Pennen, bankjes en een dak boven
het hoofd. Decennialang paste
educatiehulp in een overzichtelijk
schema. Vandaag is onderwijs een
multidimensionaal productieproces, met mensen in Noord en Zuid
als complexe grondstof. Een stuk
uitdagender dan duizenden trotse
klaskiekjes doen vermoeden.

Noord naast Zuid
op de schoolbanken

Hoe ook educatiehulp een
leertraject aflegt
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Ik zou graag een sterke leraar aan het
werk zien onder de blote hemel. Maar
op vele plaatsen in het Zuiden is zo’n uitspraak ongehoord. Het gaat om respect.

Ownership: een kwestie
van noden en vragen
Beantwoorden aan de juiste nood en
vraag heeft alles te maken met een heilig principe in de hedendaagse samenwerking: ownership. Hoe verzeker je je ervan
dat je partner een project als het zijne ervaart, dat het beantwoordt aan zijn nood
en vraag? Fabrice Lepla (Plan België):
“Dat is een leerschool. Zo werkten we in
Cambodja met een etnische minderheid
die zich veel buiten het dorp verplaatste
om het land te bewerken. Ons oorspronkelijk project voorzag een school in het
dorp, maar al gauw stelden we vast dat
de kinderen de banken achter zich lieten

15

om buiten het dorp te gaan werken. Uiteindelijk bleek een mobiele school de juiste oplossing. Wij hadden de onderwijsnood wel gezien, maar de concrete vraag
met haar praktische implicaties, was ons
aanvankelijk ontgaan. Als nood en vraag
gelijklopen, ligt ownership zo veel makkelijker binnen bereik. Daarom is het zo
belangrijk om in elke gemeenschap de
belangrijkste actoren te identificeren en
telkens met aangepaste middelen het bewustzijn rond noden aan te wakkeren en
de juiste vraag hieruit te distilleren.”

N

iets is essentiëler voor een
mens dan zijn potentieel tot
volle ontplooiing laten komen,
niets fundamenteler voor een
maatschappij dan haar toekomst verzekeren. Eén van de belangrijkste
sleutels voor dit menselijk streven is ontegensprekelijk het onderwijs. Onderwijs
empowert het individu en geeft toegang tot
een actief leven. Maar het zet vooral ook een
positieve ontwikkeling van de hele maatschappij in gang.
Logisch dus dat de focus van educatiehulp
jarenlang op capaciteitsverhoging lag: meer
scholen bouwen en de drempels tot die scholen drastisch verlagen. Iedereen op de schoolbanken. Deze aanpak leverde meetbare resultaten op, maar leidde al gauw tot een dilemma, vertelt Fabrice Lepla, Regional
Program Manager Asia bij Plan België. “Na
verloop van tijd werd duidelijk dat die inspanningen tot niets leiden als de kwaliteit
van het onderwijs geen gelijke tred houdt.
Een van onze Afrikaanse partnerlanden kon
in 2005 indrukwekkende scholingscijfers
voorleggen, maar die vooruitgang werd ge-
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fnuikt omdat de staat
het te dure geschoolde lerarenkorps stilaan door ongeschoolde goedkope krachten
verving. Na verloop
Fabrice Lepla
van tijd sneed deze
keuze ook in hun moeizaam opgebouwde
scholingsgraad. Steeds meer ouders hielden
hun kinderen van school om te gaan werken,
omdat de povere opleiding hen maar weinig
opbracht. Het is de grote verdienste van de
SDG’s (sustainable development goals) om
vandaag naast capaciteit en toegang ook kwaliteit en bestrijding van vroegtijdige schooluitval als belangrijkste speerpunten naar
voren te schuiven. Door de demografische
groei van vele landen blijft capaciteitsverhoging nodig om de scholingsgraad op peil te
houden. Daar kunnen we niet onderuit. Maar
de vorming van leerkrachten is de grootste
uitdaging in educatiehulp.”

Kwaliteit onder een boom

“In die zin is een mooi schoolgebouw met
aangepast materiaal voor mij persoonlijk

geen prioriteit”, vervolgt Lepla. “Ik zou bij
wijze van spreken graag een sterke leraar
aan het werk zien onder de blote hemel.
Maar op vele plaatsen in het Zuiden is zo’n
uitspraak ongehoord, omdat een gebouw
er erg belangrijk is. Het maakt vooruitgang
tastbaar. Daaruit besluit ik dat mooie infrastructuur misschien niet essentieel is voor
de kwaliteit van het onderwijs, maar wel
voor de onderwijzers. Leraars willen niet
onder een boom werken. Dat mogen we niet
negeren. Het heeft te maken met respect.
Tenslotte, valt ook voor onze eigen kinderen
onze keuze niet op die kleurrijke school met
veel speelruimte?”

Het soortelijk gewicht
van nood en vraag

Maar wie bepaalt dan welke de hoogste
nood is? Wie legt zijn gewicht in de schaal
bij de toewijzing van middelen? Het Zuiden, dat zijn eigen ontwikkeling mag en
moet vormgeven, of de geldschieters, die
baas zijn in eigen zak? Zo scherp kan het
niet gesteld. Fabrice Lepla: “We moeten
onderscheid maken tussen nood en vraag.

dossier
© AYTUNC OYLUM - FOTOLIA

n’GO september 2016

Hoe zorg je ervoor dat nieuw aangereikte inzichten duurzaam
verankerd worden? VVOB maakt er een belangrijk aandachtspunt
van, in zijn planning en in de gebruikte methodes. Sven Rooms:

Duurzaamheid: een kwestie
van planning en methode
Onze planning weerspiegelt
hoe onze rol in de loop van
een programma verandert. In het
begin nemen wij een groot deel in
handen, in een volgende fase delen we
de taken met de partner en aan het
einde neemt de partner volledig over,
waarbij voor VVOB enkel nog een
reflectieve of observerende rol is weggelegd. Daarnaast doen wij niet louter capaciteitsversterking via work-

shops en trainingen. Het eendimensionele leren, van ons naar hen, kan
nooit de volledige oplossing bieden.
Wij hanteren een heel gamma rijkere
methodieken, waaronder mentoring,
coaching of peer learning. Naargelang de fase in de planning worden
andere methodes ingezet. Die evolutie
in planning en methoden
zorgt voor een sterke gedragenheid.
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“De nood aan onderwijs wordt nagenoeg
door niemand in vraag gesteld. Toch zal
de vraag ernaar in crisissituaties niet altijd de eerste zijn. Als je vooral bezig bent
met overleven, staat de vraag naar materiele middelen voorop, hoewel onderwijs net
in die situaties structuur geeft, uitdrukkingsmogelijkheden om trauma’s te verwerken en kansen op een toekomst. Omgekeerd kan een vraag ook indruisen tegen
de meest urgente nood. ‘Dankjewel voor
dit juweel’, zei een dorpschef ooit bij de
opening van een schoolgebouw. En meteen drukte hij de wens uit om een tweede
verdieping te bouwen. Dit zou het project
nog meer prestige geven.”

Onaantastbaar recht

“Een geldschieter heeft de mogelijkheid
om te oordelen of een vraag gerechtvaardigd is. Het uitgangspunt van Plan is onderwijs als fundamenteel recht. Daarom
zullen wij dit recht ook bij een uitblijvende vraag blijven garanderen. Meisjes krijgen in onze werking bijzondere aandacht
omdat zij dat recht vaak niet kunnen opeisen. Hoe kunnen we dat recht garanderen? Hoe kunnen we de toegang voor
meisjes vergemakkelijken zodat ze later
een waardige plaats in de maatschappij kunnen opnemen? Is de infrastructuur aangepast? Is het transport veilig?
Bedreigen lokale praktijken zoals kind-
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Soms vergroot onderwijs de kloof tussen arm en rijk, omdat er
te weinig aandacht is voor
differentiatie, waardoor
kinderen met een sterke
sociaal-economische
achtergrond betere resultaten boeken.

huwelijken de schoolgang van het kind?
Aangepaste infrastructuur en capaciteitsversterking van de leraren zullen ervoor
moeten zorgen dat meisjes dat recht op
onderwijs kunnen opeisen en zelf agents
of change worden.”
“Maar uiteindelijk moet elke keuze zich inschrijven in het joint framework: het strategische plan dat het betreffende land zelf
opmaakt in overleg met de verschillende
partijen en waarmee elke hulporganisatie
zich moet aligneren. Elk project van Plan is
een operationalisering van een keuze van
het land zelf. Wij ondersteunen staten om
hun verantwoordelijkheid op te nemen, via
pilootprojecten of waardevolle ervaringen
die aantonen dat een bepaalde aanpak elders voor vooruitgang zorgde.”

Elkaar vinden

Dat financiers en ontvangers niet altijd dezelfde prioriteiten distilleren uit de lange
lijst verzoeken, is ook Sven Rooms, Program Director bij VVOB, bekend. “VVOB
heeft een eigen visie en kan die niet verloochenen, maar we willen ook niets opdringen. Daarom zullen wij projecten ondersteunen die zich bevinden op het kruispunt
van de noden die de partnerorganisaties
uitdrukken en onze eigen visie. Daar waar
wij elkaar vinden kunnen we elkaar het best
versterken. Onderwijs is nooit waardenvrij.
In het verleden speelden koloniale belangen
een rol, vandaag gebruiken lokale structuren het onderwijs om hun macht te consolideren. Ook wij maken keuzes. Voor VVOB
is kwalitatief onderwijs inclusief en gedif-

ferentieerd. De millenniumdoelstellingen
hebben het aantal kinderen op de schoolbanken stevig verhoogd, maar vandaag is
de leercrisis de grootste uitdaging: velen
zitten op school maar leren niets, zwakkeren of kinderen met specifieke noden vallen
uit. Wij zetten alles in op een kwalitatieve
versterking van iedereen. Zo kan gender de
toegang tot en de beleving van onderwijs
significant bepalen. Etnische minderheden
kampen eveneens met problemen omdat
de thuistaal en de onderwijstaal verschillend zijn. Ook mensen met een handicap
hebben specifieke noden. Het belang van
kleuteronderwijs als ‘the great equaliser’
kan niet genoeg benadrukt worden. Op jonge leeftijd kan je kinderen nog een gelijke
start geven, daarna begin je te remediëren.
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Onderwijs kan een bijzonder grote rol spelen in de verzachting of versterking van de
groeiende ongelijkheid. Soms vergroot onderwijs de kloof tussen arm en rijk, omdat
er te weinig aandacht is voor differentiatie,
waardoor kinderen met een sterke sociaaleconomische achtergrond betere resultaten
boeken. Inzetten op leerresultaten en niet
enkel op aanwezigheid om de vicieuze cirkel van ongelijkheid te doorbreken: dat is
een serieuze kluif voor het onderwijs van
de toekomst.”

Een puntje zuigen

Inclusie, differentiatie. Dat klinkt verrassend herkenbaar. “Natuurlijk”, beaamt Sven
Rooms. “In het verleden was het ontwikkelingskader heel simpel: éénrichtingsverkeer tussen het behoeftige Zuiden en het alwetende Noorden. Vandaag staan we voor
een globale onderwijsproblematiek. Dat is
ook wat de SDG’s heel duidelijk stellen: de
Noord-Zuidbreuklijn is een illusie; de onderwijsnoden zijn vandaag universeel.”
“Daarom wendt VVOB ervaringen uit het
Zuiden aan als oplossing voor problemen
in België. Zo is het fenomeen van de lege
brooddozen redelijk nieuw voor sommige
scholen hier, terwijl men er in het Zuiden

vaak decennialang
ervaring mee heeft.
Hetzelfde geldt voor
diversiteit in een klas.
Of de spanning tussen thuistaal en instructietaal. Wij no- Sven Rooms
digen experten uit het Zuiden uit om hun
blik en suggesties met onderwijsexperten
hier te delen. VVOB heeft zo al een heel arsenaal voorbeelden aan het Belgische onderwijsbeleid voorgelegd. Op basis van ervaringen, feiten en resultaten depolitiseren
we de soms gevoelige kwesties. Deze programma’s hebben een spiegelfunctie: men
versterkt elkaar vanuit een uitwisseling van
ervaringen. Inspecties en leerkrachten zeggen ons dat ze hierdoor verfrissende inzichten hebben verworven, bijvoorbeeld in het
kader van gelijkekansenonderwijs.”
Ook Kaat Torfs is een grote voorstander
van Zuid-Noordleren. Ze is coördinator
Internationale Samenwerking bij Via Don
Bosco, de ontwikkelings-ngo van de Salesianen in België. “Ik heb al zo veel opgestoken van de lokale partners. De manier
waarop bepaalde scholen strategische allianties aangaan met bedrijven bijvoorbeeld.
Daar kunnen wij een puntje aan zuigen. Ze
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stemmen hun vorming zorgvuldig af op de
noden van lokale werkgevers. In Colombia
heeft die succesvolle samenwerking grote bedrijven in dezelfde sector vervolgens
zin gegeven om in dat succes te delen. Hun
CSR-stichting focust voortaan ook op succesverhalen die binnen hun bedrijf de stereotypen over waardeloze jongeren uit arme
wijken teniet doen. Die positieve beeldvorming en daaruit volgende werkkansen beïnvloeden vervolgens de ministeries, die ook
weer hun duit in het zakje willen doen. Zo
wordt het één groot win-winverhaal waar
iedereen zijn deel in vindt.”

Met welk recht?

Plan, Via Don Bosco en VVOB hebben in het
Zuiden geen eigen scholen, geen eigen curriculum, geen leerkrachten. “Lokaal is er zoveel
capaciteit of potentieel aanwezig”, zegt Sven
Rooms. “Een goede leerkracht hier is dat niet
per se in het Zuiden. Kennis van de context is
cruciaal. Dit maakt vandaag gelukkig deel uit
van de algemene mindshift in ontwikkelingssamenwerking. Ik werk nu 15 jaar in de sector en heb het altijd vreemd gevonden dat het
Noorden landt in het Zuiden en daar zaken
onderneemt. Draai het eens om! Stel dat een
vreemd land hier komt zeggen dat wij een probleem hebben en zij de oplossing. ‘Met welk
recht? Je kent ons niet!’, zouden wij zeggen.
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Guillaume Langamvare (ADAFO) illustreert met een concrete
ervaring het belang van lokale expertise.

Locals first!
Een Noord-Zuidproject dat binnen onze scholen activiteiten zou
ontwikkelen die een vorm van financiële
autonomie verzekeren, zat niet van bij het
begin snor. De begeleiding zou door een
externe organisatie worden uitgevoerd,
maar die hulp aan 2 scholen gedurende
1 jaar kostte 30 000 euro. En wij hebben
17 scholen! Samen met die organisatie

besloten we het over een andere boeg te
gooien. We vroegen de experten om hun
methodologische expertise over te dragen
aan een lokale kracht, die zo onze plaatselijke expert werd. Na één jaar en een ferm
gereduceerd kostenplaatsje is onze expert
nu in staat om die kennis aan anderen over
te dragen en zelf businessplannen
te ontwikkelen.
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De manier waarop
scholen in het Zuiden
strategische allianties aangaan
met bedrijven, daar kunnen
wij nog veel van leren!

Pas wie deze analogie maakt zal met een
andere insteek in het
Zuiden actief zijn. Gelijkwaardigheid en
ownership zijn grote principes, maar ze
worden pas concreet
wanneer mensen zich
bewust worden van
Kaat Torfs
hun eigen gedrag. Vanuit die houding bepalen wij onze opdracht: de
overheden helpen om het aanwezige potentieel volledig te benutten.”
“Wij ondersteunen enkel projecten die door
de lokale overheid reeds gepland en gefinancierd zijn. De institutionele en financiële
duurzaamheid zijn al aanwezig vóór wij een
euro uitgeven. De technische duurzaamheid
ontwikkelt zich doorheen onze programma’s van capaciteitsopbouw, bijvoorbeeld
via nieuwe didactische, pedagogische of leidinggevende vormen. Wij geloven steevast

dat je enkel via een erkenning van de lokale overheid het systeem kan versterken. Als
wij één steen verleggen, betekent dat een
verbetering voor alle scholen. Deze manier
van werken is misschien trager en wordt
niet door alle donoren gevaloriseerd. Het
is nu eenmaal gemakkelijker om snelle en
tastbare resultaten te hebben als je met je
hele gewicht binnenvalt.”

Coaching vergt
vertrouwen

Kaat Torfs legt uit hoe de insteek van Via
Don Bosco en de noden van hun partners
in het Zuiden zorgvuldig verweven zijn. “Al
in de 19de eeuw, toen van kinderrechten en
waardig werk geen sprake was, hielp Don
Bosco kansarme delinquente jongeren op
weg naar een eerste job. Vandaag is dat nog
steeds de prioriteit van onze werking in het
Zuiden: de nood om kwetsbare jongeren te
begeleiden naar werk wordt door de scholen zelf geformuleerd. Wij sturen geen per-
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“

soneel, maar ondersteunen een lokale
coördinerende structuur om de kwaliteit
van het onderwijs af
te stemmen op die
nood. In dit soort
Guillaume
werking is de relatiLangamvare
onele factor ontzettend belangrijk. De opvoeder – een lokale
kracht die de context door en door kent –
plaatst zich in de rol van coach: hij bewandelt samen met de jongeren het pad en geeft
vanuit die houding structuur en uitdaging.
Sport en spel nemen een centrale plaats in
om de jongeren die levensvaardigheden bij
te brengen die ze nodig hebben om hun weg
te vinden, zowel om mee te bouwen aan hun
gemeenschap als in een professionele omgeving. Het modewoord Empowerment krijgt
hier zijn volle betekenis.”
“Die coachende houding is cruciaal, ook
voor onze eigen rol. Die bestaat er vooral

in om de kennis en succeservaringen die
in ons wereldwijde netwerk aanwezig zijn
te delen met al onze partners en bruggen
te bouwen met andere ngo’s. Via Don Bosco
gaat eenmaal per jaar ter plaatse bij de partnerorganisaties, niet om te evalueren, maar
om ‘lessons learned meetings’ te helpen begeleiden. Vertrouwen en wederzijds respect
zijn op die manier geen holle woorden. Ja, je
verliest controle als je enkel werkt via lokale actoren, maar dat is het ons waard. Onze
belangrijkste toegevoegde waarde is kennis
van overal delen.”

Op voet van gelijkheid

Guillaume Langamvare, Projectcoördinator bij het Ivoriaanse Technical Project Development Office ADAFO, heeft meer dan tien
jaar ervaring met internationale samenwerking in het onderwijs. “De identificatie van
algemene ontwikkelingsnoden kan meestal
rekenen op grote eensgezindheid tussen experten in Noord en Zuid”, zegt hij. “De diag-
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Met welk recht?” zouden wij zeggen als een vreemde
zou beweren dat wij een probleem hebben en hij de
oplossing. Gelijkwaardigheid en ownership zijn grote principes, maar ze worden pas concreet wanneer men zich
bewust wordt van zijn eigen gedrag.

© TEMISTOCLE LUCARELLI - FOTOLIA

dossier

nose en planning worden immers samen opgesteld. Waar het schoentje vaak wringt is de
concrete manier waarop zaken worden aangepakt. Zo houden noordelijke geldschieters
er weinig rekening mee dat de politieke autoriteiten van hun partnerlanden de afspraken
rond vooral transversale thema’s als gender
en ecologie vaak terzijde laten liggen omdat ze
hen geen stemmen opleveren. Vele projecten
falen door overheidscorruptie, verspilling, de
traagheid van de administratie of de incompetentie van bepaalde leiders. Toch leggen de
sponsoren ons samenwerking op met die lokale besturen, ook als ze weten dat die andere
prioriteiten hebben. Op die manier wordt de
hete aardappel naar ons doorgeschoven. De
hand die krijgt ligt altijd onderaan.”
“Noord en Zuid kunnen enkel vruchtbaar
samenwerken als elke vorm van dominantie
of onderschikking geband wordt. Ik hecht
bijzonder veel belang aan wederzijds respect en de erkenning van ieders potentieel.
Als binnen een project een bepaalde exper-
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Toeëigening kan je niet
overdragen; ze wordt voorbereid, met alle betrokken partijen
in alle fasen van een leertraject.

tise niet aanwezig is worden ons soms dure
buitenlandse experten opgedrongen, terwijl
de competentie lokaal aanwezig is of aangeleerd kan worden. Kennis van de lokale
context als grote toegevoegde waarde wordt
duchtig onderschat. Ik zie dit vooral wanneer we jaarlijks vrijwilligers ontvangen. Zij
krijgen wel een vorming, maar die gebeurt
in het Noorden en is te theoretisch. Ze bevat vaak een reeks stereotypen en regeltjes
over wat vooral niet of wel te doen. Die voorschriften lijken dan zo wereldvreemd omdat
de lokale verklaring ervoor ontbreekt. De
meeste vrijwilligers stellen zich zeer welwillend op, maar het is de vorming die vaak
te wensen over laat. Zo staan vaker misverstanden een vlotte samenwerking in de weg
dan technische problemen.”
“Toch zie ik een onmiskenbaar positieve
evolutie naar verhoogde participatie en zelfontwikkeling. Coaching is ongetwijfeld de
meest respectvolle manier om projecten te
begeleiden. Wanneer er binnen onze organi-

satie een leernood is, wordt die steeds door
de persoon zelf geformuleerd. Dat bakent
het actieterrein van de expert zorgvuldig
af. Wie kennis overdraagt heeft bovendien
geen enkele beslissingsmacht; hij of zij komt
louter als uitvoerder. Toeëigening kan je niet
overdragen; ze wordt voorbereid, met alle
betrokken partijen in alle fasen van een leertraject. Enkel dan kan de persoon in kwestie
zich bewust worden van de toekomstkansen
die de coaching hem geeft. Daarin hebben
we veel vooruitgang geboekt. Vroeger reserveerde de expert bepaalde domeinen, vooral
beslissingen, voor zichzelf. Zo’n aanpak is
gedoemd om te mislukken.”
SYLVIE WALRAEVENS

Kom op 13 oktober 2016
debatteren over dit actuele
onderwerp! Een uitnodiging volgt.

