samen na over 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat de veranderingen niet uitdoven na 
het einde van het programma.

“In de lessen over praktische landbouwvaardigheden 
leerde ik hoe kippen te kweken en een visvijvertje te 

maken. Ik had dit nooit eerder gedaan maar vind het 
wel nuttig. Het levert meer inkomen op voor families. Ik 

kan nu hierover lesgeven in mijn toekomstige school.”
Phoeun Somontha, tweedejaarsstudent lerarenoplei-

ding, Provinciaal Centrum voor Lerarenopleiding in 
Siem Reap

Meerjarenprogramma
 z SEAL (institutionele capaciteitsopbouw in het onderwijs)
 z ImAgE (versterking landbouwvoorlichting): zie p.28-29

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 753 000 

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 8
 z Coöperanten: 4

Website VVOB Cambodja
 z www.vvobcambodia.org

Onderwijs relevanter maken voor de armen 
in landelijk Cambodja 

Er zitten evenveel jongens als meisjes in de lagere en lager secun-
daire scholen in Cambodja. Deze recente prestatie in het over-
bruggen van verschillen tussen mannen en vrouwen in het onder-
wijs is lovenswaardig. Ongelijkheid op basis van armoede blijft 
daarentegen een belangrijke bezorgdheid.

Het aantal kinderen dat de school voortijdig verlaat, is in het 
bijzonder hoog in landelijke streken en treft vooral de armere 
gezinnen. Hoewel leerlingen uit armere families een beurs krijgen, 
zijn deze toelages op zich niet voldoende om ouders te overtuigen 
hun kinderen op school te houden. Het onderwijs is doorgaans te 
weinig relevant voor de kinderen die in armoede leven. Leerlingen 
leren nagenoeg geen praktische vaardigheden op school ondanks 
het feit dat 79% van de armen in de landbouwsector werkt.

Het VVOB-programma ‘Science, Environmental and Agricultural Life 
skills’ (SEAL) tracht dit gebrek aan relevantie van het curriculum aan 
te pakken. Leraren krijgen pedagogische en technische vaardigheden 
mee om les te kunnen geven over praktische landbouwvaardigheden. 
Dit versterkt de motivatie en interesse in het schoolgaan van zowel 
leerlingen als ouders en verlaagt het percentage schoolverlaters 
onder de armen. Behalve meer jaren onderwijs krijgen kinderen ook 
enkele vaardigheden mee om hun levensonderhoud te verbeteren.
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Lager onderwijs
Het team dat werkt rond het lager onderwijs, ontwikkelde vijf trainings-
modules om de ‘basiscellen’ een vernieuwde dynamiek te geven. Dit 
zijn dialoogorganen per graad in de school waarin onderwijzers aan 
zelfevaluatie en professionele ontwikkeling doen. De modules zullen in 
2013 gebruikt worden om alle leerkrachten van de onderwijsprovincie 
Bandundu II te trainen.

“De capaciteitsontwikkeling van onze onderwijzers 
versterkt hun betrokkenheid bij de ‘basiscellen’. Dit is de 
ideale weg naar kwaliteitsonderwijs voor de kinderen.”
Dhr. Theodore Nunakumy, Adjunct Provinciaal Hoofd-

inspecteur Lager Onderwijs in de onderwijsprovincie 
Bandundu II,  Kikwit

DR Congo en VVOB gaan voor 
kwaliteitsonderwijs
De regering van de DR Congo en VVOB zetten hun samenwerking 
voort om het onderwijs in het land te verbeteren. Het programma 
wil zowel de kwaliteit van het lager onderwijs verhogen als die van 
het middelbaar technisch landbouwonderwijs. In 2012 droegen de 
acties bij tot de capaciteitsontwikkeling van leerkrachten en inspec-
teurs. Het programma stelde ook kwaliteitsvolle trainingsinstru-
menten ter beschikking.

VVOB in het Zuiden
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In Kikwit hebben 525 onderwijzers van alle 21 districten van de 
provincie vorming gekregen in het juiste gebruik van het schoolpro-
gramma. Deze onderwijzers hebben zo hun lesvoorbereidingen verbe-
terd. Daarnaast hebben bijna 2.000 scholen meerdere inspectiebe-
zoeken gekregen in 2012.

“Kwaliteit in het lager onderwijs impliceert een beter 
begrip van de middelen die voor onderwijzers ter 
beschikking staan. De beheersing van het gebruik van 
het leerplan geeft de onderwijzers vleugels in hun profes-
sionele praktijk.”
Dhr. Kayeye, Provinciaal Hoofdinspecteur onderwijs-
provincie Bandundu II, Kikwit

Middelbaar technisch landbouwonderwijs
De inspecteurs volgden 1.500 landbouwscholen nauwgezetter op. 
Dit leverde betere examenresultaten op. Ze ontwikkelden vormings-
modules voor de ‘basiscellen’ in de scholen: ‘Competentiebenadering’, 
‘Ondernemerschap’ en ‘Evaluatie binnen Competentiebenadering’. 
6.000 gedrukte exemplaren van deze modules zijn verdeeld naar alle 
scholen.

42 veldinspecteurs volgden een vorming over het gebruik van de 
curricula in het vijfde jaar technisch landbouwonderwijs. 155 leraars 

uit vier onderwijsprovincies in Katanga volgden eveneens de vorming 
over deze leerplannen. Doel van deze acties was de verbetering van de 
competenties van de leerkrachten.

“We ontwikkelden en verspreidden modules, 
verzorgden vormingen en ondersteunden leerkrachten. 

De leerlingen brengen bovendien in praktijk wat ze 
leren. We werken nu actief aan de verbetering van de 

competenties van onze leerkrachten. Daar hebben de 
Congolese kinderen baat bij.”

Dhr. Alphonse Kabutakapua, Adjunct Hoofdinspecteur 
van de Nationale Vormingsdienst van de Inspectie 

Technisch Onderwijs, Kinshasa

Uitkomsten van de programma-acties in 2012
De leerkrachten lager onderwijs zetten zich in om zichzelf te vormen 
met behulp van de activiteiten van de ‘basiscellen’. De vormingen zullen 
doorgaan in 2013, voorafgegaan door een evaluatie van de motivatie 
van de onderwijzers.

De landbouwtechnische leerkrachten oriënteren zich meer en meer op 
de beroepspraktijk. De laatstejaarsleerlingen leren over ondernemer-
schap en nieuwe ontwikkelingen dankzij de nieuwe leerplannen en de 
miniondernemingen op school.

Meerjarenprogramma
 z Versterking lager onderwijs en technisch landbouwonderwijs

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 892 000 

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 7
 z Coöperanten: 3

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

De strijd van juffrouw Gratitude tegen de 
ongelijkheid tussen man en vrouw in de 
landbouw

Het VVOB-programma in de DR 
Congo werkt samen met vrouwen 
die strijden tegen de ongelijkheden 
in de sector van landbouw en 
voeding. Juffrouw Gratitude Ntonda 
Mangiau is één van hen.

Ze is technisch ingenieur in schei-
kunde voor landbouw en voeding 
en is het hoofd van een verwer-
kingscentrum van landbouwpro-
ducten die ze verkoopt aan consu-
menten in de provincie Bas-Congo. 
In haar dagelijks werk met ouders 
en kinderen sensibiliseert Gratitude over de belangrijke rol van de 
vrouw in het formele technisch landbouwonderwijs. In het VVOB-
programma is ze een referentie en een voorbeeld.

Door de verkoop van verwerkte landbouwproducten en de winst 
die daaruit voortvloeit, helpt haar productie-eenheid meer dan 200 
gemarginaliseerde vrouwen en meisjes een vorm van fierheid te 
vinden in de maatschappij. Voorheen werkloos en zonder geschikte 
vorming, kunnen ze nu voldoen aan de behoeften van hun gezin.

Gratitude, als rolmodel in de Congolese maatschappij, inspireert 
menig meisje op school en toont hoe vrouwen hun onmiddellijke 
omgeving kunnen beïnvloeden.
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Capaciteitsontwikkeling
VVOB werkt al twee decennia samen met MinEduc. Het werk van 
VVOB wordt minder zichtbaar naarmate MinEduc en andere actoren 
in het onderwijs de capaciteit verwerven om zelf resultaten te boeken. 
Ecuador is goed op weg, maar beschikt over onvoldoende bekwaam 
personeel om het nieuwe beleid te bestendigen in sterke instellingen. 
VVOB geeft een duw in de rug door capaciteitsontwikkeling. De partner 
apprecieert deze ondersteuning, die kenmerkend is voor VVOB.

Technisch onderwijs op de kaart 
In het technisch onderwijs focussen we op curriculumontwikkeling 
en ondernemerschap. We ondersteunen het aanvullend beroepsjaar, 
dat nieuw is in het land. Ook dragen we bij tot de ontwikkeling van 
het curriculum Lichamelijke Opvoeding. We bevorderen ondernemer-
schap door het introduceren van reële productie-eenheden tijdens de 

Kwaliteitsvol onderwijs in Ecuador: 
van droom tot werkelijkheid 
2012 is een belangrijk jaar voor het ministerie van Onderwijs in 
Ecuador (MinEduc), partner van VVOB. De toegang tot kleuter-, lager 
én middelbaar onderwijs neemt opmerkelijk toe. Maar ook kwaliteit 
staat hoog op de agenda. Enkele resultaten zijn: curriculumhervor-
ming; vorming van leerkrachten en directies; de opstart van een 
nationale onderwijsuniversiteit; invoering van een nieuw inspectie-
model; en een nieuw beheersysteem voor de hele sector. Deze illu-
streren de positieve evolutie op weg naar de realisatie van het Tienja-
renplan voor Educatie 2006-2015.

VVOB in het Zuiden
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practica op school. Ten slotte stimuleren we de samenwerking tussen 
het technisch onderwijs en de bedrijfswereld. Deze samenwerking 
plaatst niet alleen het technisch onderwijs weer op de kaart, ze onder-
steunt ook de economische doelen van het land.

“De regering van Ecuador promoot een innovatief en 
noodzakelijk hervormingsproces. Het nationaal onder-
wijssysteem is een van de belangrijkste aandachtsge-
bieden. Daarin heeft VVOB een samenwerking opgezet 
in meerdere programma’s. Doorheen de jaren is de tech-
nische ondersteuning van VVOB zorgzaam en deskundig 
geweest. Dit droeg bij tot het plannen en uitvoeren van 
deze programma’s.”
Dhr. José Franco Solís, Ambtenaar Technisch Onder-
wijs van de vijfde onderwijszone, MinEduc, Guayaquil

“De middelen die VVOB heeft ingezet in 2012,  waren 
essentieel voor de uitvoering van het nationale systeem 
voor de ondersteuning van het onderwijsmanagement 
en de onderwijsmonitoring. Deze inzet bestond uit 
gespecialiseerde consultancy en permanente technische 
ondersteuning voor een aantal projecten, zoals: oplei-
dingen voor onderwijsbegeleiders en inspecteurs; het 
proceshandboek voor het auditen van het  schoolma-
nagement; en essentiële input voor het online logboek 
voor onderwijsbegeleiding.”
Mevr. Adelita Rodríguez, Subsecretaris voor Begelei-
ding, Ondersteuning, Monitoring en Regulering van 
het Onderwijs, MinEduc, Quito

Basisonderwijs
In het basisonderwijs richt onze ondersteuning zich op het versterken 
van de lerarenopleiding en de hervorming van de onderwijsinspectie. 
Samen met MinEduc ontwikkelen we cursussen rond begrijpend lezen 
en het gebruik van didactisch materiaal. Er is voortaan een nationale 
handleiding voor het opstellen van een schoolwerkplan.

Het ontwerp voor de nieuwe nationale onderwijsuniversiteit is afge-
werkt. Andere universiteiten (o.a. de KULeuven) zijn betrokken om van 
bij de opstart de academische werking te versterken.

Ten slotte is de hervorming van de onderwijsinspectie een feit. De 
onderwijsbegeleiders en de inspecteurs volgden een intensieve 
introductie.

“De samenwerking met VVOB is zeer waardevol 
geweest. Er is deskundige inbreng voor de nationale 

onderwijsuniversiteit, hulp tijdens het definiëren van het 
profiel van de leerkrachten, en steun bij de permanente 

professionele vorming. VVOB biedt diverse perspec-
tieven voor beleidsvorming rond lerarenopleiding.”

Mevr. Monserrat Creamer, Subsecretaris voor Professio-
nele Ontwikkeling in het Onderwijs, MinEduc, Quito

Meerjarenprogramma
 z Escuelas Gestoras del Cambio (Scholen als Actoren van Verandering)
 z Beroeps- en technisch(e) onderwijs en opleidingen

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 946 000 

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 13
 z Coöperanten: 4

Website VVOB Ecuador
 z www.vvob.org.ec

‘Goed leven’ inspireert de strijd tegen onge-
lijke onderwijskansen

Ecuador biedt verfrissende ideeën rond gelijke onderwijskansen. 
In het nationale ontwikkelingsplan staat ‘Sumak Kawsay’ (Quechua 
voor ‘goed leven’) centraal. Dit concept verwijst naar een streven 
naar levenskwaliteit. Een leven in waardigheid, in harmonie met de 
natuur, in verscheidenheid van culturen. Het vraagt zorg voor zich-
zelf én de anderen. Gelijke kansen zijn dan ook een belangrijke voor-
waarde voor het ‘goed leven’.

Het onderwijs heeft hierin een dubbele missie. Door meer toegang 
en een langer verblijf in het onderwijs te stimuleren verhoogt het 
de kansen. Zo maakt Ecuador, bijvoorbeeld, het onderwijs zoveel 
mogelijk gratis (bv. gratis schoolboeken, uniformen en maaltijden). 
De grotere toegankelijkheid weerspiegelt zich in het toenemend 
aandeel kinderen dat een diploma basisonderwijs haalt (een stijging 
van 5% de voorbije jaren).

Ten tweede vraagt het een nieuwe kwaliteit van het onderwijs - met 
aangepaste inhoud en leermechanismen. In het nationaal ontwik-
kelingsplan staat de leerkracht centraal. VVOB draagt bij aan de 
vorming van de ‘nieuwe’ leerkrachten, die nodig zijn om de ambities 
waar te maken. Zo is er ondersteuning aan het nationale systeem 
voor bijscholing van leerkrachten. We werken ook mee aan het 
proces om het profiel van de leerkracht te definiëren. Andere voor-
beelden zijn: ondersteuning bij het ontwikkelen van de studierich-
tingen voor die ‘nieuwe’ leerkrachten aan de nationale onderwijsuni-
versiteit en bij het herinrichten van de onderwijsbegeleiding voor de 
leerkrachten.
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Uitbreiding en duurzaamheid  
gaan samen voor VVOB Kenia
In het vijfde - en voorlaatste - jaar van onze samenwerking met 
het Keniase ministerie van Onderwijs lag de focus van onze twee 
programma’s (‘ICT-integratie’ en ‘Gezond leren’) op ‘de toekomst na 
VVOB’ op middellange en lange termijn. Samen met onze Keniase 
collega’s grepen we kansen om de inzichten en benaderingen die 
zijn ontwikkeld in de loop van onze programma’s, te verwerken in 
nieuwe wetgeving en verschillende initiatieven van de regering en 
van het ministerie.

ICT-integratie in de kijker
Voor de Keniase regering is technologie een sleutel tot ontwikkeling. 
Dit heeft zich reeds vertaald in grote investeringen om het gebruik van 
ICT in het onderwijs te verhogen.

Om dit te ondersteunen hebben we uit de ervaringen geput van ons 
pilootproject in vier middelbare scholen in 2012. We hielpen het minis-
terie van Onderwijs om scholen over het hele land te begeleiden met 
het oog op effectieve en duurzame kwaliteitsverbetering van het 
lesgeven en leren met behulp van technologie. Dit gebeurde vooral 
door bijscholing van leerkrachten en schoolhoofden.

Onze programma-adviseurs ondersteunden het personeel van het 
hoofdkantoor van het ministerie om op alle niveaus institutionele 
structuren te versterken die ICT-integratie beogen. De resultaten 

VVOB in het Zuiden
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daarvan zijn onder andere zichtbaar: in de nieuwe Onderwijswet (2012); 
in het Beleidsdocument (No 14, 2012) over Hervorming van Onderwijs en 
Training; in het voorstel voor een nieuw Nationaal Onderwijsplan en 
voor een directoraat rond ICT for Education (ICT4E) in het ministerie; en 
in de verdere uitbouw van het Nationaal Centrum voor ICT-Innovatie en 
-Integratie.

“Onze geesten zaten eigenlijk lang gevangen in een 
doos. Ik heb de kans gehad om in te zien waarom andere 
programma’s rond ICT in het onderwijs geen succes 
hadden. In dit programma was er geen focus op de 
apparatuur… en ik begrijp nu waarom. In plaats van 
te bewijzen aan mijn collega’s en studenten dat ik het 
ICT-materiaal kan gebruiken, ben ik nu in staat om de 
ICT-instrumenten daadwerkelijk te integreren in een 
fantastische les die mijn studenten ten goede komt.”
Dhr. Kipkurui Mitei, leerkracht Wiskunde en Chemie 
en Voorzitter van het ICT-integratieteam van Chebilat 
High School, Sotik District

“VVOB heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van de 
capaciteit van personeel van verschillende categorieën 
en niveaus. Dit omvat o.a. de hogere en middenkaders, 
de leden van het ICT-integratieteam en het technisch 
personeel dat instaat voor de infrastructuur en de 
toepassingen. De hogere kaderleden waarderen nu de 
rol die ICT speelt in de dienstverlening en de uiteindelijke 
waarde van ICT om de toegankelijkheid, kwaliteit en 
gelijkheid in het onderwijs te verbeteren.”
Dhr. Angelo Gitonga, Onderdirecteur ICT4E-departe-
ment van het ministerie van Onderwijs, Nairobi

‘Gezond leren’-scholen ‘adopteren’ hun buren
In 2012 breidde de radius van het programma zich uit van de oorspron-
kelijke 30 ‘modelscholen’ tot 164 scholen dankzij een lagekoststrategie. 
Zestig gemotiveerde leerkrachten, ouders en districtspersoneelsleden 
van het ministerie meldden zich aan om als ambassadeur van ‘Gezond 
leren’  ervaringen te delen met scholen in hun buurt. De resultaten van 
deze coaching waren al na enkele maanden te merken in de scholen 
die ‘Healthy learning’ op deze manier ‘adopteerden’. Zo werden er veel 
bomen en bloemen geplant, nieuwe schooltuinen ingericht, didacti-
sche muurschilderingen aangebracht e.d.

Vele scholen kregen steun van ouders en plaatselijke organisaties voor 
kleine projecten. Deze aanpak bewees dat financiële injecties van het 
programma niet nodig zijn om een ‘Gezond leren’-school te worden. 
Maar het belangrijkste is dat deze initiatieven van de scholen de 
kans bieden aan de kinderen om nieuwe vaardigheden te leren rond 
hygiëne, milieubeheer en het nemen van verantwoordelijkheid.

“‘Gezond leren’ helpt om de talenten van de kinderen 
te herkennen en te ontwikkelen.”

Mevr. Janet Mwangangi, leerkracht aan de  lagere 
school van Matoboni

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

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 715 000

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

Website VVOB Kenia
 z www.vvob.be/kenya

‘Gezond leren’-scholen zijn een veilige haven 
voor kwetsbare kinderen

Kenia maakte reeds grote vooruitgang wat betreft ‘Onderwijs voor 
allen’ sinds het invoeren van gratis lager onderwijs in 2003. Tien jaar 
later zien we dat ongeveer 92% van de kinderen begint in de eerste 
klas, maar slechts 80% hiervan maakt de hele cyclus af.

Nadere analyse van de – naar schatting – één miljoen kinderen die 
niet naar school gaan, toont regionale verschillen. De meeste wonen 
in de droge gebieden van het land en in stedelijke sloppenwijken, 
waar vele families kwetsbaar zijn omwille van armoede en andere 
uitdagingen van deze context.

‘Gezond leren’ steunt meer dan 160 lagere scholen in negen droge en 
semidroge streken om meer kindvriendelijk te worden. Als de school 
een veilige plek is waar kinderen zinvolle vaardigheden leren, zijn de 
kinderen (en hun ouders) meer gemotiveerd om in te schrijven en 
nadien meer geneigd de school niet voortijdig de rug toe te keren. 
Elke ‘Gezond leren’-school houdt rekening met de specifieke noden 
van de leerlingen en hun gemeenschap. Enkele prioriteiten zijn: 
water om te drinken en handen te wassen, omheiningen om de 
wilde dieren weg te houden, kippen kweken of groenten telen om 
gezonde middagmalen te koken voor allen of minstens de zwak-
kere kinderen, bomen voor schaduw of windscherm, betere en meer 
toiletten (vooral voor de meisjes) e.d. Deze laatste maatregel, bijvoor-
beeld, heeft een belangrijke invloed in culturen waar meisjes de 
school verlaten omdat ze jong uitgehuwelijkt worden.
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Ontwikkeling van capaciteit in het 
onderwijs in Rwanda
De banden met de Rwandese onderwijssector zijn sterker dan ooit. 
Aan de ene kant ondersteunde VVOB de subsector van technisch en 
beroepsonderwijs, en beroepsopleiding (TVET). Aan de andere kant 
zijn we erin geslaagd om het programma rond schoolmanagement 
en -leiderschap verder te institutionaliseren binnen de ‘Rwanda 
Education Board’. Daarenboven was 2012 ook een baanbrekend jaar 
voor ons aangezien ons onderzoeksvoorstel als eerste eindigde in 
een aanbesteding gelanceerd in het kader van het Britse ‘Innovation 
Fund for Education’.

Gezamenlijk Belgisch TVET-programma
De Belgische actoren VVOB, APEFE en BTC ondersteunen het ministerie 
van Onderwijs bij de uitvoering van de TVET-hervorming. De focus van 
de interventies van VVOB is tweeledig. We ondersteunen schoolma-
nagement en -leiderschap en competentiegerichte curriculumontwik-
keling op nationaal en regionaal niveau. Een tweede aandachtspunt is 
de versterking van capaciteit van het personeel van 17 pilootscholen.

In volledige samenwerking met het personeel van de partner zijn 
de vereiste instrumenten voor kwaliteitsvol onderwijsmanagement 
ontwikkeld en ingevoerd. Schoolcomités zijn opgericht met het oog op 
eigenaarschap en participatie van alle belanghebbenden. Deze comités 
ontwikkelden, in samenwerking met VVOB, de plannen voor respectie-
velijk de strategie en de capaciteitsontwikkeling van de school.

VVOB in het Zuiden
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Het team dat binnen de ‘Workforce Development Authority’ instaat 
voor de curriculumontwikkeling, werd gecoacht in vaardigheden om 
workshops te leiden. Zij werden ook begeleid in het uitwerken van 
curricula die aansluiten bij het nieuwe ‘Rwanda TVET Qualification 
Framework’. De experimenten met deze leerplannen werden onder-
steund via de training van opleiders en schoolmanagers.

“De privésector speelt een sleutelrol in de ontwikkeling 
van het land. We kunnen dit niet bereiken zonder hun 
steun. Deze afgestudeerden hebben hun steun nodig in 
het aanbieden van werk, in hun opleiding op de werk-
plek en zelfs in hen te begeleiden om als zelfstandige 
aan de slag te gaan.”
Mevr. Sharon Haba, ‘Permanent Secretary’ van het 
ministerie van Onderwijs, Kigali

“Het strategisch plan is een startpunt voor elke organi-
satie in de richting van ontwikkeling. Aarzel niet om de 
hulp in te roepen van deze deskundigen bij de uitvoering 
van uw plannen.”
Dhr. Gédéon Rudahunga, ‘Director of Intervention’ 
van het gezamenlijk Belgisch TVET-programma, Kigali

Schoolmanagement en -leiderschap (SM&L) in het 
middelbaar onderwijs
Een SM&L-dienst is opgericht in het ministerie van Onderwijs 
(MINEDUC) binnen de ‘Rwanda Education Board’. Deze dienst heeft vijf 
personeelsleden. Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding, de plan-
ning, de monitoring en evaluatie, en het onderling leren van functie-
genoten. VVOB organiseerde een introductiecursus voor hen en zorgt 
voor training op de werkplek.

“Competentiegerichte opleidingen toepassen brengt 
veel uitdagingen met zich mee. De competentie van 

elke leerling moet beoordeeld worden op basis van 
specifieke waarden. Een nauwe samenwerking tussen 

opleiders en schoolmanagers is cruciaal om leerlingen 
te vormen en beoordelen.”

Mevr. Judith Mukangarambe, Trainer Culinaire Kunsten, 
VTC Mpanda

Ook is in 2012 het onderling leren tussen scholen gestart. Als onderdeel 
van de activiteiten van het SM&L-programma van VVOB en MINEDUC is 
in elk district een referentieschool gekozen. Deze organiseert training 
in schoolmanagement voor collega’s uit andere scholen in het district.

Daarnaast blijft de organisatie van de opleiding in schoolmanagement 
en ICT voor nieuwe schoolmanagers een doorlopende activiteit van het 
programma. Ook de ‘Sector Educational Officers’ kregen na hun aanstel-
ling een introductiecursus in schoolmanagement en -leiderschap.

Meerjarenprogramma
 z Versterking schoolmanagement
 z Versterking TVET

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 907 000 

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 9
 z Coöperanten: 4

Website VVOB Rwanda
 z www.vvobrwanda.org

Nadruk op inclusie en gender in training rond 
schoolmanagement 

Het programma zorgde voor sensibilisering rond de problematiek 
van gender en onderwijs voor meisjes bij de schoolmanagers van 
secundaire scholen en hun adjuncten die verantwoordelijk zijn voor 
de discipline. Tijdens een training van een dag volgde elke groep een 
presentatie over de belangrijkste concepten van inclusie en gender 
en de desbetreffende uitdagingen. De deelnemers debatteerden 
diepgaand over deze onderwerpen en identificeerden de knel-
punten in hun eigen school.

Na elke training namen de deelnemers concrete voornemens mee 
om hun gewoonten en houding te veranderen. Velen van hen 
besloten om meer aandacht te besteden aan een betere integratie 
van meisjes in hun scholen. Sommigen besloten, bijvoorbeeld, om 
de “Espace Filles” binnen hun school te ondersteunen: een plek 
waar meisjes hun behoeften en problemen kunnen uiten, bege-
leid door een oudere leerlinge of een lerares. Vooral de redenen 
waarom meisjes de school vroegtijdig verlaten en  de manieren en 
middelen om ze weer naar school te krijgen, trokken de aandacht 
van deelnemers. 

VVOB maakte de training ook makkelijk toegankelijk voor moeders 
van jonge kinderen door te zorgen voor de nodige voorzieningen 
voor de kinderen en hun oppas.
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Het Surinaamse lager onderwijs: 
onze uitdaging en inspiratie!
Net boven de evenaar, ten noorden van Brazilië, ligt het mooie Suri-
name met zijn regenwouden en natuurschoon. Het land is relatief 
klein en telt weinig inwoners (± 560.000). Diverse bevolkingsgroepen 
(Hindoestanen, Creolen, Javanen, Marrons en Indianen) wonen en 
werken er in harmonie. Het Nederlands is er de officiële taal. VVOB 
ondersteunt het lager onderwijs in dit land.

De Nieuwe Leerkracht
Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) en VVOB 
werken al enkele jaren aan de versterking van de opleiding van de leer-
krachten lager onderwijs. Dit traject kreeg een toepasselijke slogan: “De 
Nieuwe Leerkracht”. In oktober 2012 ging het van start. De lerarenop-
leiding kende sinds dan enkele belangrijke vernieuwingen: verhoogde 
instapvoorwaarden en een nieuw curriculum met meer aandacht voor 
alle vaardigheden die nodig zijn om een goede leerkracht te zijn, voor  
stages in de scholen en voor Rekenen. Studenten schreven zich massaal 
in voor deze vernieuwde opleiding. De nieuwe leerkrachten komen 
eraan!

VVOB in het Zuiden



19
VVOB Jaarverslag 2012

“De Nieuwe Leerkracht! Een gedurfde stap om de  
leer-kracht van de student op een betere manier aan te 
spreken; een bijzondere uitdaging om het Surinaamse 
onderwijs op een hoger peil te brengen.”
Dhr. Anton Douglas, Lector Pedagogiek Surinaams 
Pedagogisch Instituut en verantwoordelijke integrale 
kwaliteitszorg, Suriname

Bijscholing voor leerkrachten
In 2011 richtten het MINOV en VVOB een bureau voor professionali-
sering op. Dit staat niet alleen in voor de bijscholing van leerkrachten 
lager onderwijs die reeds voor de klas staan, maar ook van ander onder-
wijspersoneel. In 2012 begon het bureau zijn activiteiten. Sinds dan 
verzorgt het trainingen voor leerkrachten (bv. rond Rekenen, Taal en 
Geschiedenis), voor begeleiders schoolontwikkeling, alsook voor free-
lance trainers. VVOB ondersteunt het bureau via capaciteitsontwikke-
ling op de werkplek en via versterking van het beleid.

“Ons belangrijkste doel is alle mensen die werken in het 
onderwijs, bij te scholen. Zo moeten we, bijvoorbeeld, 

leerkrachten in staat stellen een goede basis te leggen 
bij hun leerlingen opdat deze hun schoolcarrière vlot 

kunnen doorlopen. ‘Kwaliteit van onderwijs begint bij 
mij!’”

Mevr. Diana Gaddum-Riedewald, Leidinggevende 
Onderwijsbureau Professionalisering, MINOV, Suriname

Ook het MINOV ondersteunen we
Het MINOV richt het Surinaamse onderwijs in. Hoe sterker het MINOV is, 
hoe sterker ook het Surinaamse onderwijs kan zijn. VVOB ondersteunt 
het MINOV dan ook via gerichte trajecten van capaciteitsontwikkeling. 
Zo zijn in 2012 de volgende afdelingen versterkt: Begeleiding (bv. zorg-
coördinatie), Inspectie (schoolbrede inspectie) en de Nucleuscentra 
(ondersteunen scholen in het binnenland). In 2012 is ook een traject 
voor training rond management voorbereid voor de afdelingshoofden 
van het MINOV.

“De zorgcoördinator versterkt leerkrachten. Sterke leer-
krachten maken namelijk sterke scholen. Een kenmerk 

daarvan is dat de schoolleider, de leerkrachten en de 
zorgcoördinator samen werken aan de zorg voor élk 

kind. Onze kinderen, onze zorg!”
Mevr. Yolanda Stella, Coördinator Zorgcoördinatiepro-

ject, afdeling Begeleiding MINOV, Suriname

Meerjarenprogramma
 z Progress (Programma Effectievere Scholen Suriname)

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 723 000

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 7
 z Coöperanten: 4

Website VVOB Suriname
 z www.vvob.be/suriname

Ik geloof in jou!

Kinderen verschillen in wie ze zijn en in hoe ze zich ontwikkelen 
en leren. Ze verschillen in achtergrond en startsituatie. Allemaal 
willen ze groeien en leren. Meestal gaat dat goed, maar soms is er 
extra ondersteuning nodig. Dit kan kort zijn (bv. een welgemeend 
compliment). Af en toe is er echter meer hulp, aandacht en bege-
leiding nodig. Dit noemen wij het bieden van zorg. Wanneer we álle 
leerlingen goed proberen te volgen en te ondersteunen, bieden we 
hen zorg in de volle breedte. We spreken dan van zorgverbreding. 
Het idee hierbij is álle kinderen gelijke kansen te bieden om de eigen 
mogelijkheden en talenten te ontplooien. Dus goed, uitdagend en 
positief onderwijs!

Het opzetten van een systeem van zorg op school is belangrijk. Het 
is voor de Surinaamse basisscholen veelal een nieuw gegeven. Het is 
belangrijk om deze nieuwe rol aan een speciaal daartoe opgeleide 
leerkracht in de school te geven, een zorgcoördinator. Het MINOV 
en VVOB hebben een traject rond zorgcoördinatie opgezet. In 2012 
beëindigden de eerste 30 zorgcoördinatoren hun traject!
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Onderwijzen en leren in Vietnam: 
een zaak van de scholen én de 
samenleving
Vietnam wil het kind meer in het centrum zetten in de manier van 
lesgeven. Deze actieve rol van het kind en de bijhorende veranderde 
rol van de leerkracht zijn de focus van ons eerste programma. Dit 
passen we toe in vijf van de 63 provincies. Ons tweede programma 
ondersteunt de loopbaanbegeleiding in twee provincies. Het 
uitgangspunt is dat jongeren weloverwogen carrièrebeslissingen 
moeten kunnen nemen op basis van voldoende informatie. 
Goed geïnformeerde leerkrachten en ouders moeten hen hierbij 
ondersteunen.

Onderwijs behelst meer dan leerkrachten
Leraren zijn uiteraard van cruciaal belang in de onderwijsmethoden en 
loopbaanbegeleiding. Maar de schooldirectie en de ouders zijn zeker 
niet minder belangrijk. De schoolleiding stuurt de leerkrachten en zorgt 
voor een kindvriendelijke school. De ouders verwachten dit van de 
school. Ze  moedigen op hun beurt het leren van het kind aan.

Nieuwe en oude leraren
Het nationaal beleid is er. Ons programma richt zich dan eerder op het 
verhelpen van hiaten in de capaciteit van onze partners om inhoud aan 
te leveren. 

VVOB in het Zuiden
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“Ik heb de methodieken die VVOB introduceerde, 
toegepast om mijn onderwijzen en leren te innoveren. 
Mijn studenten zijn erg betrokken bij de lessen. Ze passen 
deze innovatieve methoden zelf ook toe bij de ontwikke-
ling van lesprogramma’s tijdens hun stage in het lager 
secundair.”
Mevr. Pham Thi Minh Luong, Lector, Quang Ninh 
Teacher Training College

Bijna al het onderwijzend personeel van de instituten voor lerarenop-
leiding in de vijf doelprovincies van het programma (ca. 1000) heeft 
deelgenomen aan bijscholing.  Sleuteltrainers van de instituten ontwik-
kelden het materiaal hiervoor met steun van VVOB. Hierdoor krijgen 
de studenten in deze hogescholen een goede achtergrond in nieuwe 
onderwijsmethoden. De huidige leerkrachten en schooldirecties 
bereiken we via officiële bijscholing. 

“Onze monitoring toont dat scholen ook effectief 
toepassen wat ze geleerd hebben tijdens de trainingen, 
vooral als het gaat over ICT en Actief Onderwijzen en 
Leren. Studenten krijgen les met behulp van nieuwe 
methodieken. We zien een positieve verandering op 
school.”
Dhr. Tran Huu Thap, Vice-directeur, Departement in 
Quang Ngai van het ministerie van Onderwijs

Onze ondersteuning van de onderwijsmethoden bereikt alle lager 
secundaire scholen van deze provincies. In elke trainingscyclus zijn dat 
ongeveer 3000 leidinggevende personeelsleden of 3000 leraren (ca. 

drie per school). Het trainingsmateriaal kreeg nationale erkenning en 
staat op de nationale referentielijst voor bijscholing. In de bijscholing 
rond loopbaanbegeleiding bereiken we naast alle lager secundaire 
scholen ook alle 141 hoger secundaire scholen. Ondersteunend mate-
riaal, waaronder een portaalwebsite, is ontwikkeld voor managers, leer-
krachten, ouders en leerlingen.

“Het boek ‘Career Guidance Management for Secon-
dary Education’ verhoogt het begrip van loopbaanbe-

geleiding in Vietnam. Het is gebruiksvriendelijk, makke-
lijk te begrijpen en goed gestructureerd en geïllustreerd. 

Deze publicatie zal een hulp zijn voor de mensen die 
instaan voor de ondersteuning en uitvoering van 

loopbaanbegeleiding.”
Mevr. Truong Thi Thanh Huong, Vice-directeur van het 

‘Centre for Career Orientation’, provincie Nghe An

Vrouwen verbinden de school en de gemeenschap
De Vrouwenunie is een actor om rekening mee te houden in Vietnam. 
Deze organisatie draagt ook bij aan het onderwijs. Ze is een belangrijke 
partner van het ministerie van Onderwijs om een beweging (2008-
2013) naar onder andere meer kindgericht onderwijs te promoten. 
Deze beweging valt samen met de cyclus van ons programma.

Via de ‘clubs’ van de Vrouwenunie bereiken we de ouders op het niveau 
van de lokale gemeenschap. Levendige discussies tijdens de maande-
lijkse bijeenkomsten richten zich op hoe kinderen te ondersteunen en 
hen te helpen om een carrière te kiezen.

Meerjarenprogramma
 z Versterking lager middelbaar onderwijs
 z Studie- en loopbaanbegeleidingsprogramma
 z Versterking participatieve landbouwvoorlichting (zie p. 28-29)

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 938 000 

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 15
 z Coöperanten: 2

Website VVOB Vietnam
 z www.vvob.be/vietnam

Minder inkomen, minder bewustzijn?

Vietnam heeft een stevige, actieve en invloedrijke Vrouwenunie. 
Deze heeft een sterke structuur en is vertakt tot in de kleinste 
en armste gemeenschappen. De Vrouwenunie richt zich op alle 
soorten familiegerelateerde onderwerpen, vooral met betrekking tot 
vrouwen en kinderen, met inbegrip van onderwijs. Hierbij hebben ze 
speciale aandacht voor de armsten.

Ons partnerschap ondersteunt deze organisatie om relevante 
inhoud aan te bieden in hun werk rond onderwijs. Als gevolg hiervan 
komen kwesties van lesgeven en leren en van loopbaanbegeleiding 
aan bod tijdens de levendige discussies in de lokale vrouwenclubs. 
Ook vaders moedigen ze trouwens aan om hieraan deel te nemen.

Het potentieel van de sensibilisering is enorm. De ouders praten 
immers achteraf met hun buren en verspreiden de nieuwe methode. 
Bovendien zijn van de vele vrouwelijke leerkrachten de meeste lid 
van de Vrouwenunie. Daarnaast is de nationale Vrouwenunie onder 
de indruk van de aanpak. Ze gebruikt deze - met onze steun -  in 
een project dat 14 provincies bereikt en een groot deel van de meer 
kwetsbare districten.

Het didactisch materiaal van VVOB over loop-
baanbegeleiding is zeer praktisch en nuttig. Het 
biedt basiskennis en overlegvaardigheden aan 
leerkrachten en ouders. Ik hoop dat dit materiaal 
binnenkort zal worden ingezet op alle niveaus 
van de Vrouwenunie. Zo krijgen de ouders 
makkelijk toegang tot deze informatie.

Mevr. Vu Thi Thanh Huong, voorzitster van de afdeling van de 
Vrouwenunie van het district Tan Ky, provincie Nghe An
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Verbetering van de kwaliteit van 
de lerarenopleiding in Zambia
Zambiaanse kinderen scoren bij de laagste in Afrika op basisvaardig-
heden zoals taal en rekenen. Alle kinderen zouden toegang moeten 
hebben tot kwaliteitsvol onderwijs. Daarom werkt VVOB samen met 
het ministerie van Onderwijs om via het ‘Teacher Training Support 
Programme’ de kwaliteit van leraren te verbeteren. Sinds 2008 
ondersteunen we de lectoren om hun opleidingsaanbod voor de 
leerkrachten in spe te optimaliseren.

Het onderwijs aan de instituten voor lerarenoplei-
ding verbeteren
Het programma richtte zich op de leidinggevende vaardigheden van 
de directie van de hogescholen. Zo is er een nationaal team opge-
richt rond permanente professionele vorming. We ondersteunden de 
ontwikkeling en uitvoering van actieplannen en het begin van actie-
onderzoek. Via het seminar ‘Lead and Learn Zambia’ leerden de hoge-
scholen met en van elkaar.

Wij gaven ook specifieke ondersteuning bij de ontwikkeling van 
afstandsonderwijs. Een platform is opgericht voor de coördinatoren en 
deskundigen van afstandsonderwijs. Het programma ondersteunde de 
uitvoering van de richtlijnen van het ministerie voor het uitbouwen van 
kwaliteitsvol afstandsonderwijs. Tot slot organiseerden we een training 
over  professionele ontwikkeling voor lectoren.
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“Wanneer je een zaadje plant, verwacht je dat het 
zal ontkiemen, groeien en zich zal reproduceren. Het 
ministerie, VVOB en de Lead and Learn Foundation zijn 
de zaaiers. De zaden zijn vaardigheden en kennis. Bij mij 
zijn de zaden op vruchtbare bodem geland en dus begon 
ik de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen.”
Dhr. Fidelis Mumba, lector aan het David Livingstone 
College of Education, Livingstone

Digitale leermiddelen
In 2012 kregen alle twaalf instituten voor lerarenopleiding en de zes 
documentatiecentra voor leerkrachten digitale leermiddelen (zoge-
naamde eGranaries). Bibliothecarissen en coördinatoren van het 
afstandsonderwijs volgden een basisopleiding in het onderhoud en 
gebruik van de eGranaries. Sinds midden 2012 gebruiken de lectoren 
en de studenten de eGranaries voor onderzoek en lesvoorbereidingen.

Ondersteuning gemeenschapsscholen
VVOB pleit voor meer rechten voor de gemeenschapsscholen. Dankzij 
de ‘Education Act 2011’ hebben deze scholen dezelfde rechten als de 
overheidsscholen. VVOB ondersteunde het ministerie bij de ontwikke-
ling van een kader waarbinnen de gemeenschapsscholen hun voordeel 
zullen kunnen halen uit deze rechten. Zo richtte het ministerie COSTEP 
op, een programma dat bijscholing biedt aan leraren (zie kader).

“Ik zal de gemeenschapsschool van Chipulukusu nooit 
vergeten. Zeven leerkrachten moeten hier lesgeven aan 

een groep van 360 kinderen! De samenstelling van de 
groep variëert van kleuters tot twaalfjarigen. Ik vraag 

me af hoe ze dit kunnen bolwerken.”
Dhr. Hector Swazi, Projectcoördinator van ECSITE, 

Ndola

“Wat wil je dat ik doe? Soms kan ik meer dan drie 
maanden mijn leraren niet betalen. Natuurlijk gaan ze 
op zoek naar een betere baan en verlaten deze school. 

Ik kan ze geen ongelijk geven.”
Dhr. Pastor Bwalya, Directeur Bwafwano School, Ndola

Meerjarenprogramma
 z Ondersteuning van de lerarenopleiding

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 594 000 

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 7
 z Coöperanten: 1

Website VVOB Zambia
 z www.vvob.org.zm

Versterken van leerkrachten van de 
gemeenschapsscholen

Ongeveer 30% van de Zambiaanse scholen is een gemeenschaps-
school. Deze voorzien in 20% van de onderwijsbehoeften van de 
Zambiaanse kinderen. De gemeenschapsscholen zijn altijd bena-
deeld geweest door een gebrek aan gekwalificeerde leraren, infra-
structuur en lesmateriaal. De leraren zijn er meestal vrijwilliger 
met weinig of geen salaris. Ze zijn vaak zelf kwetsbaar omdat ze 
bijvoorbeeld geen geld hebben om de lerarenopleiding te volgen. 
Toch blijven ze zich inzetten voor de meest kwetsbare leden van de 
samenleving.

Het is nodig om de leraren van de gemeenschapsscholen te 
versterken door hen de kans te geven hun vaardigheden aan te 
scherpen. Het ministerie van Onderwijs ontwierp, in nauwe samen-
werking met VVOB, het COSTEP-programma. Dit heeft verschil-
lende doelen. Door middel van een cursus voor niet-opgeleide 
leerkrachten wil het hun kloof van pedagogische vaardigheden over-
bruggen. Daarnaast helpt dit programma hen om hun schoolcerti-
ficaten op een hoger niveau te brengen, zodat ze toegang krijgen 
tot de instituten voor lerarenopleiding. COSTEP wil ook de toegang 
verbeteren tot het afstandsonderwijs van deze hogescholen.

Door de leraren van de gemeenschapsscholen kansen te bieden om 
hun praktijk te verbeteren en zo een inkomen te verwerven kunnen 
deze leraren ongelijkheid overwinnen.
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Kwetsbaarheid in het onderwijs in 
Zimbabwe verminderen
Reeds vier jaar werkt het VVOB-team samen met de 14  hogescholen 
voor lerarenopleiding om de kwaliteit van het onderwijs te verbe-
teren en verschillende vormen van kwetsbaarheid in het onderwijs 
te verminderen. Deze ‘kwetsbaarheid’ heeft betrekking op de vele 
uitdagingen waarvoor de kinderen en jongeren soms staan: hiv/aids, 
armoede, leermoeilijkheden, milieuproblematiek, geweld,...

De vruchten van de capaciteitsontwikkeling worden zichtbaar 
en vertalen zich in duurzame activiteiten en resultaten. In 2012 
werkten we samen met 617 lectoren, 2.272 stagementoren en 7.234 
studenten.

De strategische plannen van de hogescholen 
verdiepen
In 2012 begeleidden we vijf hogescholen in de uitwerking van hun stra-
tegisch vijfjarenplan. Onze actieve betrokkenheid bij dit proces gaf ons 
de kans te pleiten voor een studentvriendelijkere omgeving.

Permanente professionele vorming van de 
lectoren
Om de capaciteit van de lectoren verder uit te bouwen zijn vijf nati-
onale seminars gehouden. De thema’s waren: kleuteronderwijs en 
-ontwikkeling, organisatie van een seminar of een project, gebruik van 
een elektronische bibliotheek, permanente professionele ontwikkeling en 
inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs is cruciaal gebleken en de meeste 
Zambiaanse hogescholen streven nu naar inclusie.

VVOB in het Zuiden
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Meerjarenprogramma
 z Kwaliteitsonderwijs en Kwetsbaarheid

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 625 000

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Lokale medewerkers: 14
 z Coöperanten: 2

Website VVOB Zimbabwe
 z www.vvob.co.zw

“Als lectoren in hogescholen voor lerarenopleiding 
waren we soms niet genoeg betrokken. Het is hoog tijd 
dat we onszelf bijscholen zodat we de kwetsbaarheid 
kunnen verminderen en de kwaliteit van het onderwijs 
kunnen verbeteren.”
Dhr. Elphanos Hove, lector bijzonder onderwijs aan 
het United College of Education (UCE)

Een brug tussen theorie en praktijk: bijscholing 
van stagementoren
De trainingsessies voor stagementoren maken de uitwisseling moge-
lijk rond praktijkervaring tussen de  studenten, de leerkrachten en de 
lectoren. Dit bevordert de kwaliteit van het onderwijs.

“Stagementoren voor de studenten zijn onmisbaar in 
de lerarenopleiding. Onze hogescholen moeten deze 
mentoren op de hoogte houden van de nieuwste ontwik-
kelingen in het onderwijs en hen dankbaar zijn voor de 
begeleiding die ze geven aan onze studenten.”
Mevr. Memory Moyo, onderdirecteur Morgenster 
Hogeschool voor lerarenopleiding

We ondersteunden acht hogescholen bij de voorbereiding en uitvoe-
ring van de trainingsessies. Na de trainingen volgde een nationale 
evaluatieworkshop. Dankzij de sterke terugkoppeling van de stage-
mentoren zal deze de praktijk van hogeschoolstaf verbeteren.

De bredere ontwikkeling van de student
In 2012 stopte het team met de deelname aan de activiteiten met de 
studentengroepen. De lectoren van de hogescholen organiseren nu 
zelf de workshops rond levensvaardigheden. In totaal namen 7.234 
studenten hieraan deel. Het eigenaarschap en de duurzaamheid van 
deze activiteiten zijn hierdoor verzekerd.

Daarenboven zijn alle inhoud en methodes die ze tijdens deze work-
shops kunnen gebruiken, verzameld in thematische brochures. Het 
geheel krijgen de lectoren in een handige verzamelmap aangeboden. 
Dit is een schat aan informatie voor hun toekomstige activiteiten .

“Welk soort leraar kan je worden als je jezelf niet kent? 
De workshops hebben me geholpen om te ontdekken 

wie ik ben. Ik weet nu dat Liane uniek is. Mijn leerlingen 
zijn dat ook. Ik zou willen dat elke leraar zichzelf eerst 

leert kennen. Ik ben er zeker van dat zo elke klas een 
veilige plaats zal zijn voor de kinderen.”

Mevr. Liane Gandanzara, lerares kleuteronderwijs, 
afgestudeerd aan Mkoba Hogeschool in 2011

Oog in oog met kwetsbaarheid

“Ik ontmoette Takunda, 9 jaar oud, 
toen ik op stage was in Mudzinge 
school. Hij zag er ziek uit en had 
wonden en zweren. Zijn klasge-
noten speelden niet met hem en 
lieten hem ook in de klas links 
liggen.

Ik herinnerde me de groepsdis-
cussies rond levensvaardigheden 
die we als voorbereiding op onze 
stage hadden gevoerd in onze 
hogeschool in Madziwa. De lasten 
die een leerling kan meedragen naar school, kwamen aan bod. We 
bespraken ook de impact die hiv heeft op de hele gemeenschap; 
dat het ook leidt tot stigma en discriminatie.

Ik wilde in mijn les methodes gebruiken die de interactie tussen 
Takunda en zijn klasgenoten zou bevorderen. Tijdens een van mijn 
lessen maakte ik gebruik van zelfreflectie. Ik vroeg mijn leerlingen 
terug te denken aan voorvallen waar anderen hen verdriet en pijn 
aangedaan hadden. Daarna dachten ze na over omstandigheden 
waarin zij zelf pijn en verdriet aan anderen hadden berokkend en 
we bespraken dit samen. 

In een andere activiteit legde ik enkele situaties uit. Ik vroeg 
telkens aan de kinderen om in één van de twee rijen (‘blij’ en 
‘verdrietig’) te staan naargelang hoe ze zich voelden bij deze situ-
atie. In een volgende les bracht ik de situaties dichter bij hen en 
gebruikte ik zaken die ik in de klas had zien gebeuren. Na verloop 
van tijd begon Takunda vrijer mee te doen met de rest van de klas 
en zag hij er gelukkiger uit.”

Mevr. Tracey Musekiwa, oud-student van Madziwa Hogeschool
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Mensen bij elkaar brengen in het 
technisch en beroepsonderwijs in 
Zuid-Afrika
Het programma wil de pedagogische en specifieke beroepsvaardig-
heden van leraren in het technisch en beroepsonderwijs verbeteren.

Nulmeting
Bij het begin van het programma was er een onderzoek met nulme-
ting. Dit toonde aan dat er dringend nood is aan kwalificaties voor 
leerkrachten in het technisch en beroepsonderwijs. We leerden ook dat 
de meeste van de scholen in deze sector geen effectief beleid hebben 
rond de permanente vorming van hun staf. Dit onderzoek vormde de 
basis voor tal van activiteiten. Zo werkten we, bijvoorbeeld, met de 
‘South African Council for Educators’ (SACE) aan hun erkenningsproce-
dure voor nascholingsprogramma’s.

Met en van elkaar leren
Samen met de ‘Education, Training and Development Practices - Sector 
Education and Training Authority’ ondersteunt VVOB de scholen in de 

VVOB in het Zuiden
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provincie Vrijstaat bij het ontwikkelen van hun plannen voor de perma-
nente vorming van hun leraren.

Vertegenwoordigers van de scholen, waaronder het management, 
komen samen in een forum. Ze reflecteren er over hun huidige prak-
tijken inzake permanente vorming. Ze leren er meer over hoe ze een 
context kunnen creëren die effectief het levenslange leren van het 
personeel ondersteunt.

“De oprichting van een provinciaal forum geeft ons de kans 
goede praktijkvoorbeelden te delen en permanente vorming 
beter op elkaar af te stemmen. Door de nieuwe inzichten 
konden we beter reflecteren over onze huidige manier van 
werken. We zijn er nog niet, maar succes is verzekerd.”
Dhr. Sello Makume, ‘Skills Development Facilitator’ 
aan het Flavius Mareka FET College, Sasolburg

De ‘South African College Principals Organisation’ hield samen met 
VVOB een nationaal seminar voor alle technische en beroepsscholen. 
Ze gingen er dieper in op het thema ‘levenslang leren’. De eerste 
stappen tot het organiseren van vakspecifieke werkgroepen op provin-
ciaal niveau werden gezet.

“Het nationaal seminar rond permanente vorming voor 
leraren uit het technisch en beroepsonderwijs gaf de 
kans aan leraren en schoolbesturen om onderzoeksre-
sultaten te bespreken. Het creëerde de juiste context om 
vakspecifieke werkgroepen op te starten, met het oog op 
levenslang leren.”
Dhr. J. J. Mbana, Voorzitter van de ‘South African 
College Principals Organisation’, Pretoria

Kwalificaties en ondersteuning
Het ‘Department of Higher Education and Training’ (DHET) publiceerde 
een ontwerp van beleid rond kwalificaties voor leraren in de technische 
en beroepssector, open voor commentaar van het publiek. Dit was de 
start voor de Universiteit van Vrijstaat (UFS) om met de ontwikkeling 
van kwalificaties te beginnen. Allerlei belanghebbenden ondersteunen 
dit proces, waaronder: DHET, andere universiteiten, SACE en het ‘Free 
State Chief Directorate’. 

Neutrale bemiddelaar
VVOB speelt de rol van neutrale bemiddelaar in deze zeer complexe 
context. Hierdoor vinden partners elkaar. Dit leidt dan weer tot nieuwe 
initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een brugpro-
gramma voor eerstejaarsstudenten aan een van de scholen voor tech-
nisch en beroepsonderwijs in samenwerking met de UFS. Dit initiatief 
moet leiden tot een hoger slaagpercentage.

“We kozen de beste leraren om in het brugprogramma 
les te geven. Ze vinden het heerlijk. Ze zien dat 

studenten echt de kans krijgen om te leren en vooruit 
te gaan.”

Mevr. Lucy Losaba, Adjunct-Directeur Academische 
Zaken aan het Goldfields FET College, Welkom

Meerjarenprogramma
 z Verbetering van het lesgeven in het secundair beroepsonderwijs

Besteding in 2012 (afgerond op 1000)
 z € 173 000 

Aantal medewerkers op 31/12/12
 z Coöperanten: 2

Website VVOB Zuid-Afrika
 z www.vvobsouthafrica.org

De Assepoester van het onderwijs 

“De technische en beroepssector is de stiefdochter van het onder-
wijssysteem”, zegt men in Zuid-Afrika. Het is een internationaal 
fenomeen: technisch en beroepsonderwijs schat men niet zo hoog 
in als algemeen of meer academisch onderwijs. In dit land met 
extreme ongelijkheid is het nog erger. Studenten gaan meestal niet 
uit vrije keuze naar deze scholen. Meestal is het hun laatste kans. 
Ze probeerden eerst algemeen secundair onderwijs, maar slaagden 
niet voor hun eindexamen. Of misschien slaagden ze wel, maar 
waren hun punten te laag om toegelaten te worden tot de univer-
siteit. Anderen kunnen het inschrijvingsgeld van de universiteit niet 
betalen.

Armoede en de slechte onderwijskwaliteit in het algemene onder-
wijs zijn maar een paar van de redenen waarom leerlingen zich in de 
technische en beroepsscholen inschrijven. Maar het is de verkeerde 
reden en vaak falen ze dan ook.

Het VVOB-programma wil hier van binnenuit iets aan doen. Door de 
kwaliteit van het onderwijs drastisch te verbeteren zal het aanzien 
van deze scholen in de gemeenschap veranderen.

Het brugprogramma voor eerstejaarsstudenten werd ontwikkeld 
om iets te doen aan het hoge aantal studenten die afhaken of niet 
slagen. Dit programma geeft meer onderwijsbegeleiding zodat de 
studenten kennis en vaardigheden op hun eigen tempo kunnen 
verwerven. Het helpt leraren ook om beter met diversiteit in hun klas 
om te gaan. Elke student die slaagt, heeft meer kans op een job.
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Landbouwvoorlichting in Cambodja 
en Vietnam
Overdracht aan de partners
Naast de onderwijsprogramma’s voerde VVOB in Vietnam en 
Cambodja ook programma’s uit rond landbouwvoorlichting. Deze 
interventies zijn in 2012 overgedragen aan de partners. Het PAEX-
programma (‘Participatory Agricultural EXtension’) in Vietnam 
begon in 2008 als voortzetting van twee eerdere projecten die 
liepen van 2001 tot 2007. De VVOB-steun aan het systeem van 
landbouwvoorlichting begon in Cambodja pas in 2008 met het 
ImAgE-programma (‘Improvement of Agricultural Extension’). 
Via de versterking van de landbouwvoorlichting willen beide 
programma’s de landbouwpraktijken en het bestaan van de boer 
verbeteren.

PAEX in Vietnam
Boeren uiten hun behoeften

Een systeem van landbouwvoorlichting, klaar 
voor verandering,...
Landbouw zorgt voor een derde van de inkomsten van Vietnam. Meer 
dan de helft van de actieve bevolking werkt in deze sector. Voorlich-
ters ondersteunen de boeren. Ze hebben meestal goede technische 
maar beperkte methodologische vaardigheden. Het gebruikte systeem 
is daarenboven niet gebaseerd op de werkelijke behoeften van de 
boeren.

... ondersteund op alle niveaus...
VVOB richtte zich op de verbetering van het systeem op verschillende 
niveaus in vijf provincies. Het provinciale ministerie van Landbouw en 
het Voorlichtingscentrum geven richting aan planning en uitvoering; 
elke verandering heeft hun steun nodig. Voorlichters hebben vaar-
digheden nodig. Aan de andere kant moeten boeren in staat zijn hun 
behoeften te identificeren en te uiten. Het voorlichtingssysteem kan 
tegemoetkomen aan deze noden als deze hun weg vinden tot in het 
provinciale voorlichtingsplan.

We ondersteunden boerenclubs, waaronder clubs met (alleen) vrouwen 
en etnische minderheden. Boeren komen er maandelijks samen en 
bespreken hun ervaringen en behoeften onder voorzitterschap van 
clubleiders, die getraind zijn door voorlichters. Deze voorlichters, die 
zelf getraind zijn op provinciaal niveau, werken nauw samen met de 
clubs, bijvoorbeeld om te experimenteren met meststoffen of om een 
studiereis te organiseren om te leren over varkensteelt... Deze voor-
lichters rapporteren aan het provinciaal niveau. Het management van 
de provinciale ministeries en Voorlichtingscentra, die ook betrokken 
zijn bij relevante VVOB-activiteiten, staan achter de integratie van de 
behoeften van de boeren in hun jaarplanning.

... neemt de participatieve aanpak over
De komende vijf jaar willen de vijf doelprovincies van het programma 
deze participatieve benadering voortzetten: de provinciale training   
voor de voorlichters zet men verder en meer clubs zullen ondersteu-
nend materiaal krijgen. In 2013 zal men ook op nationaal niveau trai-
ningen geven. Dus een planning die op behoeften is gebaseerd, is 
reeds de realiteit in een aantal districten. Dit aantal blijft groeien.

Enkele pakkende verhalen van voorlichters en boeren hebben we 
samengebracht. Ze zijn te vinden op de website van VVOB Vietnam 
(www.vvob.be/vietnam/paex-stories).

“Ik ving een vis en had hem graag bereid voor mijn 
man en kinderen. Maar ik moest hem ruilen voor rijst.”
Mevr. Ly Hong Son, Khmer, landbouwster, moeder, 

Soc Trang

Mevrouw Son, moeder van vijf, met 1,3 ha land 
met rijst en buffels, vond dat ze het nog niet zo slecht had tot 
haar man twee operaties nodig had en een van haar kinderen 
ziek werd. Ze moest een hypotheek nemen op haar land en de 
buffels verkopen. Haar deelname aan de boerenclubs hielp haar 
haar leven terug te veranderen. Ze leert, wisselt ervaringen uit, 
past nieuwe technieken toe en kan zo haar inkomen verhogen 
en haar levensomstandigheden weer verbeteren.

http://www.vvob.be/vietnam/paex-stories


29
VVOB Jaarverslag 2012

ImAgE in Cambodja
De fakkel van capaciteit overdragen

Veel Cambodjanen op het platteland produceren het grootste deel 
van hun voedsel zelf omdat ze het zich niet kunnen veroorloven het te 
kopen op de markt. Maar deze kleinschalige landbouwactiviteiten zijn 
beperkt productief en de gewassen zijn vaak weinig gediversifieerd. 
Het programma ‘Improving Agricultural Extension’ (ImAgE) helpt rurale 
huishoudens in de provincie Kandal om hun rijstoogst te verbeteren en 
landbouwactiviteiten te diversifiëren.

Via landbouwvoorlichting leren de boeren betere en meer diverse 
landbouwpraktijken toe te passen. Sinds 2008 ondersteunt VVOB het 
provinciale departement in Kandal van het ministerie van Landbouw 
om zijn aanbod aan landbouwvoorlichting voor de boeren te verbe-
teren. In 2012, het vijfde en laatste jaar van het programma, verschoof 
de focus van ImAgE van innovatie naar consolidatie. Dit zorgt ervoor 
dat de voorlichters kwaliteitsvolle diensten kunnen blijven aanbieden 
aan de boeren de komende jaren.

Ook monitoring en opvolging stonden hoog op de agenda in 2012. We 
maten in het doelgebied de impact in vergelijking met de startwaarden 
in 2009. De onderzoeken toonden een stijging van 43% in de rijstop-
brengst (van 3,1 ton/ha naar 4,3 ton/ha). Voedseltekorten daalden met 
34% en de verscheidenheid in voedingswaarde in de maaltijden van 
het gemiddelde huishouden verbeterde sterk. Dit zijn slechts enkele 
van de resultaten van de bijna 5.000 opleidingssessies bij boeren in het 
veld. Een groep getrainde voorlichters voerde deze uit met kwaliteitsvol 
didactisch materiaal en andere ondersteunende middelen. Zulke 
belangrijke resultaten benadrukken de waarde van de ontwikkelde 
capaciteit tijdens het programma. In een grotendeels donorafhankelijk 
land als Cambodja is het cruciaal om impact en kansen van reproductie 
ervan aan te tonen.

Inderdaad, de uitkomsten van het ImAgE-programma zijn zelfs buiten 
zijn eigen bereik waardevol. Een project van het VN-agentschap 
IFAD van 43 miljoen dollar, dat onlangs startte,  bouwt voort op de 
versterkte capaciteit. De voorlichters en de materialen ontwikkeld 

door het ImAgE-programma zijn opgenomen als bouwstenen voor het 
IFAD-project. Het zal naar verwachting ten goede komen aan rond de 
90.000 huishoudens op het platteland die in armoede leven, door hun 
bronnen van inkomsten te diversifiëren en hun landbouwproductiviteit 
te verhogen. Het is nu duidelijk een goed moment voor VVOB om de 
fakkel van capaciteit in de landbouwsector over te dragen.

Vooruitgang van een jonge landbouwer

De doelgroep van jonge boeren haalde in sommige gemeentes 
veel voordeel uit het ImAgE-programma. Waar het programma 
erin slaagde deze specifieke groep te bereiken, participeerde ze 
erg actief in de trainingen.

Cheng Sos, 19 jaar, zit in de tiende graad van de Kompong 
Krotout middelbare school. Hij woont samen met zijn ouders en 
zeven broers en zussen. Aangezien hij de oudste zoon is, draagt 
hij bij aan het inkomen van het gezin. Hij teelt kippen om wat 
geld te verdienen, maar veel van de kuikens stierven voordat hij 
ze kon verkopen.

Na een training door voorlichters is hij in staat om gezondere 
kippen te kweken en hun sterftecijfer te verlagen. Dit zorgde 
voor een stijging van het aantal verkochte kippen. Tijdens de 
meest recente vakantie, kon Sos tien kippen verkopen. In een 

interview zei hij: “Nu heb ik genoeg geld om 
mijn studie te betalen en kan ik wat inkomen 
met mijn ouders delen.” Sos is optimistisch over 
zijn toekomstige kippenteelt en zegt bereid te 
zijn deze kennis te delen met andere boeren in 
zijn dorp.

Fragment uit het extern evaluatieverslag (2012) door het Mekong 
Think Tank Consultant Team
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Financiële gezondheid
De financiële gezondheid van VVOB meet zich aan twee indicatoren: 
een stabiel eigen vermogen, dat nodig blijft voor de prefinanciering 
van programma’s in ontwikkelingslanden en in Vlaanderen, en diversifi-
catie van subsidiebronnen.

Evolutie eigen vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van 2.508.000 euro in 2007 naar 
2.607.451 euro in 2012 of met ca. 4%. Deze stijging compenseert niet 
voor de koopkrachtdaling over die periode. Wel belangrijk is dat na het 
uitzonderlijke verlies in 2011 er in 2012 opnieuw aangeknoopt wordt 
met de trend van stijging van het eigen vermogen.

In 2012 kregen twee nieuwe projectvoorstellen van VVOB een finan-
ciering toegewezen door respectievelijk de Europese Unie en DfID. In 
Zambia wordt een project gecofinancierd door de Europese Unie ter 
versterking van de lerarenopleiding binnen de ‘community schools’. Het 
gaat hier om een inbreng van 750.000 euro gespreid over drie jaar. In 
Rwanda wordt een project rond schoolleiderschap gefinancierd door 
het Britse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, DfID. Het 
project is voornamelijk gericht op het versterken van de opleiding van 
schooldirecteurs. Het budget bedraagt 325.588 GBP over een periode 
van drie jaar.

Het Vlaamse departement voor Onderwijs en Vorming stortte een 
bijdrage van 35.000 euro voor een meerjareninterventie in Suriname.

Programmawerking: subsidie DGD
In totaal heeft het meerjarenprogramma 2011-2013 een budget van 
28.500.000 euro. Daarvan is eind 2012 reeds 17.109.259 euro (60%) 
besteed. 2012 is goed voor iets meer dan de helft van die besteding of 
8.758.929 euro.

Pas in mei 2012 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de finan-
ciering van het driejarenprogramma definitief vastlegt. Daardoor 
werd pas eind juni een eerste schijf gestort. De vzw moest even een 

kredietlijn openen. Ook de tweede schijf werd later dan voorzien ter 
beschikking gesteld, namelijk pas in december 2012. Uit zorg voor 
permanente beschikking over liquiditeiten werden uitgaven tijde-
lijk geremd. Daardoor valt de bestedingsgraad in 2012 lager uit dan 
gepland.

Scholenbanden en werkingstoelage Vlaamse 
overheid
De subsidies voor VVOB vanuit de Vlaamse overheid staan sinds 2012 
nominaal ingeschreven in haar begroting voor een totaal bedrag van 
430.000 euro. Daarvan is 130.000 euro bestemd voor Scholenbanden 
en werd in 2012 effectief 118.476 euro uitgegeven. De werkingstoelage 
van 300.000 wordt aangewend als bijdrage in de zogenaamde struc-
tuurkosten van de vzw: zij zijn niet rechtstreeks toe te wijzen aan kosten 
in ontwikkelingslanden of aan bewustmaking in Vlaanderen, maar zijn 
noodzakelijk om de werking van de vzw administratief mogelijk te 
maken.

Resultaat
Het totaal van de kosten en opbrengsten, inclusief de financiële, geeft 
een verlies van 52.997 euro. Een niet voorziene kost is de patrimonium-
taks voor vzw’s die met terugwerkende kracht betaald moest worden 
vanaf 2004 of voor een totaal van 51.529 euro. Anderzijds heeft VVOB 
met succes twee oude rechtszaken afgerond waardoor 85.000 euro uit 
de voorziening voor juridische geschillen als uitzonderlijke opbrengst 
ingebracht kan worden. Na aanpassingen van voorzieningen komt de 
winst van het boekjaar 2012 uit op 5.151 euro.

Balans
Het balanstotaal stijgt naar 43.976.990,63 euro voornamelijk door een 
stijging van de vorderingen. Een gelijkaardige stijging aan passief-
zijde vinden we terug bij de schulden op korte termijn. Eind 2012 had 
DGD de controle van het meerjarenprogramma 2008-2010 nog niet 
afgesloten. Dat gebeurde pas in februari 2013 waardoor de balans 
pas volgend jaar kan worden aangepast en het balanstotaal in lijn kan 
worden gebracht met het meerjarenprogramma 2011-2013.

Audit
De Algemene Vergadering van 22 juni 2011 heeft Mazars benoemd als 
bedrijfscommissaris voor verificatie van de boekjaren 2011-2013 van de 
vzw. De bedrijfscommissaris heeft voor het boekjaar 2012 een verkla-
ring zonder voorbehoud afgeleverd.

Door Ernst en Young zijn er in de loop van 2012 punctuele audits, 
specifiek gericht op het beheer van subsidies in 2011, uitgevoerd in 
Zambia, Rwanda, DR Congo en Ecuador. Het rapport van deze audits 
is ter beschikking gesteld van de bedrijfscommissaris en de aanbeve-
lingen worden systematisch opgevolgd. Ernst & Young heeft voor het 
subsidiejaar 2012 audits uitgevoerd in Ecuador, Suriname, Zimbabwe, 
DR Congo en Rwanda.

Evolutie eigen vermogen 2003-2012

Financieel verslag
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Balans
(alles in euro)

2012 2011 2010

Activa
A. Vaste activa 26.322 41.945 47.371

B. Vorderingen op ten hoogste één jaar 38.804.344 29.809.301 21.143.375

C. Liquide middelen en geldbeleggingen 5.096.375 4.716.485 3.822.849

D. Overlopende rekeningen 49.950 71.528 102.228

Totaal activa 43.976.991 34.639.259 25.115.824

Passiva
A. Fondsen van de vereniging en overgedragen winst/verlies 2.607.451 2.602.300 2.778.547

B. Voorzieningen 94.940 150.000 150.000

C. Schulden op ten hoogste één jaar 41.274.600 31.886.959 22.187.276

Totaal passiva 43.976.991 34.639.259 25.115.824

Resultatenrekening
(alles in euro)

2012 2011 2010

Kosten
A.  Structuurkosten 882.257 941.810 793.638

a. Diensten en diverse goederen 349.712 313.614 264.114

b. Personeelskosten 420.108 587.124 471.678

c. Afschrijvingen 17.610 15.275 29.746

d. Andere kosten 94.827 25.797 28.100

B. Beheerskosten 1.064.292 943.489 1.090.627

a. Personeelskosten 874.923 805.736 565.762

b. Audit, monitoring en evaluatie, leerprocessen 71.150 77.703 296.775

c. Andere 118.219 60.050 228.090

C. Operationele kosten (programmakosten) 7.464.246 7.360.563 10.165.825

a. DGD-programma 7.210.801 6.910.526 9.762.613

b. VAIS-programma (Scholenbanden) 118.476 115.815 110.711

c. Andere programma’s 134.969 334.223 292.501

Totaal kosten 9.410.796 9.245.863 12.050.091

Opbrengsten
a. Subsidies 9.316.038 9.054.102 12.165.607

b. Financiële opbrengsten 11.819 14.839 34.065

c. Overige opbrengsten 88.089 675 30

Totaal opbrengsten 9.415.946 9.069.616 12.199.702

Resultaat van het boekjaar 5.151 -58.331 -113.798

Resultaat vóór resultaatsaanwending 5.151 -176.246 149.611

Resultaatsaanwending 0 -117.916 263.409

Berekening overdracht boekjaar
Surplus (tekort) 5.151 -58.331 -113.798

Overdracht vorig boekjaar -107.361 -49.030 64.768

Overdracht huidig boekjaar -102.210 -107.361 -49.030
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Verslag commissaris

Financieel verslag
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Bijlage

Bestuursorganen van VVOB vzw in 2012
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:  
Dhr. Stefaan Van Mulders, Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn

 z Mevr. Ann Brusseel, Vlaams Volksvertegenwoordiger
 z Mevr. Michèle Deworme, Diensten van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Indirecte Samenwerking
 z Prof. Koen De Feyter, Voorzitter VLIR-UOS, Universiteit Antwerpen
 z Mevr. Lynn De Groot, Departement Financiën en Begroting
 z Dhr. Jos Geysels, Voorzitter 11.11.11
 z Dhr. Marc Hendrickx, Vlaams Volksvertegenwoordiger
 z Mevr. Judith Kerkhof, Expert onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
 z Mevr. Ruth Lamotte, Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, Horizontaal Beleid
 z Dhr. Luc Lathouwers, Secretaris-generaal Departement Bestuurszaken
 z Dhr. Toon Martens, Algemeen Directeur Katholieke Hogeschool Leuven
 z Dhr. Peter Moors, Directeur-generaal, FOD, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-

king, DGD
 z Dhr. Marc Olivier, Erevoorzitter Vlaams Parlement, stichtend lid
 z Mevr. Sabine Poleyn, Vlaams Volksvertegenwoordiger
 z Dr. Björn Possé, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
 z Dhr. Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger
 z Mevr. Inge Roggeman, Afgevaardigde V.I.W.
 z Dhr. Jef Tavernier, Expert onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
 z Mevr. Heidi Vander Poorten, Directeur Gelijke Kansen in Vlaanderen, DAR
 z Dhr. Luc Van de Velde, Algemeen Directeur Erasmushogeschool Brussel
 z Dhr. Yvan Verbauwhede, Coördinerend inspecteur Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, 

Onderwijsinspectie
 z Mevr. Kristien Verbrugghen, Directeur VLIR-UOS
 z Dhr. Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal Internationaal Vlaanderen
 z Dhr. Christian Verougstraete, Vlaams Volksvertegenwoordiger
 z Mevr. Mieke Vogels, Vlaams Volksvertegenwoordiger
 z Mevr. Ulla Werbrouck, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Raad van Bestuur

 z Mevr. Soetkin Bauwens, OVSG
 z Dhr. Patrick Blondé, Afgevaardigde VLHORA
 z Mevr. Lisbet Colson, Coördinator VSKO
 z Mevr. Simone Goetschalckx, Afgevaardigde VLHORA
 z Prof. Paul Janssen, lid VLIR-UOS, Universiteit Hasselt
 z Prof. Marc Nyssen, lid VLIR-UOS, VUB
 z Dhr. Rudi Schollaert, Expert onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
 z Dhr. Roger Standaert, Expert onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
 z Dhr. Walter Thiebaut, Voorzitter Stichting V.I.W.
 z Mevr. Raymonda Verdyck, Afgevaardigd bestuurder GO!
 z Dhr. Johan Verstreken, Vlaams Volksvertegenwoordiger



35
VVOB Jaarverslag 2012

Colofon

Dit jaarverslag kwam tot stand dankzij de inzet van alle 
VVOB-medewerkers en -partners.

Teksten
Ambrose Chipenzi, Bart Dewaele, Carla Bracke, Charlotte Chis-
hava, Gemma Musengeneza, Gwen Lemey, Hanne Huysmans, 
Hanne Uyttendaele, Hans Lambrecht, Hans Zult, Jan Geusens, 
Leonie Meijerink, Lieve Leroy, Lut Laenen, Lyson Chikunduzi, 
Maria Gracia Fonseca Ashton, Marie-Pierre Ngoma, Mekong 
Think Tank, Nico Vromant, Patrick Smet, Pieter-Jan De Marez, 
Rosanda Courtar, Stefaan Vande Walle, Stefaan Van Mulders, 
Sven Rooms, Tille Van Horenbeeck, Tinashe Chigama, Veerle 
Cnudde, Wanda Prins, Wilfried Theunis, Wouter Van Damme, 
Xavier Rosy, Yves Tankwey Sapa.

Foto’s
Ambrose Chipenzi, Caroline Hamankolo, Chimwasu Njapawu, 
David Brazier, Dieter Telemans, Dinh Phuong Thao, Emma-
nuel Nuwamanya, Frank Smit, Hans Zult, Hector Swazi, Hester 
Jonkhout, Hilde Lemey, Huỳnh Bảo Quốc, Huynh Hau, Ilona 
Kruse, John Otenyo, Jo Valvekens, Julius Runyowa, Ke Sam 
Oeurn, Kipkorir Bill,  Laura Meyvis, Leonie Meijerink, Lieve 
Leroy, Lut Laenen, Lyson Chikunduzi, Mai Văn Dũng, María 
Gracia Fonseca, Mekong Think Tank, Mieke Versleegers, Natalie 
Vanden Eynde, Nguyen Thi Ngoc Nga, Nguyen Thi Thanh Tam, 
Paul Bottelberge, Phạm Thị Ánh, Rosanda Courtar, Sokhany 
Nget, Tinashe Chigama, Tran Nu Mai Thy, Uon Virak, Veerle 
Cnudde, Wanda Prins, Wouter Kersbergen, Yves Tankwey Sapa.

De foto’s op pagina’s 1, 7, 22, 24 en 35 van dit jaarverslag 
haalden we uit ‘Education Changes Lives’, VVOB’s fotoboek  
(zie onder). 

Verantwoordelijke uitgever

Bart Dewaele
VVOB vzw
De Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking
en technische Bijstand

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

De digitale versie van dit jaarverslag en de Engelse vertaling vind je op www.vvob.be.

Begin 2012 trokken tien fotografen op pad. Hun opdracht was 
uitdagend: de impact vastpakken van onze onderwijsprogram-
ma’s op het dagdagelijkse leven van kinderen en jongeren. Het 
resultaat is een indrukwekkende en kleurrijke waaier aan inter-
pretaties, invalshoeken en ideeën.

Onderwijs kan levens veranderen. Maar onderwijs verandert 
zelf ook continu. Dat brengt ‘Education changes lives’ krachtig 
in beeld.

Dit fotoboek is gelanceerd tijdens een ceremonie voor het 
30-jarig bestaan van VVOB op 21 juni 2012. 
Een online versie en een video-introductie vind je op  
www.vvob.be/fotoboek. 

http://www.vvob.be/fotoboek
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VVOB, de Vlaamse Vereniging voor 
Ontwikkelingssamenwerking en 
technische Bijstand, is een vzw die 
ontwikkelingsprogramma’s implementeert in 
de onderwijssector.
Onze kerntaak is technische bijstand verlenen 
in programma’s in het Zuiden. Daarmee levert 
VVOB een belangrijke bijdrage aan de lokale 
capaciteitsopbouw, een middel om duurzame 
ontwikkeling en armoedebestrijding te 
stimuleren.
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