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VOORWOORD 

   
NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 

ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 

 
De Wet van 25 mei 1999 bepaalt dat om de doelstellingen van duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren voor elk partnerland van de Belgische directe bilaterale 
samenwerking een strategienota wordt opgesteld. Zulke nota’s worden eveneens opgesteld 
voor de vijf sectoren van de Belgische bilaterale samenwerking en drie sectoroverschrijdende 
thema’s. De nota’s worden met het advies van de Federale Raad voor Duurzame 
Ontwikkeling en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling overgemaakt aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. De modaliteiten en procedures voor het uitwerken 
van deze strategienota’s werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 september 2000. 
Deze strategienota’s worden om de vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
Strategienota’s en modernisering van de Belgische hulp 
 
De internationale hulpgemeenschap staat voor een enorme uitdaging in de strijd voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. Nooit eerder heeft de wereldgemeenschap 
zulke duidelijk meetbare doelstellingen inzake armoedebestrijding gedefinieerd zoals deze 
opgesomd in de VN Millennium ‘Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD)’  (zie bijlage), of 
gewezen op het belang van duurzame ontwikkeling zoals op de Wereldtop over Duurzame 
Ontwikkeling in Johannesburg.  En nooit eerder werden de bestaande hulpsystemen zo open 
en kritisch bevraagd.  
 
Ook in België werden en worden vragen gesteld bij de doeltreffendheid van de officiële 
ontwikkelingshulp. Zo organiseerde een parlementaire opvolgingscommissie in 1996 en 1997 
de meest grondige en publieke doorlichting van de Belgische hulp uit haar vier decennia oude 
geschiedenis. Onder meer voor het onderdeel van de bilaterale samenwerking – de hulp 
tussen België en de partnerstaat – stelde de opvolgingscommissie disfuncties vast.  De 
combinatie van beperkte middelen, geografische en sectorale versnippering, onaangepaste 
hulpinstrumenten, en een te grote invloed van politieke en/of commerciële belangen 
verminderden de impact van de Belgische bilaterale hulp. Administratieve onbeheersbaarheid 
en gebrek aan transparantie waren enkele van de gehoorde klachten. Ook op het vlak van de 
multilaterale samenwerking stelde men versnippering en gebrek aan oriëntatie vast.  
 
De Parlementaire Opvolgingscommissie formuleerde aanbevelingen voor de hervorming van 
het federale hulpsysteem waarvan de belangrijkste verankerd zijn in een kaderwet (de Wet op 
de Internationale Samenwerking van 25 mei 1999). Deze wet bepaalt enerzijds de algemene 
doestellingen van de Belgische samenwerking, meer bepaald de ‘duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding’. Anderzijds legt de wet 
eveneens vast dat geografische en sectorale concentratie, alsook de transparante 
programmering en strategische inzet van mensen en middelen, integraal deel uitmaken van de 
modernisering van de Belgische hulp.  
 
Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid bij 
het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming bij het 
programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
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versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een vermindering 
van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners werd teruggebracht 
tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën verduidelijkt van de 
Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de overheid de 
inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; onderwijs/vorming, 
landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde en 
samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. De 
Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische strategieën 
voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de ontwikkelingsdimensie 
van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt een 
grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter bestrijding 
van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) genoemd. Het is 
in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in het 
ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat de 
capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het centraal 
of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor duurzaamheid en is 
medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de 
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden betrokken 
bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere betrokkenheid 
van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor armoedebestrijding. De 
aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk middenveld in de strijd tegen 
armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat komt onder meer tot uiting in het 
programma van schuldkwijtschelding (High Indebted Poverty Countries - HIPC) van de 
Internationale Financiële Instellingen. Landen die in aanmerking willen komen voor zulke 
schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke wijze een ruimere maatschappelijke dialoog 
is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. “Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. 
Té veel echter wordt enkel lippendienst bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat 
het verbreden van zulk maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele 
oriënterende vragen daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-
sector, het parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale en 
culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al deze 
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thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde kopieën van 
Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van de 
hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers geen 
zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de plaatselijke en 
nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet worden 
overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een impact hebben 
op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: de oriëntaties van 
het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot basisdiensten, de 
betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij armoedebestrijding, de situatie van de 
individuele, politieke, sociale en culturele mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, 
de inbedding in de internationale economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook 
aangeven hoe donoren tewerk gaan, over welke troeven ze beschikken en moeten een langer 
termijnperspectief weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de 
principes van duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen het 
jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  geïntegreerde 
en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen donoren en 
multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties. Dit 
moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van taken, het collectief 
inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren van procedures en het 
reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van instellingen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en verantwoordingssystemen 
(accountability) van de openbare instanties van het partnerland. Begrotingshulp biedt allerlei 
potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar veronderstelt wel een beter inzicht in 
zowel beleid (begrotingsopmaak en prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch 
beheer van de overheid, en de risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de 
overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde wijze 
worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er een 
dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van die cirkel 
een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan institutionele 
onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de zgn. ‘fragiele 
staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in complexe 
regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere partnerlanden hebben 
net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met politieke instabiliteit. 
Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de programmering van de hulp en de 
keuze van de partners aangepast dient te worden aan de dynamiek van de oplossing van het 
conflict. 
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De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de problematiek 
van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van partnerschappen in onstabiele 
partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals deze over de sectoren onderwijs, 
landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en gezondheidszorg zetten strategische  
krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen in de partnerlanden en voor andere 
samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische strategienota's reiken andere aspecten 
aan voor duurzame armoedebestrijding: de gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht 
van het milieu, de sociale economie. Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun 
samenhang. Armoede is een meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met 
eenduidige ‘sectorale’ oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening 
gehouden wordt met het geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en 
ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook werden 
deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s komen tot 
stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de verschillende 
directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk middenveld, gespecialiseerde 
instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat heeft 
vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid van 
nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na advies van 
de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie Vrouwen en 
Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar moeilijk te 
organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en synergieën tussen de 
nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere donoren en over een 
verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance Strategies, 
en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale ontwikkelingsorganisaties zulke 
strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook 
voor het gevaar van een proliferatie van schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de 
capaciteit van de partnerlanden om nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – 
strategieën voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te 
voeren. Toekomstige strategienota’s zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van 
de nieuwe Belgische landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends 
om zo het partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd worden 
in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen en 
om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn als 
kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  
 
Het participatieve proces van de strategienota's is één onderdeel van de modernisering van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Over deze hervormingen stelde de Parlementaire 
Opvolgingscommissie al in 1997 dat deze veranderingen de nodige tijd moeten krijgen – de 
commissie sprak van tien jaar – om te slagen. Ondertussen voltrekt zich de integratie van 
DGOS in de nieuw opgerichte Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt het resultaatgericht administratief 
beheerssysteem van Copernicus geïntroduceerd, én is een debat aangezwengeld rond de 
ontwikkelingssamenwerking van Gewesten en Gemeenschappen in hun relatie tot de federale 
ontwikkelingshulp.  
 
Ik pleit voor continuïteit in de modernisering waartoe het parlement de aanzet heeft gegeven 
en de federale ontwikkelingsadministratie reeds aanzienlijke inspanningen heeft geleverd, 
zoals deze strategienota’s illustreren. Bijkomende institutionele schokken zullen – minstens 
tijdens de overgangsperiode – de noodzakelijke modernisering en de evolutie naar grotere 
voorspelbaarheid en continuïteit, concentratie, verhoging van het hulpvolume en 
kwaliteitsverbetering van het federale hulpsysteem ter ondersteuning van globale 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  
 
Tot slot nog dit: de ingediende strategienota’s zijn niet volmaakt en ongetwijfeld ongelijk van 
kwaliteit. Ik heb al verwezen naar enkele oorzaken en naar een perspectief op verbetering. Ik 
pleit ervoor om de volgende wettelijk voorgeschreven strategienota’s niet ‘en bloc’ na vier 
jaar in te dienen, maar hun presentatie te spreiden: één deel binnen twee jaar, één deel na drie 
jaar en een deel na vier jaar. De volgende reeks strategienota’s zal alleszins nog meer moeten 
aansluiten bij de beleidsprioriteiten inzake globale armoedebestrijding van de partners, en nog 
meer streven naar coördinatie met andere donorinstellingen.  
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG’s) 
 

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

vooruitgangsopvolging  
Doel 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 
Doelstelling 1. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 

de bevolking met een inkomen van minder dan 
één dollar per dag 

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per dag 
2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van armoede] 
3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 

Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 
de bevolking dat honger lijdt 

 

4. De prevalentie van kinderen met ondergewicht (onder de vijf 
jaar) 

5. Het bevolkingsdeel dat minder energetische waarde uit voeding 
krijgt dan minimaal noodzakelijk 

Doel 2. Verwezenlijken van universeel basisonderwijs 
Doelstelling 3. Waarborgen dat, tegen 2015, kinderen overal ter 

wereld, ongeacht hun sekse, de basisschool 
kunnen afmaken 

6. Het netto-inschrijfcijfer in het basisonderwijs 
7. Het leerlingenaandeel dat begint in klas 1 en klas 5 haalt 
8. Het aantal 15- tot 24-jarigen dat kan lezen en schrijven 

Doel 3. Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en ‘empowerment’ van vrouwen 
Doelstelling 4. Wegnemen van de ongelijkheid tussen man en 

vrouw in het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs, bij voorkeur tegen 2005 en uiterlijk in 
2015 op alle onderwijsniveaus 

 

9. De verhouding tussen jongens en meisjes in het basis-, 
secundair en tertiair onderwijs 

10. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de leeftijd van 15-
24 jaar die kunnen lezen en schrijven 

11. Het deel van de vrouwen dat niet in de agrarische sector in 
loondienst werkt 

12. Het deel van de zetels in het nationaal parlement dat in handen 
is van vrouwen 

Doel 4. Verminderen van kindersterfte 
Doelstelling 5. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer van 

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

13. Sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar 
14. Sterftecijfer bij zuigelingen 
15. Het gedeelte van de tegen mazelen ingeënt eenjarigen 

Doel 5. Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders 
Doelstelling 6. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer onder 

jonge moeders met driekwart terugbrengen 
16. Sterftecijfer van jonge moeders 
17. Deel van de geboorten die begeleid wordt door medisch 

deskundig personeel 
Doel 6. Bestrijding van VIH/aids, malaria en andere ziekten 
Doelstelling 7. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

18. De VIH-prevalentie bij zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar oud 
19. De mate waarin voorbehoedsmiddelen worden gebruikt 
20. Het aantal weeskinderen tengevolge van HIV/aids 

Doelstelling 8. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 
beginnen met de terugdringing van de incidentie 
van malaria en andere ernstige ziekten 

 

21. De prevalentie van malaria en sterftecijfers in verband met 
malaria 

22. Het bevolkingsdeel in malariagebieden dat aan effectieve 
malariapreventie doet en zich laat behandelen 

23. De prevalentie van tuberculose en sterftecijfers in verband met 
tuberculose 

24. Het deel van TBC-gevallen dat wordt opgespoord en genezen 
in het kader van DOTS (Directly Observed Treatment Short 
Course) 

Doel 7. Waarborgen van de duurzaamheid van het milieu 
Doelstelling 9. Integreren van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in het beleid en programma’s van 
landen en terugdringen van het verlies aan 
milieubronnen 

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met bossen  
26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud van 

de biodiversiteit  
27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 

energie-efficiëntie) 
28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 

gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 
29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 

Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 
bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame toegang 
tot verbeterde waterbronnen 
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Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering hebben 

bereikt in de levens van ten minste 100 miljoen 
mensen die in sloppenwijken wonen 

 

31. Het deel van de bevolking met toegang tot verbeterde riolering 
32. Het deel van de bevolking dat verzekerd is van een dak boven 

hun hoofd 
[het uitsplitsen van een aantal van bovenstaande indicatoren 
voor de stad en het platteland kan van belang zijn voor de 
monitoring van de verbetering in de levens van de bewoners 
van sloppenwijken] 

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

Op een aantal van de hieronder genoemde indicatoren zal 
afzonderlijk toezicht worden gehouden wat betreft de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), Afrika, ingesloten landen en kleine 
insulaire ontwikkelingsstaten 

Doelstelling 12. Verder ontwikkelen van een open, op regels 
gebaseerde, niet discriminerend handelsstelsel 
en financieel stelsel. 
Omvat een verplichting tot goed bestuur, 
ontwikkeling, en armoedebestrijding – zowel op 
nationaal als internationaal niveau. 

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

de minst ontwikkelde landen. 
Omvat : belasting- en quotavrij exporteren door 
de MOL’s ; een uitgebreider 
schuldverlichtingprogramma voor arme landen 
met een zware schuldenlast (HIPC) en 
kwijtschelding van de officiële bilaterale schuld, 
en een gullere verlening van ODA aan landen die 
zich verplichten tot armoedebestrijding 

 
Doelstelling 14. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

ontwikkelingslanden die omringd zijn door land en 
de kleine insulaire ontwikkelingslanden 
(door middel van het Barbados-programma en de 
bepalingen van de 22° Algemene Vergadering) 

 
Doelstelling 15. Alomvattende aanpak van de 

schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden 
via nationale en internationale maatregelen om de 
schuld op de lange termijn duurzaam te maken 

 

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
33. De netto-ODA als percentage van het BNI van de DAC-donors 

[doelstellingen van 0,7% in totaal en 0,15% voor MOL’s] 
34. Het bilateraal ODA-aandeel sectoraal opgesplitst, bestemd 

voor fundamentele sociale voorzieningen (basisonderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voeding, veilig water en riolering) 

35. Het bilateraal ODA-deel van de DAC-donoren dat is 
losgekoppeld 

36. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor milieubescherming 
in kleine insulaire ontwikkelingsstaten 

37. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor de vervoersector in 
ingesloten landen 

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde en 

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

39. De gemiddelde niveaus van douanetarieven toegepast door 
ontwikkelde landen op de landbouw-, textielproducten en 
kleding afkomstig van ontwikkelingslanden  

40. Schatting van de subsidies voor de agrarische sector in 
OESO-landen in % van BNI 

41. Het ODA-deel voor het opbouwen van handelscapaciteit 
 
Duurzaamheid van de schuld 
42. Aantal landen dat het beslissingspunt en het voltooiingspunt 

punt  van het HIPC-initiatief heeft bereikt 
43. Het ODA-deel in de vorm van schuldverlichting (HIPC) 
44. De schuldendienst als percentage van de export van goederen 

en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid te 
vinden 

45. Het  werkloosheidscijfer van personen tussen de 15-24 jaar 

Doelstelling 17. In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
toegang verlenen tot betaalbare en essentiële 
geneesmiddelen in ontwikkelingslanden 

46. Het bevolkingsdeel met duurzame toegang tot betaalbare en 
essentiële geneesmiddelen 

Doelstelling 18. In samenwerking met de particuliere sector 
beschikbaar stellen van de voordelen van nieuwe 
technologieën, met name informatie- en 
communicatietechnologie 

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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WOORD VOORAF 
 
 
 
(1) Alvorens de strategienota over onderwijs en vorming aan te vatten, is het belangrijk om de 
lezer erop te wijzen dat de nota gesitueerd moet worden binnen de acties van de directe bilaterale 
samenwerking. De conclusies en draagwijdte van de nota zijn bijgevolg beperkt. België heeft immers 
zijn interventies op het vlak van onderwijs opgesplitst tussen de directe bilaterale samenwerking, die 
geleid wordt door de nationale strategieën, en de indirecte actoren (VVOB/APEFE, VLIR/CIUF, 
NGO’s). Die worden gefinancierd door de federale staat op basis van programma’s die goedgekeurd 
zijn door de Staatssecretaris. Ze hebben initiatiefbevoegdheid en de bevoegdheid om hun acties ten 
uitvoer te leggen en te evalueren. Meer informatie over de respectieve rollen van deze actoren vindt u 
in hoofdstuk 2 “Lessen uit het verleden”.  
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HOOFDSTUK 1.  ANALYSE VAN DE SITUATIE 
 
 
 
1.1 De relatie tussen onderwijs en armoedebestrijding 
 
(2) Het bevorderen van toegang tot de sociale diensten zoals onderwijs en gezondheid, kan gezien 
worden als een aspect van de strijd tegen de armoede, samenhangend met het initiatief van 
schuldverlichting voor de armste landen - het zgn. HIPC-initiatief - en aansluitend bij de 
landenstrategieën voor armoedebestrijding, de zgn. “PRSP”, tenminste in de landen waar zo’n 
strategie uitgewerkt werd2.  
 
(3) Talrijke studies hebben de impact aangetoond die het onderwijs kan hebben op de 
economische groei, op de productiviteit en op de inkomens, in het bijzonder wanneer er een 
doeltreffend beleid van herverdeling van de vruchten van die groei gevoerd wordt.  Onderwijs en 
vorming zorgen ervoor dat jongeren en volwassenen basiscompetenties verwerven die hun nuttig zijn 
voor het leven en, wat belangrijk is in de strijd tegen armoede, ook hun toegang tot de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken.  Basisonderwijs is aldus, in synergie met andere factoren, een essentieel middel 
van armoedebestrijding.   
 
(4) Armoede gaat over mensen, over wat ze zijn en niet enkel over wat ze niet hebben.  Armoede 
is zeer dikwijls niet te wijten aan gebrek aan middelen maar aan het onvermogen om de bestaande 
middelen te identificeren, toegang te creëren en ze nuttig en doordacht te gebruiken.  Velen zijn in een 
vicieuze cirkel van armoede geraakt - veel ouders van arme kinderen zijn ongeletterd - zodanig zelfs 
dat ze de negatieve waarden hebben geïnternaliseerd en die veeleer verder reproduceren dan 
ertegenaan te gaan.  Ouders kunnen armoede sociaal overdragen op hun kinderen.  
 
(5) Kinderen gaan dikwijls niet naar school omdat ze arm zijn.  Omdat ze arm zijn en geen 
diploma hebben, vinden ze moeilijk werk en blijven ze arm.  Er moet dus een vicieuze kringloop 
doorbroken worden.  Verbeterde toegang tot het onderwijs is evenzeer een gevolg van 
armoedebestrijding als een middel daartoe. 
 
(6) Een kritiek moment, vooral voor kinderen uit arme gezinnen, is natuurlijk de allereerste 
toegang tot het onderwijs, meestal rond de leeftijd van zes, zeven of acht jaar, in de eerste klas van het 
lager onderwijs.  Daar moet dus zeker voldoende opvangcapaciteit - scholen en leerkrachten - gepland 
zijn.  Maar reeds op die leeftijd en vanaf de start in het eerste jaar lager onderwijs staan kinderen uit 
arme sociaal-economische milieus sterk ten achter op hun klasgenoten uit welgestelde milieus.  Dat 
heeft te maken met voeding, gezondheid, het al dan niet geletterd zijn van de ouders, de aanwezigheid 
van boeken, tijdschriften en kranten in de huiskamer, enz.  Om meer gelijkheid van kansen te 
scheppen - en in onze visie op onderwijs als middel tot armoedebestrijding is dit essentieel – wordt 
gepleit voor het veralgemenen van toegang tot kleuteronderwijs.  Daar kunnen kinderen uit 
economisch arme en cultuurarme milieus medisch gevolgd worden, vaccinaties krijgen en 
voedingssupplementen, vitaminen en mineralen. Verder kunnen ze door middel van educatieve 
spelletjes gedurende een paar uur per dag voorbereid worden om daarna met meer kansen op succes 
naar de lagere school te gaan. 
 
(7) Vastgesteld werd dat kinderen uit minder bevoorrechte milieus, kinderen in afgelegen rurale 
gebieden en kinderen van linguïstische minderheden reeds van bij hun toegang tot het eerste jaar lager 
onderwijs een achterstand hebben in vergelijking met kinderen uit meer bevoorrechte milieus.  
Psychopedagogisch onderzoek heeft ook uitgewezen dat de eerste levensjaren van doorslaggevend 
                                                 
2 Zie bv.: IDA & IMF: Review of the Poverty reduction Strategy Paper Approach.  26 March 2002. 
Website: http://www.worldbank.org/poverty/strategies 
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belang zijn voor de intellectuele vorming van het kind.  Tekort aan vitaminen en mineralen of aan 
voldoende voeding kan een blijvende invloed hebben op de intellectuele en fysieke ontwikkeling van 
de kinderen. Ze kunnen toegediend worden in lokale gezondheidscentra, of in de scholen zelf tijdens 
bezoeken van medisch personeel.   
 
(8) De ongelijkheid van kansen onder de kinderen uitschakelen is jammer genoeg niet mogelijk, 
maar zij kan wel afgezwakt worden.  Talrijke programma’s werden gestart om kleuteronderwijs te 
organiseren, onder meer onder impuls van UNICEF, waar kinderen voor hun toegang tot de lagere 
school door middel van educatief spel de nodige intellectuele, verbale en sociale vaardigheden 
verwerven, en tevens een bescheiden maar evenwichtige maaltijd krijgen, en indien nodig onder 
medisch toezicht vitaminesupplementen toegediend krijgen.    
 
(9) Onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke voorschoolse vorming een belangrijke positieve 
impact kan hebben op waarde-integratie en attitudevorming en op de leerprocessen in het lager 
onderwijs. Jammer genoeg wordt kleuteronderwijs door vele regeringen nog niet als prioritair ervaren, 
vooral wanneer zij kampen met een gebrek aan middelen voor het lager, middelbaar en hoger 
onderwijs. Op dit ogenblik is voorschoolse vorming sterk ontwikkeld in Noord-Amerika en West-
Europa (inschrijvingspercentages rond 80 procent), en nog te weinig in ontwikkelingslanden 
(inschrijvingsgraden tussen 10 en 50 procent)3.  
 
(10) Voor iedere groep moeten specifieke indicatoren uitgewerkt worden.  Soms zal het nodig zijn 
om voor de verschillende doelgroepen totaal verschillende strategieën uit te werken. Toch zijn er een 
aantal gelijkenissen. De gemeenschappelijke karakteristieken zijn: meestal totaal geen toegang tot 
sociale basisinfrastructuur en voorzieningen (onderwijs, gezondheid, voeding, sanitair) en geen 
inkomsten, of kinderen van ouders onder de “één dollar per dag”-grens. Die laatste norm wordt wel 
veelal bekritiseerd, daar ze enkel het economische aspect belicht van het probleem en niet het morele, 
cognitieve en affectieve isolement waarin de meeste armste kinderen zich bevinden.  
 
(11) Armoedebestrijding verbinden met educatie, kan slechts een deel zijn van een efficiënte 
strategie. Er dient duidelijk gesteld te worden dat niet alle verantwoordelijkheid op de educatieve 
sector mag liggen, maar dat in principe alle sectoren er dienen bij betrokken te worden, vooral dan 
gezondheid en sociale voorziening, samen met de verantwoordelijkheden voor economie en financiën.   
Deze benaderingswijze vinden we ook terug in de “Millenium Development Goals” 
(Millenniumontwikkelingsdoelstellingen), uitgevaardigd door de “Millenium Summit” 
(Millenniumtop) van de Verenigde Naties in september 2000, met doelstellingen4 inzake 
armoedebestrijding, onderwijs, gendergelijkheid, gezondheid, milieubeheer en duurzame 
ontwikkeling, te bereiken tegen het jaar 2015.  Wat het onderwijs betreft, wordt het bereiken van 
universeel lager onderwijs als doelstelling nummer twee vooropgesteld, na het uitroeien van extreme 
armoede en honger. 
 
(12) Maar tevens is er de vaststelling dat het lager onderwijs niet kan ontwikkeld worden en dat de 
economie niet kan groeien als er niet voldoende leerlingen zijn in het voortgezet en hoger onderwijs.  
Scholen kunnen slechts functioneren als er voldoende en goed gekwalificeerde leerkrachten zijn – 
zoniet komt de leefbaarheid van het systeem zelf in het gedrang.  Hooggeschoolde kaders, zowel in 
privé-ondernemingen als in openbare besturen, zijn onmisbaar voor de economische groei van elk 
land.  Vorming van leerkrachten en kaders gebeurt doorgaans in het hoger onderwijs, en om goede 
studenten in het hoger onderwijs te hebben, is ook een behoorlijk secundair onderwijs onmisbaar.  De 
ontwikkeling van de onderwijssector moet dus evenwichtig gebeuren, d.w.z. dat scholen op 
verschillende niveaus mensen moeten vormen waarvan de kwalificaties overeenstemmen met de vraag 
op de arbeidsmarkt.  Na de onvoorwaardelijke pleidooien voor basisonderwijs een vijftiental jaar 
geleden, culminerend in de Jomtien-conferentie van 1990 over basisonderwijs voor allen, gaan er de 
laatste jaren steeds meer stemmen op voor een meer evenwichtige benadering van de 
onderwijssystemen in hun geheel, met aandacht voor alle niveau en types van onderwijs, voor de 

                                                 
3 UNESCO-statistieken over “EFA/EPT”. 
4 Zij zijn in detail te vinden op de website www.developmentgoals.org.   
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specifieke doelstellingen van elke subsector, en voor de uiteindelijke tewerkstelling en 
inkomensverwerving voor mensen met diverse kwalificatieniveaus. 
 
(13) Terwijl vrijwel iedereen het eens is over de algemene principes en er binnen de 
onderwijssector gewerkt wordt aan het verbeteren van de toegang tot de scholen, bestaat de 
moeilijkheid erin de obstakels die zich in de maatschappij, buiten de onderwijssector, bevinden, te 
identificeren en te overwinnen.  Het gebeurt maar al te vaak dat kinderen uit gezinnen beneden de 
armoedegrens buiten het schoolsysteem blijven en niet kunnen profiteren van de investeringen door 
ontwikkelingslanden en de donors voor het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van het 
onderwijs.   Het volstaat immers niet om scholen te bouwen en onderwijzers aan te stellen, indien de 
armsten daar niet kunnen van profiteren omdat de ouders de kinderen moeten laten werken, hetzij in 
dienstverband, hetzij in de overlevingslandbouw, hetzij thuis om huishoudelijk werk te doen terwijl de 
ouders gaan werken. 
 
(14) Welke doelstelling hanteren wij voor het onderwijs in het algemeen en de verschillende 
soorten onderwijs in het bijzonder? Moet het basisonderwijs bijvoorbeeld bekeken worden als een 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs, of wil men de kinderen in de eerste plaats een goede start 
geven voor het leven, vaak in de rurale omgeving? Moet iedereen onderwijs volgen of kan aanvaard 
worden dat bepaalde groepen (nomaden, etnische of linguïstische minderheden) alternatieve vormen 
van cultuurinitiatie en vorming krijgen?5  
 
 
(15) “Interventies in sociale sectoren zoals (…) onderwijs in arme landen, regio’s en zelfs dorpen 
hebben niet altijd een armoedeverminderend effect. Een groot deel van de armen heeft nog altijd geen 
toegang tot onderwijs (…) in dorpen of gebieden die over onderwijsinfrastructuur beschikken; dat 
komt gewoonlijk door hun lage koopkracht. De impact van interventies in sociale sectoren op 
armoedevermindering wordt onvoldoende nagegaan. Deze interventies concentreren zich vaak te veel 
op (…) infrastructuur, zonder dat er een duidelijk beleid is om te waarborgen dat de armen ook 
daadwerkelijk gebruikmaken van die infrastructuur.” 6 

 
 
(16) Het fenomeen armoede is echter niet beperkt tot loutere inkomensarmoede.  Het huidige 
denken omtrent armoede legt fel de nadruk op het feit dat de armen zich ook maatschappelijk en 
psychologisch uitgesloten voelen van de besluitvorming en het gevoel hebben dat zij niet meetellen.  
Vandaar de nadruk op participatie en machtsverwerving (“empowerment”).  Onderwijs is natuurlijk 
één van de meest cruciale hefbomen om mondigheid en participatie te versterken en om die dimensie 
van de armoedeproblematiek aan te pakken.  In diezelfde context zal ook het gebruik van lokale talen 
in het onderwijs een instrument kunnen zijn in de strijd tegen de armoede7. 
 
 

1.2 Onderwijs en rechten van de mens 
 

(17) De internationale gemeenschap heeft reeds sedert heel lang gesteld dat kinderen recht hebben 
op basisonderwijs.  Dit recht werd reeds in 1948 bevestigd in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens8.  Artikel 26 stelt dat kosteloos basisonderwijs een fundamenteel recht is voor ieder mens.  
Het recht op onderwijs wordt eveneens uitdrukkelijk opgenomen in de “covenants” betreffende de 
economische, sociale en culturele rechten (1966). 

                                                 
5 Yvan Illich had het destijds over de nood aan ontscholing (“deschooling society”). 
6 Stefan DERCON, Ilse FREDERICKX, Helke SOENEN.  Assessing the Impact of Interventions on Poverty.  
Algemeen Bestuur Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, 2000, p. 4. 
7 Strategies for Achieving the International Development Targets: Education for All – the Challenge of 
Universal Primary Education.  Department for International Development.  London, 2000, p. 26 
8 Art. 26: ‘Een ieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en 
beginonderwijs betreft’. 
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(18) De juridische basis voor het basisonderwijs werd andermaal versterkt door de Conventie over 
de Rechten van het Kind (1989).   
 
(19) Tien jaar na de Wereldconferentie van Jomtien over “onderwijs voor allen”, herhaalde het 
Wereldforum van Dakar over “onderwijs voor allen” in april 2000 het engagement van de 
internationale gemeenschap om te blijven streven naar verplicht lager onderwijs voor allen tegen 2015.  
Ten slotte herhaalde de Bijzondere Zitting van de Verenigde Naties over kinderen in september 2001 
het recht van alle kinderen, meisjes en jongens, op verplicht en gratis onderwijs van goede kwaliteit. 
 
 
1.3 Overzicht van de situatie in de wereld: toegang tot het onderwijs 
 
(20) Op onze aardbol zijn er waarschijnlijk geen twee landen met identieke onderwijssystemen.  
Zelfs binnen één land kunnen verschillende systemen naast elkaar bestaan, bijvoorbeeld in federale 
staten of landen waar de onderwijssector sterk gedecentraliseerd werd.  Landen met lager onderwijs 
dat acht jaar duurt, zullen het relatief moeilijker hebben om een hoge scholarisatiegraad van het lager 
onderwijs te bereiken dan landen met slechts vijf jaar lager onderwijs.  Het is dan ook gevaarlijk om 
regionale gemiddelden te maken van landen met verschillende onderwijssystemen en daaruit 
conclusies te trekken.  De hierna volgende tabel, met cijfers uit de publicatie van UNICEF, “The State 
of the World’s Children 2001”, moet dus met omzichtigheid behandeld worden.  In die tabel worden 
voor verschillende regio’s en voor de partnerlanden de volgende indicatoren gepresenteerd: 
 

• het percentage van personen ouder dan 15 jaar dat kan lezen en schrijven, 
 
• het bruto percentage schoolbezoek9 : het aantal kinderen ingeschreven in een bepaald 

onderwijsniveau, gedeeld door het aantal kinderen van de leeftijdscategorie die overeenstemt 
met het betreffende onderwijsniveau. 

 
(21) Dergelijke synthetische indicatoren moeten aangevuld worden met een minutieuze analyse 
door specialisten die weten hoe de onderwijsstatistieken en demografische gegevens in het betrokken 
land ingezameld werden en die er kritisch kunnen mee omgaan, teneinde tot een realistische 
diagnostiek te komen. 

                                                 
9 “Gross enrolment ratio”,  “taux brut de scolarisation”. 
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Tabel 1: Alfabetiseringsgraad, brutopercentage schoolbezoek in het lager en middelbaar onderwijs, 
per gender, 1995-99. 
 
 

 
Alfabetiseringsgraad 

volwassenen 

Bruto percentage 
schoolbezoek lager 

onderwijs 

Bruto percentage 
schoolbezoek 

middelbaar onderwijs 

Regio’s / landen 

Vrouwen Mannen Meisjes Jongens Meisjes Jongens 

Subsaharaans 
Afrika 

46 64 67 80 22 28 

Benin 19 43 60 91 10 24 
Burkina Faso 10 29 33 48 6 11 
Burundi 27 48 55 68 5 9 
DR Congo 54 83 51 70 19 32 
Ethiopië 27 40 31 52  14 
Ivoorkust 37 63 60 82 16 33 
Mali 12 48 40 60  14 
Mozambique 23 55 65 86 5 9 
Niger 7 21 22 36 5 9 
Oeganda 50 74 114 129 9 15 
Rwanda 50 56 88 88 9 12 
Senegal 23 43 58 73 12 20 
Tanzania 82 87 76 77 5 6 
Zuid-Afrika 66 67 86 98 91 76 
Midden-Oosten en 
Noord-Afrika 

53 74 88 98 55 64 

Algerije 54 73 93 97 62 65 
Marokko 31 58 76 94 34 44 
Zuid-Azië 43 69 81 99 33 52 
Bangladesh 48 63 95 98 13 25 
Oost-Azië 79 91 105 107 60 66 
Cambodja 58 79 84 95 18 30 
Laos 48 74 103 125 34 57 
Vietnam 88 95 107 110 41 44 
Latijns-Amerika 87 89 104 104 53 49 

Bolivia 78 92 95 99 34 40 
Ecuador 86 91 98 99 55 53 
Peru 89 96 121 123 67 72 
 
Bron:  UNICEF, The State of the World’s Children 2001, p. 90-93. 
 
 

(22) Volgens die indicatoren zijn er grotere verschillen tussen, bijvoorbeeld, Oeganda en Niger dan 
tussen Oeganda en Bangladesh, en de gegevens over zowel Oeganda als Niger verschillen sterk van de 
gemiddelde cijfers voor de regio Afrika ten zuiden van de Sahara.  Dit relativeert het nut van 
dergelijke indicatoren en bevestigt de onmisbaarheid van nationale sectorstudies alvorens te kunnen 
starten met de uitvoering van een operationele ontwikkelingspolitiek. 
 
(23) Onderwijssystemen zijn ook onderdeel van een maatschappij en zijn geïntegreerd in politieke 
en economische systemen die heel erg verschillen van land tot land.  Zo verschillen Bangladesh, 
Singapore, Vietnam en Japan in Azië, Tanzania en Benin in Afrika, grondig van elkaar, en die 
verschillen worden verdoezeld wanneer ze versmolten worden in gemiddelden per regio of werelddeel. 
Statistieken met regionale gemiddelden zijn dan ook van weinig nut om te helpen de problemen van 
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die landen te analyseren en op te lossen.  Daarom zijn degelijke nationale sectorstudies, met 
statistieken per gender en per regio (met onderscheid tussen rurale en stedelijke gebieden), onmisbaar 
wanneer men inzicht wil verwerven in de onderwijsproblemen, hun oorzaken wil identificeren en 
programma’s wil opzetten om de problemen te verhelpen op een manier die relevant is voor het land.  
Die nationale sectorstudies en de daarop gebouwde sectorale strategieën en investeringsplannen dienen 
ook rekening te houden met de nationale strategieën van armoedebestrijding, en meer bepaald met 
de “Poverty Reduction Strategy Papers” in die landen waar dergelijke documenten opgesteld werden.  
 
 
1.4 Overzicht van de situatie in de wereld: financiële en budgettaire aspecten 
 
(24) Een analyse van de financiële dimensie van de onderwijssector moet aandacht schenken aan 
verschillende dimensies. De budgettaire draagkracht is er daar één van, maar er rijzen eveneens 
problemen van maatschappelijke organisatie (en keuzes), van efficiëntie van het systeem en van 
prioriteiten in het onderwijsbeleid. 
 
 
1.4.1 Financiële en budgettaire draagkracht 
 
(25) Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de onderwijsverantwoordelijken  bestaat er 
uiteraard in om de financiering ervan te verzekeren. Arme landen met een jonge bevolking hebben op 
dit vlak een zwaardere last te dragen dan de landen met een rijkere of oudere bevolking. De meest 
gehanteerde indicatoren in verband met de financiering van het onderwijs zijn het aandeel van de 
onderwijsuitgaven in het Bruto Nationaal Product en hun aandeel in de overheidsuitgaven. Uit 
gegevens van het IMF en UNESCO blijkt dat de OESO-landen het hoogst scoren voor het aandeel van 
de onderwijsuitgaven in het BNP (met ongeveer 5,5 procent) en Zuid-Azië het laagst (met ongeveer 
2,5 procent). Subsaharaans Afrika doet het helemaal niet slecht wat deze parameter betreft: meer dan 
4 procent. Als men kijkt naar het aandeel van het onderwijs in de overheidsuitgaven behalen Oost-
Azië en de Arabische landen de hoogste score (ongeveer 17 à 18 procent). De OESO (met 8%) en 
Zuid-Azië (met 5%) doen het met heel wat minder. Subsaharaans Afrika besteedt gemiddeld 13 
procent van het overheidsbudget aan onderwijs.  De gegevens per land over het aandeel van de 
onderwijsuitgaven in het BNP en het overheidsbudget zijn te vinden in het “Human Development 
Report” gepubliceerd door UNDP.  
 
 
1.4.2 Maatschappelijke organisatie en keuzes 
 
(26) Er bestaat een vrij grote consensus omtrent het beginsel dat de overheid een belangrijke 
verantwoordelijkheid draagt voor het toegankelijk maken of beschikbaar stellen van 
onderwijsmogelijkheden. De overheid moet erop toezien dat onderwijs beschikbaar is voor iedereen. 
Niettemin bestaan er heel wat verschillen in de concrete organisatie én financiering van 
onderwijssystemen, afhankelijk van de sociale en politieke organisatie van de betrokken landen. 
 
(27) In een aantal landen wordt een gedeelte van de onderwijsuitgaven niet door de publieke 
sector, maar door de privé-sector (ondernemingen of gezinnen) gedragen. In Zuid-Korea bijvoorbeeld 
wordt 7 % van het BNP besteed aan onderwijs, waarvan 4/7 door de overheid wordt gedragen en 3/7 
door de privé-sector. In de ontwikkelingslanden varieert het privé-aandeel in de financiering van 11 % 
in India en 37 % in Indonesië tot 57 % in Oeganda en 80 % in Haïti.  
 
(28) De gezinnen zelf staan in heel wat landen dus in voor een behoorlijk gedeelte van de totale 
onderwijsuitgaven. Het problematische hiervan is dat de privé-bijdragen vaak ook nodig zijn voor de 
financiering van het basisonderwijs, terwijl volgens de rechten van het kind en de rechten van de mens 
dit niveau gratis zou moeten zijn (zie par. 1.2.1 hierboven). Volgens UNICEF betalen de gezinnen in 
Kenia  34 % van de totale kostprijs van het lager onderwijs, in Vietnam zou dit percentage 50 % 
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bedragen en in Cambodja zelfs 75 procent10. Het zijn vooral de arme gezinnen die de zwaarste lasten 
moeten dragen van deze privé-financiering, hetgeen gedeeltelijk verklaart waarom de deelname van 
de armen minder hoog ligt dan die van andere bevolkingsgroepen. 
 
 
1.4.3 Efficiëntie van het systeem 

 
(29) Overigens is het opvallend dat er slechts een relatief zwak verband bestaat tussen 
uitgavenniveau en de toegang tot het onderwijs. Sommige landen besteden 5 of 6 procent van het BNP 
aan onderwijs en behalen maar povere resultaten in termen van de scholingsgraad.  Andere landen 
besteden slechts 2 of 3 procent van het BNP aan de onderwijssector, maar behalen een veel hogere 
scholingsgraad.  Sterker nog: ook het verband tussen uitgavenniveau (nogmaals in termen van het 
BNP) en de kwaliteit van het onderwijs is allesbehalve eenduidig.  
 
(30) Bijzonder treffend in dat verband is ook de informatie van Jarousse en Mingat, waaruit blijkt 
dat in Franstalig Afrika meer dan de helft van de uitgaven voor het hoger onderwijs te maken hebben 
met sociale voorzieningen voor de studenten en niet met het onderwijs als dusdanig. Onderstaande 
tabel illustreert de enorme verschillen op dit vlak tussen Afrika en Azië.  
 
 
Tabel 2: Deel van het budget voor secundair en hoger onderwijs dat besteed wordt aan sociale 
diensten voor de studenten. Subsaharaans Afrika en Azië. Rond 1985. 
   
Regio/land Secundair Hoger 
   
Burkina Faso 35% 79% 
Mali 19% 67% 
Mauritanië 19% 57% 
Niger 23% 59,5% 
Senegal 13% 44% 
Tsjaad 0 33% 
   
Sahel 18% 56,5% 
Franstalig Afrika buiten 
Sahel 

25% 57% 

Engelstalig Subsaharaans 
Afrika 

7,5% 23% 

Azië 5% 7% 
 
 

1.4.4 De verdeling van de middelen onder de onderwijsniveaus en de sociale billijkheid 
 
(31) Het is eveneens van belang om na te gaan hoe de uitgaven binnen de begroting van onderwijs 
zelf verdeeld zijn. Het respectieve aandeel van lager, middelbaar en hoger onderwijs kan daarover 
interessante gegevens opleveren.  Ook de kostprijs per leerling in elk van de drie niveaus kan tot 
interessante beschouwingen leiden. In Afrika kost een student van het hoger onderwijs ongeveer 40 
maal méér aan de gemeenschap dan een leerling van het lager onderwijs. Dit is een enorm verschil met 
andere regio’s, waar deze verhouding maximaal 14 bedraagt, en met de OESO-landen, waar ze 2,5 
bedraagt. Er is een merkbare verbetering waar te nemen, maar het blijft een zeer in het oog springende 
vorm van onbillijkheid. Het betekent immers dat met de uitgaven van één enkele student hoger 
onderwijs een behoorlijk grote klas van het lager onderwijs kan gefinancierd worden. Het punt is 
                                                 
10 Kenmerkend voor die landen van Zuidoost-Azië is het fenomeen van de privé-lessen die de ouders moeten 
betalen, omdat zonder het volgen van die privé-lessen de slaagkansen van de kinderen heel gering zijn, wegens 
het gebrek aan gemotiveerde leerkrachten en de lage kwaliteit van het onderwijs verstrekt tijdens de normale 
lesuren. 
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alleszins dat hier politieke keuzes moeten gemaakt worden, zeker vanuit het oogpunt van 
armoedebestrijding.  
 
(32) Eén en ander duidt erop dat er in de onderwijssector heel wat mogelijkheden zijn om door 
verschuivingen binnen de reeds bestaande financiële en budgettaire enveloppen betere resultaten te 
bereiken, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve termen. 
 
 
1.4.5 Kapitaaluitgaven versus lopende uitgaven 
 
(33) Het is een algemene regel dat investeringsuitgaven een toename van de lopende uitgaven 
meebrengen: “capital expenditure generates recurrent expenditure”.  Dat lijkt evident, want wanneer 
schoolgebouwen opgericht worden, moeten er jaarlijks ook budgetten uitgetrokken worden om die 
scholen te onderhouden en te voorzien van leerkrachten en schoolbenodigdheden.  Deze evidentie 
wordt echter soms nog over het hoofd gezien om redenen die te maken hebben met gebrek aan “good 
governance” in de partnerlanden (en de projectbenadering bij de donors).  Programma’s van 
scholenbouw leveren soms winstgevende contracten op aan bouwbedrijven, die soms een invloedrijke 
lobby vormen.  Scholenbouw beantwoordt ook soms aan de wens van sommige donors die meer 
belang hechten aan de zichtbaarheid11 van de door hen verstrekte hulp dan aan de doeltreffendheid 
ervan voor het ontvangende land.  Schoolgebouwen (die het resultaat zijn van investeringsuitgaven) 
zijn belangrijke middelen om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, maar nog veel belangrijker dan 
de gebouwen zijn de activiteiten die in die gebouwen plaatshebben (en die gefinancierd worden door 
lopende uitgaven).  Om de duurzaamheid van investeringen in de onderwijssector te garanderen, moet 
een grondige economische analyse dus steeds bevestigen dat tijdens de komende jaren voldoende 
budgettaire middelen kunnen uitgetrokken worden om de werkingskosten te dekken, zoniet zijn 
investeringsuitgaven zinloos.  En aangezien het onderwijs een arbeidsintensieve activiteit is, dient de 
aandacht vooral te gaan naar de loonkosten, die in het lager onderwijs dikwijls 80 tot meer dan 90 
procent, en in het middelbaar onderwijs 60 tot 80 procent van de werkingsuitgaven opslorpen.  Er 
moeten echter ook voldoende middelen uitgetrokken worden voor andere lopende uitgaven voor 
schoolbenodigdheden, opdat de leerkrachten efficiënt hun taak zouden kunnen uitvoeren.  

 
 
1.5 Dwarsverbindingen tussen de onderwijssector en transsectorale thema’s als 
conflictpreventie, decentralisatie, gender, hiv/aids en milieu 
 
 
1.5.1 Onderwijs en conflictpreventie  
 
(34) Recent onderzoek heeft aangetoond dat de helft van de kinderen die niet naar school gaan, 
wonen in landen waar een gewapend conflict woedt of recentelijk plaatsgehad heeft.  Tijdens 
conflicten wordt de schoolinfrastructuur dikwijls verwoest en worden mannelijke leerkrachten, 
adolescenten en kinderen opgeroepen om te gaan vechten.  Het organiseren van onderwijs in 
vluchtelingenkampen stuit ook dikwijls op grote moeilijkheden van logistieke aard en van gebrek aan 
leerkrachten.  Onderwijs is echter een essentieel bestanddeel van maatschappijopbouw indien men wil 
komen tot duurzame vrede.  
 
 
1.5.2 Onderwijs en centralisatie of decentralisatie  
 
(35) Decentralisatie van specifieke taken van het schoolbeheer kent thans overal fervente 
aanhangers.  Om te beantwoorden aan de noden van alle segmenten van de maatschappij, inclusief de 
armste bevolkingsgroepen, dient het beheer van het basisonderwijs zo dicht mogelijk bij de bevolking 
te staan.  In vele landen worden de curricula nationaal vastgelegd, wat de cohesie verbetert onder alle 
burgers uit alle hoeken van het grondgebied, maar wordt het beheer van de lagere scholen 

                                                 
11 De zgn. “visibility” in de Engelstalige literatuur, “visibilité” in het Frans. 
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toevertrouwd aan de plaatselijke besturen.  Op het niveau van de scholen zelf wordt participatie aan 
het schoolgebeuren en inspraak van ouders aangemoedigd door middel van ouderverenigingen.  Die 
verzamelen in vele gevallen ook giften of bijdragen voor onderhoud of bouw van schoolgebouwen of 
voor huisvesting van leerkrachten.  Het nadeel van dergelijke decentralisatie is dat scholen gelegen in 
armere gebieden niet dezelfde financiële mogelijkheden krijgen als scholen in rijkere 
gemeenschappen. 
 
 
1.5.3 Onderwijs en gender  
 
(36) Onderwijs van meisjes verhoogt ook hun productiviteit in niet-bezoldigde activiteiten en 
verhoogt de welvaart in de maatschappij.  Meisjes worden vrouwen en dikwijls ook moeders, en 
wanneer zij onderwijs genoten hebben, verbetert de familieplanning en verlaagt de kindersterfte, en 
wordt een positieve impact op de voeding en gezondheid in het gezin en op de schoolresultaten van de 
kinderen vastgesteld.  
 
 
(37) “De vicieuze cirkel treft niet alleen de armen zelf, maar hun nakomelingen.  Het 
opleidingsniveau van de ouders beïnvloedt de kwaliteit van de gezondheidszorg die de kinderen 
genieten en het opleidingsniveau dat zij zullen bereiken.  Dit opleidingsniveau heeft ook een invloed 
op het voortplantingsgedrag: mensen die minder lang naar school geweest zijn, gebruiken minder 
voorbehoedsmiddelen en hebben meer kinderen, die op hun beurt minder lang naar school gaan en 
minder goed gevoed en verzorgd zijn (…). 
Het verbeteren van de levensomstandigheden van de jongeren en de volwassenen – en vooral van de 
vrouwen en meisjes, aangezien zij de grootste verantwoordelijkheid zullen dragen voor de opvoeding 
van de kinderen – is de kiem voor de verbetering van de levensomstandigheden van de volgende 
generaties.” 12 
 
 
(38) Tabel 1 (in paragraaf 1.3.1) geeft een gekwantificeerd overzicht van de genderongelijkheden 
inzake toegang tot het lager en middelbaar onderwijs, en inzake alfabetisering.  Die macrogegevens 
moeten met de grootste omzichtigheid behandeld worden, want, zoals reeds vermeld in par. 1.3.3 naar 
aanleiding van tabel 1, kunnen nationale en regionale gemiddelden belangrijke genderongelijkheden 
verdoezelen die zich voordoen op het lokale vlak.  Microanalyses en casestudies van 
dorpsgemeenschappen zijn noodzakelijk indien men een inzicht wil krijgen in de oorzaken en 
gevolgen van zulke ongelijkheiden in de lokale gemeenschappen.  
 
(39) In het kader van de huidige strategieën voor “onderwijs voor allen” spreekt het vanzelf dat het 
begrip “allen” zowel de meisjes als de jongens omvat.  Ondanks de vele maatregelen om de toegang 
tot het onderwijs voor allen te bevorderen, kunnen er in sommige gevallen echter specifieke 
aanvullende maatregelen van positieve discriminatie ten gunste van de meisjes noodzakelijk zijn. 
 
 

                                                

1.5.4 Onderwijs en hiv/aids  
 
(40) De jongste jaren werden talrijke studies, publicaties, seminaries en congressen gewijd aan de 
wederzijdse verbanden tussen de hiv/aids-pandemie en onderwijs.  Hiv/aids heeft immers een directe 
impact op zowel de vraag naar als het aanbod aan onderwijs. Een recent werkdocument van 
UNAIDS13 geeft enige indicaties over de gevolgen van de ziekte voor de onderwijssector in Afrika. In 
landen waar de prevalentie van aids hoger ligt dan 10 procent is de impact dramatisch.  In Swaziland 
moeten 221 onderwijzers worden opgeleid in plaats van 100, gewoon om het niveau van het jaar 1997 

 
12 Véronique STAES.  Armoedebestrijdingsbeleid.  Algemeen Bestuur Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, 
1995, p. 34 & 6.  
13 The Economic Impact of AIDS in Africa. A Review of the Literature, UNAIDS Background Paper for ADF 
2000, L. Guinness and A. Alban 

10 



Strategienota onderwijs en vorming, september 2002 
 
te behouden. Men heeft berekend dat in Malawi 40 procent van het onderwijzend personeel in de 
steden tegen het jaar 2005 zal zijn bezweken aan de gevolgen van aids. In Zambia overtreft het aantal 
leerkrachten dat jaarlijks sterft het aantal leerkrachten dat jaarlijks kan gevormd worden in de 
normaalscholen.  Als gevolg daarvan moeten mensen zonder lerarenopleiding aangeworven worden 
om les te geven.  Dit houdt dus in dat tijdens de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs zal 
dalen, dat er klassen zullen moeten sluiten zodat er minder kinderen zullen kunnen toegang hebben tot 
het schoolsysteem, en dat extra financiële middelen zullen moeten besteed worden aan de bouw en 
uitrusting van normaalscholen en de vorming van leerkrachten. 
 
(41) De schoolsystemen zijn heel sterk onderhevig aan de gevolgen van de hiv/aids-infectie.  Het 
absenteïsme van zieke leerkrachten neemt toe.  Ouderloze kinderen verlaten de school.  Toenemende 
aantallen kinderen zijn dikwijls afwezig wanneer ze moeten zorgen voor een zieke ouder, broer of zus.   
 
(42) Anderzijds kan het onderwijs een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de hiv/aids- 
pandemie.  In de scholen bieden de lessen in seksuele opvoeding een uitstekende gelegenheid om de 
jeugd te informeren, temeer daar in vele landen dat onderwerp helemaal niet ter sprake komt in de 
familiekring.  In talrijke landen (bijv. ook in ons partnerland Tanzania) zijn er programma’s die in 
scholen ludieke toneelvoorstellingen en optredens van popmuzikanten organiseren om de kinderen 
bewust te maken van de gevaren van hiv/aids. 
 
 
1.5.5 Onderwijs en milieu  
 
(43) Het belang van ecologie in relatie tot ontwikkeling wordt tot vandaag onderschat. 
Ontwikkeling werd te lang gelijkgesteld met materiële vooruitgang, ongeacht de negatieve effecten. 
Het is een ernstige denkfout milieuproblemen te beschouwen als luxeproblemen. Terwijl economische 
ontwikkeling vooral mikt op welvaart, richt ecologische ontwikkeling zich op welzijn.  

 
 

(44) “De armsten, en meer bepaald de armsten in het Zuiden, zijn de eerste slachtoffers van een 
degradatie van het leefmilieu. Het zijn zij die vervuild water drinken, het gezuiverde flessenwater is 
voor de meer welgestelden. Het zijn de armen die leven op de vuilnisbelten, de lucht inademen in de 
buurt van vervuilde bedrijven, wonen in overstromingsgebieden. Terwijl de rijken wonen in de 
veilige, aangename en gezonde wijken en streken. Het is dus niet: eerst zorgen, met inzet van alle 
middelen, voor ontwikkeling, om later de milieugevolgen aan te pakken. 
Duurzame ontwikkeling moet het doel zijn, en de zorg voor het milieu, voor de huidige én voor de 
toekomstige generaties is daar één van de essentiële hoekstenen van.” 14   

 
 
(45) Hier is voor het onderwijs, voor zowel jongeren als volwassenen, binnen en buiten de school, 
een belangrijke rol weggelegd.  Ook het Belgische beleid in de sector onderwijs en vorming dient in 
ruime mate de nadruk te leggen op het milieuaspect.  Dat hiervoor nieuwe, ecologische klemtonen 
gelegd worden, draagt de goedkeuring van vrijwel al onze gesprekpartners uit het Zuiden. 
 
(46) Natuur- en milieueducatie (NME), het opvoeden van (jonge) mensen tot milieubewust en 
vrijwillig milieusparend gedrag, is een belangrijk domein om velerlei redenen: 
 

• deze vorm van educatie vereist een systematische benadering. Ze is gebaseerd op de analyse 
van alle elementen binnen een bepaald systeem (de school, wijk, straat, kinderen, verkeer en 
vervoer, water, ...), de relaties tussen deze elementen, hun interacties, de oorzaken en effecten, 
... NME werkt dus vakoverschrijdend en levert daardoor een extra dimensie. 

 

                                                 
14 Eddy Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, 2001. 
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• NME berust niet alleen op passieve observatie van de omgeving en op reflectie hierover, maar 
heeft bovendien de mogelijkheid om te werken met concrete acties (bezoeken, 
verwezenlijkingen, ...). 

 
• NME is geen synoniem van natuurstudie. NME is veel ruimer: het is het onderzoek naar de 

relatie tussen de mens en zijn leefomgeving, naar de oorzaken van de verloedering en naar 
mogelijke oplossingen om dit probleem te remediëren. 

 
• NME beperkt zich niet tot sensibilisering, maar omvat een proces van bewustwording die leidt 

tot een vrijwillige gedragswijziging. Deze gedragswijziging kan zich voordoen op individueel 
vlak of collectief gebeuren (de school onderneemt acties).  

 
 
1.6 Besluit 
 
(47) Er is een wederzijdse impact tussen armoede en onderwijs.  Armoede heeft een sterke invloed 
op de onderwijssystemen, zowel wat betreft de toegang tot onderwijs en de duur van het schoolgaan 
als de kwaliteit van het genoten onderwijs.  Anderzijds kan relevant onderwijs ook een instrument zijn 
voor armoedebestrijding, zowel op het individuele vlak, voor diegenen die onderwijs genoten hebben, 
als op het vlak van de nationale economie en de behoefte aan geschoolde arbeidskrachten en kaders. 
 
(48) Eén ding staat vast: om gelijke kansen te scheppen en de vicieuze kringloop van de armoede 
te doorbreken, volstaat het niet om meer scholen te bouwen.  Talrijke factoren, die zich situeren zowel 
binnen de onderwijssystemen als erbuiten, beïnvloeden de toegang tot en de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
(49) De strategie voor armoedebestrijding en ontwikkeling van de onderwijssystemen zal er dus 
rekening mee houden dat doelgerichte steun aan de onderwijssector van een partnerland, aansluitend 
bij de specifieke problematiek van dat land, zeker kan bijdragen tot het efficiënter en doeltreffender 
maken van de onderwijssector, maar niet noodzakelijk alle maatschappelijke problemen kan oplossen 
die een impact hebben op onderwijssystemen.  Een multisectorale, gecoördineerde actie van 
armoedebestrijding, gericht op de specifieke situatie van elk partnerland, zoals de PRSP-aanpak, is 
noodzakelijk. 
 
(50) Om de millenniumdoelstellingen15, meer bepaald het bereiken van universeel lager onderwijs 
tegen 2015, te halen, en de algemeen erkende rechten van het kind te vrijwaren, zal een verbetering 
van de interne efficiëntie van de onderwijssector noodzakelijk maar niet voldoende zijn.  Ook 
bijkomende middelen zullen moeten vrijgemaakt worden om het recht op basisonderwijs van 
behoorlijke kwaliteit voor iedereen te garanderen en om analfabetisme uit te roeien. 

                                                 
15 Zie hiervoor, par. 1.1.5. 
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HOOFDSTUK 2: LESSEN UIT HET VERLEDEN 
 
 
2.1. Inleiding       
 
(51) Er bestaat geen enkele globale sectorale en recente evaluatie van de Belgische activiteit in de 
onderwijssector. De hierna volgende analyse is dan ook gebaseerd op uitgavenstatistieken en op de 
evaluatiegegevens van de projecten en programma’s. In dergelijke omstandigheden is lessen trekken 
uit het verleden een moeilijke opdracht waarvan de conclusies noodzakelijkerwijze beperkt zijn. Toch 
kunnen, ondanks dit minpunt, een aantal elementen naar voren worden gebracht.  
 
(52) De Belgische Samenwerking is altijd heel actief geweest in de onderwijssector. Toch zijn haar 
acties aanzienlijk verminderd toen Zaïre, Rwanda en Burundi, tot dan toe bevoorrechte partners, af te 
rekenen kregen met bestuursproblemen, waardoor het partnerschap met die landen werd stopgezet of 
teruggeschroefd (van 1990 tot 1994). Vanaf 1998 nam het aantal acties opnieuw toe, ook al moeten 
we vaststellen dat de interventies in de sector relatief gedaald zijn (in absolute cijfers is het 
uitgavenniveau van 1987 nog altijd niet gehaald). 
 
 

Tabel 3: Uitgaven van DGIS in de onderwijssector 
(in duizenden euro's) 
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(53) Uit de analyse van de onderstaande tabel 4 blijkt duidelijk dat de uitgaven van DGIS als 
geheel in de onderwijssector sinds 1996 nagenoeg stabiel zijn gebleven. Bovendien vertoont deze 
sector momenteel het laagste uitgavenpercentage.  
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Tabel 4: “Relatief gewicht van de sectoren van de wet van 1999 betreffende de Internationale 
Samenwerking, uitgedrukt in % van de uitgaven van DGIS (alle actoren samen)” 

 
       

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Gezondheid en 
vruchtbaarheid 6 % 9 % 9% 10% 10% 11% 12%
Onderwijs 11 % 10 % 10% 11% 11% 10% 10%
Landbouw en 
voedselzekerheid  16 % 17 % 12% 13% 8% 12% 12%
Basisinfrastructuur  17 % 16 % 16% 15% 14% 14% 17%
Conflictpreventie en 
civiele maatschappij  7 % 7 % 6% 6% 7% 9% 11%
Varia en onbepaald  42 % 41 % 47% 46% 50% 45% 39%

 
 
(54) Deze cijfers zijn in contradictie met de wil die België - en trouwens ook de 
donorgemeenschap - voortdurend te kennen geeft om massaal te interveniëren in de onderwijssector, 
die als een belangrijk instrument wordt beschouwd in de strijd tegen de armoede.  
 
(55) Als we de Belgische samenwerking in de onderwijssector grondiger bestuderen, stellen we 
bovendien vast dat ze de voorbije jaren aanzienlijk gewijzigd is.                 

 
(56) In een discussie over de Belgische strategie is het van cruciaal belang om de krachtlijnen van 
deze evolutie voor ogen te houden:  
 

• De evolutie van de bevoegdheden van de directe bilaterale samenwerking.  
 
• De integratie van de ontwikkelingsacties in globale en lokale armoedebestrijdingsstrategieën.                            

 
• De vermindering van de interventies in de vorm van technische bijstand (coöperanten).  

 
 
2.1.1. Evolutie van de bevoegdheden van de directe bilaterale samenwerking 
 
(57) Als we de onderstaande grafiek 5 bekijken, “uitgaven in de onderwijssector per 
samenwerkingsactor”, kunnen we alleen maar schrikken van de enorme daling van de uitgaven van de 
directe bilaterale samenwerking sinds 1981. Die daling kan worden verklaard doordat de 
samenwerkingsacties die vroeger uitgevoerd werden door de directe bilaterale samenwerking, zijn 
toevertrouwd aan indirecte actoren: VVOB/APEFE voor het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs, en VLIR/CIUF voor de universitaire samenwerking. Deze bevoegdheidsoverdracht nam 
een nieuwe wending toen de Staat in 1997 nieuwe overeenkomsten ondertekende met deze 
instellingen, in het kader van de responsabilisering van de indirecte actoren. Daarbij kregen ze de 
definitie, de tenuitvoerlegging, het beheer en de controle toevertrouwd van de taken waarvoor ze 
bevoegd zijn.  
 
(58) Ze krijgen elk jaar subsidies, op basis van een vijfjarenprogramma en een jaarlijks programma 
die ze zelf indienen. De programma’s worden besproken met de administratie in een overlegcomité en 
ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.  
 
(59) De implicaties van die bevoegdheidsoverdrachten worden meer in detail besproken in het 
hoofdstuk over de eigenlijke directe bilaterale samenwerking. 
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Tabel 5 : Uitgaven van DGIS in de onderwijssector 
per actor  (in euro's)
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2.1.1.1. VVOB en APEFE: indirecte onderwijsactoren                
 
(60) Beide instellingen hebben de volgende bevoegdheden: 
De onderwijs-, opleidings- en onderzoekscapaciteit van de instellingen in het Zuiden versterken. 
Daarbij prioriteit geven aan het basisonderwijs en het technisch en beroepsonderwijs, door de lokale 
leerkrachten en hun trainers en begeleiders op te leiden.  
 
(61) Om de doelstellingen te verwezenlijken in de andere door de minister aangeduide prioritaire 
sectoren, zullen de instellingen samenwerken met de lokale instellingen voor hoger onderwijs, in 
overleg met hun tegenhangers van de universitaire samenwerking.  
 
(62) De overeenkomst is op twee punten beperkend:  
De acties zullen gespreid worden over minstens drie continenten. 
Er zal voorrang gegeven worden aan de verbetering van het basisonderwijs en het technisch en 
beroepsonderwijs door de lokale leerkrachten en hun trainers en begeleiders op te leiden. Om de 
doelstellingen te verwezenlijken in de andere, door de minister aangeduide prioritaire sectoren, zullen 
ze samenwerken met de lokale instellingen voor hoger onderwijs en met de lokale universiteiten, in 
overleg met hun tegenhangers van de universitaire samenwerking (VLIR, CIUF). 
 
(63) VVOB en APEFE sturen vooral coöperanten en leerkrachten, ook al worden hun acties steeds 
verscheidener.  
 
 
2.1.1.2. VLIR en CIUF: indirecte actoren inzake universitaire samenwerking       
 
(64) In de met beide instellingen ondertekende overeenkomsten wordt hun rol als volgt 
gedefinieerd:               
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• beleidsvoorbereidend onderzoek voor de minister van Ontwikkelingssamenwerking;  
 
• de kosten voor de universitaire opleiding van studenten uit ontwikkelingslanden (subsidie 

toegekend aan de universiteiten in verhouding tot het aantal ingeschreven studenten uit 
ontwikkelingslanden)16 ; 

 
• overzeese projecten uit eigen initiatief; 

 
• internationale cursussen en universitaire stages17 ; 

 
• reisbeurzen en internationale congressen; 

 
• de programma’s voor overzeese institutionele universitaire samenwerking, die als doel hebben 

het onderwijs institutioneel en kwalitatief te ondersteunen en partnerinstellingen te zoeken2. 
 
(65) De overeenkomst is op één punt beperkend: de institutionele universitaire samenwerking is 
uitsluitend beperkt tot de partnerlanden van de Belgische samenwerking, en de instellingen zullen 
minstens 50 % van de budgettaire middelen besteden aan programma’s in Subsaharaans Afrika.  
 
(66) Door die hervorming is ook het soort actie in het domein van de universitaire samenwerking 
grondig gewijzigd (schrapping van de infrastructuursteun en vermindering van het aantal 
coöperanten).  

 
 

2.1.1.3. De directe bilaterale samenwerking 
 
(67) Na de hervorming behoudt de directe bilaterale samenwerking in haar 
onderwijsbevoegdheden:  
 

• Het kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs, technisch en beroepsonderwijs en 
het niet-universitair hoger onderwijs ;  

 
• Het onderwijsbeleid en het beheer ;            

 
• De schooluitrusting en -infrastructuur ;        

 
• De bilaterale beurzen.  

 
 

2.1.2. Vermindering van de interventies in de vorm van technische bijstand 
 
(68) De acties van de directe bilaterale samenwerking inzake onderwijs waren lange tijd vooral 
gericht op het sturen van onderwijscoöperanten. Dankzij de ontwikkeling van de lokale capaciteiten 
en de wil om niet aan substitutiecoöperatie te doen, werd dit soort samenwerking echter steeds meer 
verlaten, zoals blijkt uit de onderstaande tabel 6, “evolutie van de technische bijstand in de 
onderwijssector”.  

                                                 
16 Al geregeld door de indirecte actoren vóór 1995  
17 Bevoegdheid van de directe bilaterale samenwerking vóór 1995  
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(69) Die evolutie is zowel merkbaar in de acties van de directe bilaterale samenwerking als in die 
van de universitaire samenwerking en - zij het in mindere mate - van VVOB en APEFE.    
 
 
Tabel 6: Evolutie van de technische bijstand in de onderwijssector  (aantal coöperanten)  
 
 

 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Directe bilaterale 
samenwerking 416 353 295 211 65 57 39 32 12 7 3 8 4 
Universiteiten 
directe bilaterale 
samenwerking 154 133 114 82 66 41 41 30 20 12 8 5 3 
APEFE 161 170 227 206 225 226 236 105 164 164 141 127 124 109
VVOB 232 246 250 247 290 292 254 193 191 151 150 138 128 114
Totaal 963 902 886 746 646 616 570 360 387 334 302 278 259 223

 
 
 
2.1.3. De integratie van de ontwikkelingsacties in de globale en lokale 
armoedebestrijdingsstrategieën                         
 
 
(70) De opeenvolgende balansen van de internationale ontwikkelingsacties, de verontrustende 
toename van de armoede en de ongelijkheid in de wereld en de verandering van de Noord-
Zuidverhoudingen als gevolg van de globalisering hebben de donorgemeenschap ertoe aangezet om de 
ontwikkelingshulp te herdenken in termen van duurzame ontwikkeling en geleidelijke integratie in de 
wereldeconomie. De donors stellen zich voortaan als eerste doel de armoede te verminderen en 
beschouwen menselijke ontwikkeling als één van de drie prioritaire domeinen, met bijzondere 
aandacht voor onderwijs en gezondheidszorg. 
 
(71) De sleutelwoorden van de nieuwe oriëntaties van de samenwerking zijn: responsabilisering 
van de partners, toe-eigening en definitie van de nagestreefde resultaten van de te ondernemen acties.  
 
(72) Dat veronderstelt een globale, gezamenlijk uitgewerkte strategie en lokale strategieën die per 
land de prioriteiten, actieplannen en resultaatindicatoren definiëren.     
 
(73) Dit soort aanpak is bijzonder interessant op het vlak van onderwijs, ook al vereist ze een 
beleid op langere termijn, een grotere concentratie van middelen, nieuwe evaluatiemethoden voor de 
acties, meer flexibiliteit, een aanpassing van de financieringswijzen en meer overleg tussen de donors.  
 
(74) Hoewel deze veranderingen vrij recent zijn en de “programma”-interventies van de directe 
bilaterale samenwerking bijgevolg nog beperkt zijn, worden er al initiatieven genomen in die zin.   
 

17 



Strategienota onderwijs en vorming, september 2002 
 
 
2.2. De directe bilaterale samenwerking 
 
 
2.2.1. De directe bilaterale samenwerking en de andere actoren 
 
(75) De onderstaande tabel 7 “verdeling van de hulp in de onderwijssector tussen de directe 
bilaterale, de indirecte bilaterale en de multilaterale samenwerking” wijst op: 
 
 

Tabel 7 : Verdeling van de hulp in de onderwijssector tussen de 
directe bilaterale, de indirecte bilaterale en de multilaterale 

samenwerking 
(gegevens tabel in euro's)

Totaal multilateraal 0 198314 0 0 0 0 0

Totaal indirect 43967392 34152792 39877642 49443605 54281991 58373223 52227168
4537939 10614553 8133886 7622726 5852766 7355986 10388329

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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• een relatieve stagnatie van de onderwijsuitgaven in de uitgaven van DGIS ;        
 
• een totale desinvestering van de multilaterale samenwerking in de onderwijssector ;  

 
• een stagnatie van de uitgaven van de bilaterale samenwerking in de onderwijssector ;  

 
• een wanverhouding tussen de budgetten van de indirecte hulp en die van de directe bilaterale 

samenwerking in de onderwijssector.  
 
(76) Deze vaststellingen wijzen op een trend om tijdens de Gemengde Commissies de 
onderwijsprojecten en -programma’s niet als een prioriteit te beschouwen. Het is nochtans in het kader 
van de onderhandelingen in de Gemengde Commissie dat de Belgische Staat de krachtlijnen en 
prioriteiten van zijn ontwikkelingsbeleid zal kunnen formuleren inzake onderwijs.  
 
(77) Anderzijds druisen de vastgestelde trends volledig in tegen het beleid van de internationale 
donors, die voortdurend beklemtonen dat onderwijs één van hun prioriteiten is, en die van 
“basisonderwijs voor iedereen” één van de tegen 2015 te bereiken doelstellingen hebben gemaakt 
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(resoluties van de Millenniumconferenties). Vandaar dat zou moeten worden gepreciseerd welke 
respons België wil geven aan de resoluties van de Millenniumconferenties.  
 
(78) Het spreekt vanzelf dat, als België een rol wil spelen in de partnerlanden of in de 
donorgemeenschap voor deze sector, het in de bilaterale samenwerking opnieuw zal moeten 
investeren in menselijke en materiële middelen, en de dialoog en samenwerking tussen de diverse 
actoren opnieuw op gang zal moeten brengen.  
 
 
 
(79) Millenniumontwikkelingsdoelstellingen uit de Verklaring van de Verenigde Naties na de 
Millenniumtop in september 2000          
 
1. Extreme armoede en honger uitroeien      
2. Iedereen toegang bieden tot basisonderwijs                   
- Ervoor zorgen dat tegen 2015 alle kinderen ter wereld, meisjes en jongens, het volledige 
basisonderwijs kunnen volgen.     
3. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de toename van de capaciteiten van vrouwen 
bevorderen. 
- In de eerste plaats tegen 2005 de seksegebonden ongelijkheden wegwerken in het basisonderwijs en 
het secundair onderwijs, en tegen 2015 in alle onderwijsniveaus.           
4. De kindersterfte doen dalen   
5. De gezondheid van de moeders verbeteren 
6. Aids, malaria en de belangrijkste ziekten bestrijden     
7. De duurzaamheid van het milieu waarborgen  
8. Een globaal partnerschap voor ontwikkeling uitbouwen     
 
 
 
2.2.2. De acties van de directe bilaterale samenwerking 
 
(80) De directe bilaterale samenwerking is actief via: 
 

• projecten en programma’s ;    
 
• de toekenning van beurzen.  

 
(81) Naast de activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met onderwijs, koppelt de directe 
bilaterale samenwerking ook opleidings- en vulgarisatieacties aan de projecten en programma’s van 
andere sectoren zoals landbouw, gezondheidszorg, beheer van de waterrijkdommen, … (globale en 
multisectorale visie op duurzame ontwikkeling en armoedevermindering).  
 
 
2.2.2.1. De projecten en programma’s 
 
 
Geografische concentratie van de projecten en programma’s 
 
(82) Uit de onderstaande grafiek 8 “uitgaven van de directe bilaterale samenwerking voor de 
projecten en programma’s per continent” blijkt duidelijk dat de uitgaven voor de onderwijsprojecten 
en -programma’s vooral geconcentreerd blijven in Afrika, ook al is er een constante wil merkbaar om 
te investeren in Azië (de acties in Azië zijn in verhouding veel minder afgenomen dan in Afrika).  
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Tabel 8 : Uitgaven van de directe bilaterale samenwerking aan 

de projecten en programma's per continent  (in euro's)

AZIË 453151 1037187 1609078 1184930 727567 1446212 693978
345563 309867 253099 270205 175260 584533 7379

3410519 8505723 5473243 5531496 3137837 3339868 5170383

WERELD 249876 141051 227567 20823 605107 369113 360348

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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(83) De analyse van de uitgaven per land toont dan weer een op en neer gaande interventie die op 
grote, gerichte operaties wijst (swap, budgettaire hulp, investeringen, …) in plaats van op een 
langetermijnbegeleiding van het beleid van een land.  
 
(84) De voorbije 7 jaar18 hebben de interventies zich vooral geconcentreerd in West-Afrika 36,4% 
(vooral in Mali 12,9%) en Noord-Afrika 26,4% (Marokko 15,3%) 
 
(85) De nagenoeg totale desinvestering in de landen van het Grote-Merengebied, die vroeger 
bevoorrechte partners waren van de Belgische samenwerking op het vlak van onderwijs, illustreert het 
beleid van België als antwoord op de bestuursproblemen in die landen. (Centraal-Afrika 12,9% 
waarvan 9% in de DRC). 
 
 
Interventiedomeinen      
 
(86) Net als bij de analyse per land wijzen de uitgaven van de directe bilaterale samenwerking van 
de voorbije jaren per interventiedomein veeleer op gerichte acties dan op de langetermijnbegeleiding 
van het onderwijsbeleid van een land. 
 
(87) Om de krachtlijnen te kunnen halen uit de interventiedomeinen, werden de uitgaven van de 
voorbije 7 jaar getotaliseerd per domein. De onderstaande grafiek 9 geeft hun relatieve gewicht weer 
in percentage.                    

                                                 
18 De weergegeven percentages hebben betrekking op de som van de project- en programma-interventies van de 
directe bilaterale samenwerking van 1995 tot 2001.  
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Tabel 9: Percentages van de uitgaven voor onderwijsprojecten en -
programma's van de directe bilaterale samenwerking van de voorbije 7 jaar, 
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(88) Deze grafiek laat de volgende krachtlijnen zien in de interventiedomeinen:  
 

• het onderwijsbeleid19 22% ; 
 
• beroepsopleiding: 22% ; 

 
• school- en opleidingsuitrusting en -infrastructuur20:20%  ;  

 
• de vorming van leerkrachten (constant)17%. 

 
(89) Daaruit blijkt dat het basisonderwijs en het secundair onderwijs stiefmoederlijk behandeld 
worden, en de universitaire samenwerking is verdwenen uit de activiteiten van de directe bilaterale 
samenwerking (zie 2.1.1 evolutie van de bevoegdheden van de directe bilaterale samenwerking).  

 
  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal 
onderwijsbeleid en administratief beheer 7 % 52 % 41 % 2 % 2 % 7 % 16 % 22 % 
schooluitrusting en opleidingen       22 % 27 % 4 % 51 % 15 % 0 % 15 % 20 % 
Vorming van de leerkrachten 4 % 1 % 9 % 4 % 4 % 7 % 2 % 4 % 
basisonderwijs          0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 40 % 4 % 6 % 
Educatie voor een betere levenskwaliteit 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 53 % 8 % 
secundair onderwijs       0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 1 % 1 % 
beroepsopleiding            37 % 3 % 33 % 38 % 53 % 4 % 2 % 22 % 
hoger onderwijs          31 % 16 % 14 % 5 % 24 % 32 % 8 % 17 % 

                                                 
19 Bij de activiteiten die België heeft ontwikkeld in dit domein, gaat het vooral om steun aan de ministeries van 
Onderwijs en het opmaken van curricula.  
20  De classificatie van de activiteitendomeinen werd vastgelegd door de CRS-codificatie van de OESO. De 
opleidingsuitgaven waarvan sprake is in de code “uitrustingen, infrastructuur en opleidingen” zijn uitgaven voor 
colloquia.  
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(90) Uit een grondiger analyse van de gefinancierde projecten blijkt dat de directe bilaterale 
samenwerking:  
 

• constant actief is geweest op het vlak van beroepsopleiding, een domein met een belangrijke 
impact op korte en middellange termijn op de armoedevermindering ;     

    
• haar interventies inzake onderwijs heeft gespreid over diverse domeinen ;        

 
• niet echt een constant ondersteuningsbeleid voert, wat gedeeltelijk te verklaren is doordat ze 

zich aangepast heeft aan de lokale realiteit van haar partners. Toch zouden de prioritaire 
onderwijsdoelstellingen van België wellicht geherdefinieerd moeten worden en zou er een 
langetermijnvisie moeten worden ontwikkeld voor de Belgische interventies, vooral voor deze 
sector, die mee bepalend is voor de toekomst; 

 
• een groot deel van haar activiteiten behoudt in de vorm van projecten en bijgevolg in de 

toekomst, in termen van impact, zal moeten bepalen in welke omstandigheden het beter is om 
een project dan wel om een programma te ontwikkelen. Bij wijze van reflectie kunnen we 
stellen dat:  

 
− de projecten noodzakelijk blijven in landen die geen strategie hebben ontwikkeld die 

gebaseerd is op een echt ontwikkelingsbeleid in de sector en waar er geen middelen 
bestaan om de uitgaven te auditeren of te controleren, en er ook geen coördinatie is 
tussen de donors ; 

 
− de projecten een grondige kennis bieden van de lokale realiteit en het ongetwijfeld 

mogelijk maken om nieuwe methoden te ontwikkelen die geschikt zijn om huidige of 
toekomstige problemen op te lossen (afstandsonderwijs, alternatieve 
opleidingsmethoden voor landen die getroffen worden door aids, zozeer dat de 
behoeften aan onderwijzend personeel in de komende jaren vermoedelijk niet gedekt 
zullen kunnen worden, …). Ze zouden dus zeker hun plaats hebben in het kader van 
een institutionele ondersteuning en zouden als basis kunnen dienen voor nieuwe 
inzichten en analyses, die voor de partnerlanden zullen leiden tot de uitwerking van 
beleidsmaatregelen en de ontwikkeling van grootschaliger programma’s.  

 
In dat verband herhalen we dat de directe bilaterale samenwerking heeft deelgenomen aan 
interessante en vernieuwende projecten op het vlak van onderwijsbeleid (opstelling van 
curricula, uitwerking van leerboeken, …). De opgedane ervaring zou belangrijk kunnen zijn 
voor het definiëren van de armoedebestrijdingsstrategieën, toegepast op onderwijs, of in het 
kader van de behoeften aan institutionele ondersteuning die het nieuwe beleid meebrengt 
voor een groter ownership van de partners.                     
 
Ten slotte moeten we benadrukken dat heel wat projecten van de directe bilaterale 
samenwerking duurzame resultaten hebben opgeleverd (bv.: Interafrikaanse verzameling van 
wiskundeboeken in Ivoorkust, Mohammadia, een opleidingsinstituut voor ingenieurs in 
Marokko, vorming van onderwijzers in 7 Vietnamese provincies, …) ; 

 
• een programma-aanpak heeft gevolgd in samenwerking met andere donors (bv.: Prodec in 

Mali), of haar acties heeft geïntegreerd in beleidsmaatregelen die zijn uitgewerkt in overleg 
tussen de donors (bv.: Strategy Program with Africa). Dat wijst op de wil om actief mee te 
werken aan de nieuwe globale en lokale ontwikkelingsstrategieën. Toch zou de Belgische 
directe bilaterale samenwerking daar een belangrijke plaats in moeten krijgen. Dat vereist 
wellicht dat er, naast de “one shot”-interventies die gekozen worden in wat de internationale 
donorgemeenschap heeft gepland met de partnerlanden, bevoorrechte plaatsen en 
uitmuntendheidsdomeinen worden vastgelegd. Daarnaast moeten de Belgische 
ondersteunende beleidsmaatregelen op lange termijn worden gepreciseerd, op basis van een 
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grondige kennis van de lokale realiteit (interventies voor institutionele ondersteuning op het 
vlak van onderwijsbeleid en administratief beheer zouden terzake zeker nuttig zijn), en is er 
een actieve bijdrage nodig tot het ontwerp en de follow-up van deze programma’s;  

 
• geen vorderingen heeft kunnen maken in de projecten ter ondersteuning van het 

onderwijsbeleid van een land. De twijfelende positie van België in het debat over de 
financieringswijze van onderwijsprogramma’s in de vorm van budgettaire hulp maakte dit 
soort ondersteuning onmogelijk. Deze financieringswijze is nochtans de enige die de 
partnerlanden in staat stelt hun eigen ontwikkelingsbeleid met succes te voeren en er de 
vruchten van te plukken.  

 
(91) Bovendien is het onderwijsbeleid meestal een groots opgezet beleid waarvoor absoluut moet 
worden samengewerkt.  
 
(92) De voorwaarden voor de toekenning van dergelijke hulp moeten duidelijk worden 
vastgelegd, en dat voor de verschillende landen, regio’s, sectoren en domeinen, en ook wat de duur 
betreft. Verder moeten voor de acties die op die manier gefinancierd worden, de instrumenten worden 
ontwikkeld (zoeken van relevante indicatoren en invoering van nationale en/of lokale systemen voor 
gegevensverzameling en -analyse) waarmee zowel het begunstigde land als België de resultaten 
kunnen analyseren, de impact ervan kunnen meten en zo nodig de acties dienovereenkomstig 
heroriënteren. België, dat kan bogen op een lange traditie van respect voor zijn partners, zou op zijn 
minst deze financieringswijze moeten hanteren voor de onderwijssector en zich moeten aansluiten bij 
de internationale denkgroepen over de indicatoren en de problematiek van de gegevensverzameling.  
 
 
2.2.2.2. Het beurzenprogramma  
 
(93) Met haar beurzenprogramma stimuleert de Belgische directe bilaterale samenwerking al jaren 
de opleiding van geschoolde personen die ontwikkelingsagent willen worden in hun land.                            
 
(94) Deze programma’s financierden aanvankelijk ook studies lager of middelbaar onderwijs. Ze 
werden voortdurend heraangepast, om beter rekening te houden met twee realiteiten: de uitbreiding 
van het opleidingsaanbod in de partnerlanden en de noodzaak dat de geleverde inspanningen 
daadwerkelijk de capaciteiten van de partnerlanden verhogen (met andere woorden: braindrain 
vermijden).  
 
(95) De Belgische directe bilaterale samenwerking kent momenteel ook de volgende beurzen toe: 
 

• studiebeurzen en stagebeurzen in België ;                  
 
• lokale studiebeurzen en stagebeurzen.          

 
(96) Sinds 1994 geeft België, net als de Europese Unie, voorrang aan lokale beurzen, d.w.z. 
beurzen die worden toegekend om studies te financieren in de ontwikkelingslanden (stagestudies of 
gemengde studies), omdat ze de integratie van de beursstudenten in hun toekomstige werkmilieu 
bevorderen, een middel zijn om braindrain en ontheemdheid te bestrijden, een aangepaste 
kennisoverdracht bevorderen en een betere impact hebben op ontwikkeling voor een lagere kostprijs.                    
 
(97) De beurzen worden toegekend op basis van een programma dat opgesteld wordt door de 
minister en de quota’s per land vastlegt. De studenten worden door het partnerland rechtstreeks 
voorgesteld aan de ambassades en geselecteerd door DGIS op basis van de wettelijke criteria en de 
prioriteiten van de samenwerking. Vervolgens wordt BTC belast met de uitvoering van de 
programma’s.  
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(98) De onderstaande tabel 10 geeft een overzicht van de evolutie van de uitgaven aan beurzen in 
de voorbije jaren. 21  
 

Tabel 10: Uitgaven voor directe bilaterale beurzen in de 
onderwijssector (in euro's) 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

beurzen 786.070 963.810 652.211 438.523 1.165.843 1.741.448 4.185.377

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
 
(99) De politiek die gevolgd wordt bij de toekenning van beurzen is een belangrijke factor van 
ontwikkeling. In een perspectief van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding zijn de 
stagebeurzen en de lokale beurzen ongetwijfeld een verbetering van de Belgische actie. 
 
(100) Verder valt op dat het aantal aan vrouwen toegekende beurzen aanzienlijk gestegen is. Zo 
schommelen de quota’s van aan beurzen toegekende vrouwen voor de voorbije 4 jaar tussen 20 en 22 
%, terwijl ze in de jaren ‘90 slechts 10 % van het totale aantal beurzen vertegenwoordigden.  
 
(101) Aangezien er echter geen enkele impact- of tevredenheidsmeting is uitgevoerd, is het moeilijk 
om zich uit te spreken over de doeltreffendheid van dit beleid (hoogstens kunnen we tijdens de 
Gemengde Commissies of de projectbezoeken vaststellen dat er heel wat kaders zijn opgeleid dankzij 
de toekenning van een Belgische beurs).  
 
(102) Indien we dit beleid in de toekomst willen aanpassen, moeten we dan ook absoluut over een 
grondige evaluatie beschikken die de nadruk legt op de integratie-index van de oud-beursstudenten in 
het beroepsmilieu en op hun tevredenheidsindex of de tevredenheidsindex van de instellingen die hen 
naar België hebben gestuurd.            
 
(103) Bovendien wordt het programma elk jaar slechts zeer onvolledig uitgevoerd. Dat is te wijten 
aan een gebrekkige preselectie in de ambassades (de kandidaturen voldoen niet aan de criteria) en aan 
diverse praktische vertragingen in alle uitvoeringsfasen (verkrijgen van de verblijfsvergunningen, …). 
Het zou dan ook nuttig zijn om de procedures en termijnen te herzien, om de operationaliteit van deze 
acties te verbeteren.       
 
(104) We moeten ook opmerken dat er in de toekomst een inspanning zou kunnen worden geleverd 
om beurzen toe te kennen voor de technische opleidingen van ondergeschikte kaders (waaraan er een 
groter gebrek is dan aan hogere kaders).  
 
 
De uitmuntendheidscentra  
 
(105) België heeft via zijn indirecte actoren meegewerkt aan de oprichting van 
uitmuntendheidscentra (“centres of excellence”), om het ontwikkelingsbeleid van de lokale beurzen te 
ondersteunen. Het was daarbij, net als voor de lokale beurzen, de bedoeling braindrain tegen te gaan 

                                                 
21 Opmerking: de bruuske stijging van de uitgaven voor de beurzenprogramma’s sinds 1999 moet 
geïnterpreteerd worden als de integratie van alle kosten voor de opvang van de beursstudenten in de 
uitgavenstatistieken.  
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en de integratie van de studenten in hun toekomstige werkmilieu te bevorderen. De lokale 
onderwijsinstellingen kregen de middelen om postgraduaten te organiseren voor de studenten van het 
land en de regio. De uitmuntendheidscentra werden gekozen op basis van de volgende criteria: de 
kwaliteit van de instelling, de aanpassing van de opleidingen aan de arbeidsmarkt, de beschikbaarheid 
van een passende pedagogische begeleiding, het bestaan van een regionale aanpak en het gebruik van 
concentratiestrategieën.  
 
(106) De uitbouw van de uitmuntendheidscentra werd gefinancierd in de vorm van een bijdrage in 
de werkingskosten, de levering van wetenschappelijk en didactisch materiaal, wetenschappelijke 
ondersteuning (door Belgische geassocieerde hoogleraren) en een academisch partnerschap met de 
Belgische instellingen. Ook de lokale studiebeurzen werden gefinancierd.         
 
(107) De uitbouw van de uitmuntendheidscentra is ongetwijfeld een uitstekend voorbeeld van de 
manier waarop diverse Belgische actoren samen kunnen ijveren voor hetzelfde doel. Toch leidt deze 
vorm van samenwerking tot een concentratie van de hulp die in sommige gevallen tot 
absorptieproblemen kan leiden bij de begunstigden.  
 
 
2.3. Conclusies 
 
(108) 

1) De directe bilaterale samenwerking investeert weinig in de onderwijssector en in verhouding 
meer in tertiair dan in primair onderwijs.             

 
2) Geografisch gezien investeert ze vooral in Afrika en meer bepaald in Noord- en West-Afrika.  

 
3) De belangrijkste interventiedomeinen van de directe bilaterale samenwerking zijn: het 

onderwijsbeleid (en meer bepaald de ontwikkeling van de curricula), beroepsopleiding, 
schooluitrusting en de vorming van leerkrachten.  

 
4) Heel wat onderwijsprojecten van de directe bilaterale samenwerking hebben duurzame 

resultaten gehad.  
 

5) De directe bilaterale samenwerking heeft voor de onderwijssector nieuwe 
samenwerkingsvormen georganiseerd die het ownership van de partners verhogen en meer overleg 
tussen de donors waarborgen.  

 
6) De directe bilaterale samenwerking heeft haar beurzenpolitiek gewijzigd, om een betere 

integratie van de beursstudenten in hun toekomstige beroepsmilieu te waarborgen. Ze geeft daarbij 
voorrang aan de lokale beurzen boven de beurzen in België. Die wijziging van het beurzenbeleid 
had nooit een succes kunnen worden zonder de indirecte bilaterale samenwerking, die 
tegelijkertijd meewerkte aan de uitbouw van de uitmuntendheidscentra.  

 
7) Bij de toekenning van de beurzen en in de projecten en programma’s is bijzondere aandacht 

besteed aan het transversale thema “gender”.  
 
(109)  Uit de studie van het verleden blijkt dat België de komende jaren:        
 

1) zou moeten herinvesteren in de directe bilaterale samenwerking voor de onderwijssector ;  
 
2) de dialoog en de interacties tussen de diverse Belgische actoren die betrokken zijn bij de 

onderwijssector, zou moeten brengen reorganiseren (direct, indirect en multilateraal) ; 
 

3) zijn prioritaire doelstellingen en plaatsen op onderwijsgebied zou moeten herdefiniëren, een 
langetermijnvisie zou moeten ontwikkelen op zijn interventies in termen van ondersteuning 
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van het onderwijsbeleid van zijn partners en de politieke dialoog met hen zou moeten 
versterken ; 

 
4) programma’s ten uitvoer zou moeten leggen waarmee het de millenniumdoelstellingen inzake 

onderwijs kan bereiken ;  
 
5) de toekenningsvoorwaarden en de follow-upmethoden zou moeten bepalen voor de 

budgettaire hulp.  
 
 
2.4. Lessen te trekken uit de internationale ervaringen 
 
(110) De internationale ervaringen en het baanbrekend werk van “think tanks”, zoals het 
“International Institute for Educational Planning (IIEP) / Institut International de Planification de 
l’Education (IIPE)”, vonden snel hun weerslag in de beleidsopties die door de desbetreffende 
organisaties (Wereldbank, UNESCO, UNICEF…) worden vooropgesteld in hun beleidsdocumenten. 
Veelal vinden die lessen ook vrij snel hun weg naar internationale Conferenties en Actieplannen.  
 
(111) In de eerste plaats is er UNESCO, met naast de Algemene Conferenties, een hele reeks 
conferenties van onderwijsministers, op wereldvlak of regionaal, en de documentatie voor en plannen 
en verklaringen voortspruitend uit de belangrijke thematische internationale conferenties, van de 
wereldconferenties over alfabetisering en algemeen lager onderwijs in Addis Abeba (1961), Santiago 
de Chili (1962) en Teheran (1965) tot de  wereldconferentie over “Education for All”, de zgn. 
Jomtien-conferentie (1990) en de opvolgingsconferenties daarover in Amman (1996) en Dakar (2000). 
 
(112) Naast UNESCO hebben vooral de Wereldbank en UNICEF interessante rapporten 
geproduceerd die ons kunnen helpen bij het uittekenen van een sectoraal beleid. De huidige 
strategienota is in belangrijke mate gebaseerd op de informatie van UNESCO, UNICEF en de 
Wereldbank. Ook een aantal bilaterale donors,  de OESO en de Europese Commissie hebben 
lezenswaardige beleidsdocumenten opgemaakt, waarop deze strategienota is geïnspireerd. 
 
(113) Er bestaan in de sector uiteraard ook een aantal internationale overlegorganen en 
gezamenlijke initiatieven van UNESCO, UNICEF, de Wereldbank en bilaterale donors op regionale 
basis, die het mogelijk maken ervaringen uit te wisselen en coördinatie te bewerkstelligen. In dat 
verband kan melding worden gemaakt van de vereniging voor het ondersteunen van de educatieve 
sector in Afrika (“Association for the Development of Education in Africa / Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique”, ADEA), met biënnale conferenties, gespecialiseerde 
werkgroepen en talrijke publicaties. 
 
(114) De noodzaak om tegen 2015 het recht van iedereen op onderwijs te waarborgen, werd 
opnieuw benadrukt, en de internationale gemeenschap heeft nieuwe actiemiddelen vrijgemaakt (fast-
track-initiatief van de Wereldbank, concentratie van de hulp, overleg tussen de donors, speciale steun 
aan landen die met hun investeringen en hun beleid duidelijk maken dat ze streven naar onderwijs 
voor iedereen, …).  

 
(115) In een werkdocument22 van de Wereldbank voor het wereldforum over onderwijs in Dakar in 
2000, worden de volgende essentiële lessen vermeld: 
 

• Een sterk politiek engagement is de sleutel tot succes.    
 
• Kwaliteit is even belangrijk als kwantiteit.     

 

                                                 
22 L’éducation pour tous, de Jomtien à Dakar et au delà.  Document voorbereid door de Wereldbank voor het 
Wereldonderwijsforum in Dakar, Senegal, 26-28 april 2000, 29 p. 
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• De regeringen kunnen de doelstelling “onderwijs voor iedereen” niet alleen verwezenlijken. 
Partnerschappen zijn absoluut noodzakelijk (engagement van de civiele maatschappij).  

 
• De landen maken meer vooruitgang als ze een structuur hebben ontwikkeld voor sectorale 

maatregelen.  
 

• Het ondoeltreffend gebruik van middelen vertraagt de vooruitgang. 
 

• Het onderwijs moet zich snel aanpassen aan de nieuwe economische, technologische en 
maatschappelijke uitdagingen.  

 
• Het onderwijs moet beschermd worden bij economische of maatschappelijke crisissen.  

 
(116) Nog enkele lessen die kunnen getrokken worden uit de internationale ervaringen van de 
laatste vier decennia: 
 

• De doelstellingen die aanbevolen werden door de grote wereldfora, van de jaren zestig tot nu, 
werden niet bereikt.  Recente prognoses tonen aan dat tegen 2015 de meeste landen ook niet 
de millenniumdoelstellingen zullen kunnen bereiken.   

 
• Het is onmogelijk om onderwijs voor allen te verzekeren zolang genderdiscriminaties een 

belangrijkste hinderpaal blijven voor de scholing van meisjes. 
 

• In vele landen is de kwaliteit van het onderwijs er sterk op achteruitgegaan door oorzaken die 
buiten de onderwijssector liggen, zoals de toenemende armoede bij de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen, en schaarste aan leerkrachten wegens de weinig aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden en de hiv/aids-pandemie. 

 
• Het niet-formele onderwijs (buiten het schoolse kader), dat bestemd is voor de alfabetisering, 

voor bevolkingsgroepen die meestal aan hun lot overgelaten worden en voor de 
beroepsopleiding van volwassenen, is tot nog toe verwaarloosd door de donors. Dergelijke 
onderwijsvormen zouden nochtans noodzakelijk kunnen blijken om een aantal 
onderwijsproblemen in de ontwikkelingslanden op te lossen.  

 
• De ervaring van vier decennia heeft aangetoond dat basisonderwijs in de moedertaal moet 

gegeven worden. 
 

• Decentralisatie van het beheer van het basisonderwijs is noodzakelijk om de scholen en de 
leerkrachten zo goed mogelijk te integreren in de lokale gemeenschappen en om de bevolking 
aan te moedigen alle kinderen naar school te laten gaan. 

 
• In het streven naar onderwijs voor allen - of ten minste naar meer gelijke kansen - is de 

kosteloosheid van het basisonderwijs een essentiële voorwaarde. 
 

• Steun aan onderwijssystemen moet gesitueerd worden in het geheel van de onderwijssector – 
de zogenaamde “sectorale benadering” (“Sector-wide Approach”, “SWAP”) – gezien de 
samenhang van de verschillende onderwijsniveaus en onderwijstypes.  Het is immers niet 
mogelijk om alleen het basisonderwijs te steunen, want de vereiste leerkrachten dienen 
opgeleid te worden in het hoger onderwijs (uiteraard na eerst het secundair onderwijs 
doorlopen te hebben), en om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen (door inspectie, 
ontwikkeling van curricula en leerboeken, en efficiënte onderwijsadministratie), is 
capaciteitsopbouw (gevormde kaders) onmisbaar. 
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HOOFDSTUK 3.  DE STRATEGIE VAN DE BILATERALE SAMENWERKING IN DE 
ONDERWIJSSECTOR 

 
 
 
3.1 De context van de donorstrategie  
 
 
3.1.1 Situering van de bilaterale samenwerkingsstrategie 
 
(117) Het uiteindelijke doel van de Belgische internationale samenwerking bestaat erin de 
levenskwaliteit van de bevolking in de partnerlanden te verbeteren door actief bij te dragen tot 
algemene duurzame ontwikkeling en bestrijding van de armoede.  In de bilaterale samenwerking 
wordt de samenwerking toegespitst op vijf sectoren: basisgezondheidszorg, onderwijs en vorming, 
landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en conflictpreventie en maatschappijopbouw, en 
op drie thema’s die in iedere sector aan bod dienen te komen: gelijke rechten en kansen voor man en 
vrouw, respect voor het leefmilieu en sociale economie. 
 
3.1.2 “Onderwijs voor allen” 
 
(118) Een donorstrategie kan niet veel meer doen dan de visie van de donor uiteenzetten, 
prioriteiten vooropstellen en accenten leggen in de mogelijke actiedomeinen. Het is echter evident dat 
elke concrete interventie het resultaat zal zijn van overleg tussen het partnerland en de donor. In 
beginsel zal elke actie moeten aansluiten bij het beleid dat door het partnerland zelf werd uitgetekend. 
Veelal gebeurt dat in een nationaal plan, programma of gelijkaardig referentiekader.  In sommige 
landen zullen veel activiteiten geïntegreerd moeten worden in een “Poverty Reduction Strategy Paper” 
en dient rekening te worden gehouden met overlegmechanismen van de internationale gemeenschap, 
zoals het “Comprehensive Development Framework” of gelijkaardige instrumenten.  Uiteraard dient 
ons land, als donor, actief deel te nemen aan die dialoog met andere ontwikkelingspartners, de 
overheid en de civiele maatschappij van het partnerland, de andere donors (en in het bijzonder de 
Europese Commissie) en de ontwikkelingsbanken. 
 
(119) De Actieplannen die werden opgesteld naar aanleiding van de Jomtien-conferentie23 van 1990 
en de evaluatie daarvan naar aanleiding van de Conferentie over onderwijs voor allen in Dakar in 
2000 zijn zonder twijfel eveneens van cruciaal belang in die context. 

 
 

(120) “We hebben sinds 1990 heel wat geleerd over onderwijs. Onder meer vier belangrijke lessen:  
Toegang tot slecht onderwijs komt neer op geen toegang tot onderwijs.  
De kwaliteit van het onderwijs dat kinderen genieten, is essentieel voor volwaardig leren en voor 
menselijke ontwikkeling.  
De kwaliteit wordt beïnvloed door wat er in en buiten het klaslokaal gebeurt.  
Onderwijs Voor Allen kan onmogelijk gerealiseerd worden wanneer genderdiscriminatie, het grootste 
obstakel voor goede leerprestaties, blijft bestaan.”  
Uit: Quality Education for All from a Girl’s Point of View.  UNICEF, New York, 2002. 

 
 

                                                 
23 Na de Jomtien-conferentie hebben meer dan 100 landen hun eigen nieuwe onderwijsdoelstellingen 
geformuleerd en strategieën ontwikkeld om die te bereiken 
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(121) In het kader van de zgn. Millenniumdoelstellingen uitgevaardigd door de Verenigde Naties in 
september 2000, is “target 2” het verstrekken van universeel lager onderwijs tegen het jaar 2015 (zie 
par. 1.1.5). 
 
 
(122) Het feit dat er nog kinderen zijn die geen toegang hebben tot enige vorm van onderwijs, en de 
vaststelling dat slechts een relatief klein deel van de kinderen die lagere school lopen, kunnen 
doorstromen naar enige vorm van voortgezet onderwijs, zou er kunnen toe leiden dat het 
basisonderwijs wordt beschouwd als een subsysteem met eigen doelstellingen.  Anderzijds hebben alle 
landen een beleid aansluitend bij de internationale debatten over “Education for All”, “Education 
pour tous”, dat inhoudt dat uiteindelijk alle kinderen recht moeten hebben op kosteloos24 
basisonderwijs, inclusief lager middelbaar onderwijs, van behoorlijke kwaliteit. 

 
 

3.1.3 De doelstelling van het onderwijs 
 
(123) De maatschappelijke context en relevantie van het onderwijssysteem wordt uiteraard het best 
bekeken land per land. Landen die reeds aan alle kinderen basisonderwijs verschaffen, zullen andere 
prioriteiten hebben dan landen waar veel kinderen nog geen toegang hebben tot de lagere school. Het 
zal alleszins geen discussie zijn van “of/of”(of lager onderwijs of secundair onderwijs – of kwantiteit 
of kwaliteit), maar veeleer van “en/en” (en lager onderwijs en secundair onderwijs – en kwantiteit en 
kwaliteit).  Wel kan gesteld worden dat er een band dient te zijn tussen onderwijs en maatschappij. 
Indien deze band niet of onvoldoende bestaat, krijgt men inefficiëntie en frustraties: het probleem van 
werkloze universitair geschoolden of de frustraties van hoogopgeleide meisjes en vrouwen die na het 
afstuderen worden opgesloten in hun huis. Er zijn nauwe banden tussen cultuur, levensvisie en 
onderwijs. Het onderwijs moet aangepast zijn aan die culturele en filosofische contexten. 
 
(124) Ondanks het probleem van de dalende kwaliteit gaat er nog steeds een enorme 
aantrekkingskracht uit van het onderwijs. Heel veel armen willen per se dat hun kinderen onderwijs 
volgen, omdat zij in het onderwijs een middel zien om te ontsnappen aan de armoede. Ouders 
getroosten zich dan ook heel wat opofferingen om hun kinderen naar school te laten gaan, omdat er 
een sterke emancipatorische kracht van uitgaat. Het is echter ook een bekend fenomeen dat onderwijs 
in de mentaliteit van heel wat ouders moet leiden naar een “witteboordenjob”, een prestigieuze job 
waarbij men de handen niet moet vuilmaken. Dit fenomeen stelt heel wat problemen voor het  
technisch en beroepsonderwijs, maar ook voor het lager onderwijs. 
Onderwijs moet gericht zijn op een algemeen humane doelstelling: eigen ontplooiing en, hetgeen 
cruciaal is voor het meisjesonderwijs: het doorgeven van maatschappelijke en gezondheidswaarden, 
en heel wat andere waarden die de ontwikkelingskansen van de toekomstige generaties sterk 
beïnvloeden (cf. opleidingsniveau van de moeders en heel wat cruciale parameters van de 
levenskwaliteit, aids, …). 
 

                                                 
24 Met kosteloos basisonderwijs wordt hier bedoeld dat de ouders geen directe kosten voor inschrijving, 
schoolgeld en dergelijke moeten betalen alvorens het kind toegang krijgt tot de basisschool.  Volledig kosteloos 
is onderwijs uiteraard nooit: het kost veel geld aan de gemeenschap (belastingbetalers) en aan de gezinnen, die 
toch steeds voor een deel van het schoolgerief, maaltijden en eventueel schooluniform of gepaste kledij moeten 
instaan, terwijl het gezin bovendien ook de inkomsten moet derven die het kind had kunnen verwerven door te 
werken in plaats van naar school te gaan. 
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(125) In hoeverre moet onderwijs afgestemd zijn op de noden van de economie? De economie is 
natuurlijk één van de belangrijkste componenten van de maatschappij en als dusdanig de bron van 
tewerkstelling, inkomen en zingeving (“homo faber”). Het zou echter verkeerd zijn om het onderwijs 
uitsluitend te richten op de kortetermijnbehoeften van de economie. Geschoolde mensen zijn 
productiever dan ongeschoolde, staan meer open voor innovatie en verandering (belangrijk voor de 
landbouwproductiviteit – cf. het gebruik van verbeterde zaden, pesticiden, genetisch gemodificeerde 
gewassen, nieuwe technologieën enz.) en beschikken dus over een sterkere basis om de sociaal-
economische ontwikkeling te dragen. 
 
 
(126) Onderwijs, en zeker basisonderwijs, wordt door de Belgische samenwerking echter eveneens 
bekeken vanuit het standpunt van de rechten van de mens en de rechten van het kind. In de 
beleidsnota “Kwaliteit in solidariteit” wordt aangekondigd dat er “bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan de rechten van kinderen, die de eerste slachtoffers zijn van armoede en oorlog”. De 
nadruk op de onderwijssector vanuit het oogpunt van de mensenrechten vindt de laatste jaren heel wat 
erkenning en kan bogen op een hele reeks internationale verbintenissen.  De Belgische samenwerking 
beschouwt onderwijs, en vooral basisonderwijs, als een cruciaal element van de Rechten van de Mens 
en van het Kind, en wil er bijgevolg ook een prioriteit van maken om dat recht concreet te waarborgen 
voor zovele kinderen. 
 
 
3.1.4 Onderwijs en armoedebestrijding 
 
 
(127) Onderwijs is een cruciale factor in de strijd tegen de armoede en het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling. De relatie bestaat in beide richtingen: enerzijds heeft armoede als gevolg dat 
er weinig middelen voorhanden zijn (of weinig politieke aandacht is) om te investeren in onderwijs. 
Anderzijds verhindert het ontoereikende onderwijsniveau dat men uit de armoede ontsnapt. Het 
Belgische beleid zal erop gericht zijn om deze vicieuze cirkel mee te helpen doorbreken.  
 
(128) Een eerste voorwaarde daartoe is dat de betrokken landen een bewuste keuze maken om 
armoedebestrijding centraal te stellen in het sociaal-economische beleid en om het onderwijs daarin 
de plaats te geven die het toekomt. Eén van de instrumenten om deze wisselwerking te kunnen 
onderzoeken en dat politieke engagement te kunnen bespreken, zijn de “Poverty Reduction Strategy 
Papers”. Er zijn echter ook andere mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat een beleidsdialoog 
kan plaatsvinden. Eén van deze andere instrumenten zijn de nationale onderwijsplannen, onder meer 
die welke zijn afgesproken tijdens het Forum van Dakar (cf. Unesco-document hierover25) 
 
 
(129) Het fenomeen armoede is echter niet beperkt tot loutere inkomensarmoede. Het huidige 
denken omtrent armoede legt fel de nadruk op het feit dat de armen zich ook maatschappelijk en 
psychologisch uitgesloten voelen van de besluitvorming en het gevoelen hebben dat zij niet meetellen. 
Vandaar de nadruk op participatie en machtsverwerving (“empowerment”). Onderwijs is natuurlijk 
één van de meest cruciale hefbomen om mondigheid en participatie te versterken en om die dimensie 
van de armoedeproblematiek aan te pakken. In diezelfde context zal ook het gebruik van lokale talen 
in het onderwijs een instrument kunnen zijn in de strijd tegen de armoede. 
 
 
3.1.5 De “genderbonus” van investeringen in het onderwijs 
 
(130) Er bestaat heel wat bewijsmateriaal ter ondersteuning van de stelling dat investeren in 
basisonderwijs voor meisjes tot de meest doeltreffende acties behoort die kunnen genomen worden 

                                                 
25 Education pour Tous, Préparation des plans nationaux d’action, Principes directeurs, UNESCO, 2000, 16 p.  
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om ontwikkeling te bevorderen. Gezien hun maatschappelijke rol hebben de vrouwen een zeer grote 
invloed op een aantal dimensies van het welzijn van het gezin, onder meer inzake gezondheid en 
hygiëne.  
 
(131) Een studie in 45 landen heeft aangetoond dat de gemiddelde kindersterfte 144 per 1.000 
bedroeg wanneer de moeders geen onderwijs hadden genoten, 106 per duizend wanneer ze lager 
onderwijs hadden genoten en 68 per 1.000 wanneer ze enige jaren middelbaar onderwijs hadden 
genoten26.  Investeren in meisjes rendeert dus op korte termijn en enkelvoudig voor de betrokkenen, 
maar ook op langere termijn en veelvoudig, door het multiplicatoreffect dat uitgaat van hun 
maatschappelijke rol. 
 
(132) Zo ook is de impact van het onderwijsniveau van de moeder op de vruchtbaarheid (en 
onrechtstreeks dus op de ontwikkelingskansen van de maatschappij) zeer sterk. Er bestaan hierover 
sprekende grafieken die aantonen dat de vruchtbaarheidsfactor daalt met het onderwijsniveau van de 
moeder. Die relatie speelt echter veel sterker in Latijns-Amerika dan in Afrika. 
 
 
3.1.6 Onderwijs en leefmilieu 
 
(133) Zoals hoger gesteld, is milieuzorg (de zorg voor het leefmilieu) een essentiële hoeksteen van 
duurzame ontwikkeling en strijd tegen de armoede. 
 
(134) Een aantal proefprojecten in het domein van natuur- en milieueducatie (NME), onder meer in 
Afrika, heeft reeds heel wat informatie en geschikt didactisch materiaal opgeleverd. Het gaat hier 
evenwel om een complexe materie die een  multi- en interdisciplinaire aanpak veronderstelt. 
 
 
(135) Zonder aan de partnerlanden verplichtingen inzake hun onderwijscurriculum op te dringen, 
zou de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich nadrukkelijk bereid kunnen verklaren om extra 
steun te geven aan bepaalde elementen die voor haar belangrijk zijn maar waarvoor een nationale 
financiering moeilijk te verwezenlijken is.  
 
 
(136) Ook  de  klassieke lerarenvorming schiet jammer genoeg vaak tekort.  De Belgische 
ontwikkelingssamenwerking zou steun kunnen verlenen bij de aanpassing van het curriculum van de 
lerarenopleiding of bij de aanmaak van specifieke modules voor NME in bestaande 
vormingsprogramma’s en van aangepaste didactische hulpmiddelen.  
 
(137) Wellicht zal deze vorm van educatie ruimer aan bod komen in het buitenschools onderwijs 
(alfabetisering, volwassenen- en projectonderwijs). Maar ook in het reguliere onderwijs dient NME 
een plaats te krijgen, onder meer in de lessen biologie, aardrijkskunde, (mens)wetenschappen, moraal 
en tijdens bijschoolse activiteiten. 
 
 
3.1.7 Internationale fora over ontwikkeling van het basisonderwijs 
 
(138) De internationale gemeenschap stelt reeds sedert heel lang dat kinderen recht hebben op 
basisonderwijs. Dit recht werd reeds in 1948 bevestigd in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens27. Het recht op onderwijs wordt eveneens uitdrukkelijk opgenomen in de “covenants” 
betreffende de economische, sociale en culturele rechten (1966). De juridische basis voor het 
basisonderwijs werd andermaal versterkt door de Conventie over de Rechten van het Kind (1989).  

                                                 
26 World Development Report 1998. 
27 Art 26: “Een ieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en 
beginonderwijs betreft”.  
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Voor een overzicht van de internationale mijlpalen inzake onderwijs en opvoeding, zie UNICEF 1999 
“Milestones for Education” p.12. 
 
(139) De Wereldconferentie over Sociale Ontwikkeling van Kopenhagen in 1995 stelde het zgn. 
20/20 principe voor.  Dat houdt in dat, wanneer een ontwikkelingsland 20 procent van zijn budget 
besteedt aan sociale sectoren, de donors er zich toe verbinden ten minste 20 procent van hun hulp ook 
te besteden aan interventies in sociale sectoren.  In 1997 ontstond in het DAC van de OESO ook een 
consensus over de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, waarin armoedebestrijding centraal 
gesteld werd.  Tot de doelstellingen van sociale ontwikkeling behoren: opheffing van 
genderongelijkheden in het lager en middelbaar onderwijs tegen het jaar 2005, en lager onderwijs 
voor iedereen tegen 2015. 
 
(140) Het Belgische beleid in de sector onderwijs en vorming wil zich inschakelen in de 
verbintenissen en actieplannen die in de loop van de voorbije jaren zijn vastgelegd op internationaal 
vlak, meer bepaald in Jomtien en Dakar.  
 
(141) In de loop van het jaar 1990 werd een belangrijke nieuwe impuls gegeven aan de 
veralgemening van het basisonderwijs naar aanleiding van de conferentie van Jomtien (Cambodja). 
Deze Conferentie aanvaardde de “Wereldverklaring over Onderwijs voor Allen” (“Education for 
All”), en nam ook een Actieplan aan dat er onder meer in voorzag dat het lager onderwijs zou worden 
veralgemeend tegen het jaar 2000. De Conferentie stelde basiseducatie ook in een ruimere context28 
dan alleen maar lager onderwijs voor kinderen. Basiseducatie sluit aan bij de leerbehoeften van 
mensen en stelt hen in staat zich de basiskennis, waarden en essentiële vaardigheden eigen te maken 
die noodzakelijk zijn voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en om een zinvolle rol te kunnen 
spelen in het maatschappelijke leven. 
 
(142) Het Actieplan van Jomtien voorzag in twee evaluatiemomenten na resp. vijf en tien jaar. De 
meest recente evaluatie van dit Actieplan heeft plaatsgehad naar aanleiding van de Conferentie in 
2000 in Dakar en kwam tot de heel ontgoochelende conclusie dat de doelstelling helemaal niet werd 
gehaald29. Bijna één vijfde van de kinderen in de ontwikkelingslanden, ongeveer 110 miljoen 
kinderen, gaan nog steeds niet naar school.  
 
(143) De Belgische samenwerking zal haar activiteiten in het domein van het basisonderwijs laten 
leiden door het Actiekader van Dakar en schaart zich volledig achter de doelstellingen die daarin 
worden geformuleerd.  De doelstellingen van Dakar stemmen eigenlijk overeen met de (gemiste) 
doelstellingen van Jomtien, die bijgevolg met een latere streefdatum worden hernomen. Het gaat over: 
 

• de verbetering van de opvoeding van jonge kinderen voor de lagere-schoolleeftijd, 
 
• het verschaffen van (verplicht) lager onderwijs aan alle kinderen tegen 2015 met als  

doelstelling dat allen ook de volledige cyclus kunnen afmaken, 
 
• het voldoen aan de educatieve noden inzake kennis en levensvaardigheden van jongeren en 

volwassenen, 

                                                 
28 “Iedereen – kinderen, jongeren en volwassenen - moet kunnen profiteren van onderwijskansen om aan zijn 
elementaire leerbehoeften te voldoen. Deze behoeften omvatten zowel essentiële hulpmiddelen (zoals kunnen 
lezen en schrijven, spreekvaardigheid, kunnen rekenen en problemen kunnen oplossen) als de elementaire 
leerinhoud (zoals kennis, vaardigheden, waarden en attitudes) die mensen nodig hebben om te overleven, hun 
capaciteiten volledig te ontplooien, waardig te leven en te werken, ten volle bij te dragen tot ontwikkeling, hun 
levenskwaliteit te verbeteren, geïnformeerde beslissingen te nemen en levenslang te leren”.  
29 Het ontbreekt de internationale gemeenschap niet aan ambitieuze doelstellingen. De regionale UNESCO-
conferenties van 1960-61 hadden reeds vooropgesteld dat alle kinderen naar school moesten kunnen gaan tegen 
1980 (voor Latijns-Amerika tegen 1970). Ondertussen is men iets voorzichtiger geworden met dit soort 
ongenuanceerde ambities. Het Actieplan van Dakar en de OESO-DAC-doelstellingen, die ook worden 
onderschreven door de VN en de Wereldbank, stellen nu voorop dat alle kinderen lagere school moeten kunnen 
volgen tegen het jaar 2015. 
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• de alfabetiseringsgraad van volwassenen, en inzonderheid de vrouwen, met 50 procent 

verhogen tegen 2015, 
 

• de ongelijkheid tussen jongens en meisjes in het lager en middelbaar onderwijs opheffen 
tegen 2005, 

 
• de kwaliteit van het onderwijs in al zijn aspecten verbeteren. 

 
 
3.1.8 Het blijvend belang van secundair en hoger onderwijs 
 
(144) Het secundair onderwijs wint steeds meer aan belang.  Naarmate het ontwikkelingspeil stijgt 
en naarmate er meer kinderen uit het lager onderwijs stromen, verhoogt de behoefte aan degelijk 
secundair onderwijs.  Indirecte actoren van de Belgische samenwerking (VVOB, APEFE) blijven 
terecht steun verlenen aan het secundair onderwijs. 
 
(145) De Belgische beleidsnota ontwikkelingssamenwerking (“Kwaliteit in solidariteit” – april 
2000) schenkt ook aandacht aan het hoger onderwijs, waar de gekwalificeerde leerkrachten gevormd 
worden die onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van het ideaal van “onderwijs voor allen”, en 
het universitair onderwijs, dat de hogere kaders vormt die onmisbaar zijn voor de economische 
ontwikkeling, voor rechtszekerheid, en voor “good governance”.  Ons land heeft op dat vlak een les 
geleerd door de confrontatie met de gevolgen van het gebrek aan universitaire kaders bij de 
dekolonisatie van Kongo.  Zoals gepreciseerd in de beleidsnota, zal de universitaire samenwerking 
zich vooral toeleggen op het versterken van de onderwijs- en onderzoekscapaciteit en van het beheer 
van instellingen in de partnerlanden.  Het is beter om studenten in hun eigen land of regio een 
relevante universitaire vorming geven, dan om ze naar België te brengen om hen studies te laten 
volgen die afgestemd zijn op de behoeften van ons land, met alle risico’s van acculturatie en 
braindrain van dien. De ondersteuning van de sector zal gebeuren via de indirecte actoren, in casu 
VLIR en CIUF. In de directe bilaterale samenwerking wordt geen universitaire samenwerking 
overwogen.  
 
 
3.1.9 Alfabetisering en volwassenenvorming 
 
(146) België zal trachten het niet-formeel onderwijs en volwassenenvorming - die deel uitmaken 
van het basisonderwijs - te bevorderen.  Alfabetisering en volwassenenvorming vereisen een 
uitstekende kennis van de culturele en sociale gevoeligheden van de te bereiken doelgroepen, en bij 
buitenlandse donors, en zeker bij een relatief kleine donor als België, is de vereiste expertise terzake 
niet steeds voldoende beschikbaar.  Bijgevolg is dit domein van educatie allicht minder geschikt voor 
directe bilaterale interventies van België en kan het beter overgelaten worden aan de NGO-werking. 
De Belgische samenwerking kan wel programma’s van alfabetisering en volwassenenvorming helpen 
mee financieren, in die partnerlanden waar een degelijke, betrouwbare uitvoering van die 
programma’s verzekerd is of kan opgezet worden, en waar de resultaten ervan op een transparante 
wijze kunnen opgevolgd en geëvalueerd worden. 
 
 
3.1.10 Beurzenbeleid voor capaciteitsopbouw en institutionele steun 
 
(147) Om onze overzeese partners in staat te stellen hun sectorale ontwikkelingsplannen te 
ontwerpen en te beheren, met “ownership” door hun nationale politieke verantwoordelijken, 
ambtenaren en civiele maatschappij, en met coördinatie van alle ontwikkelingspartners, zijn 
institutionele ontwikkeling en capaciteitsopbouw onontbeerlijk.  Ons beurzenbeleid kan daar een 
waardevol element in zijn.  De toekenning van de studie- en stagebeurzen moet dan wel heel 
doelgericht zijn.  Het komt er niet meer op aan jongeren een universitaire vorming te geven aan 
Belgische universiteiten, zoals in het verleden lang het geval geweest is, want in de meeste landen 
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werd het hoger onderwijs zo sterk ontwikkeld – met de hulp van buitenlandse donors – dat er nu 
genoeg of te veel universitair geschoolden beschikbaar zijn.  Het komt er thans op aan steun te 
verlenen aan de capaciteitsopbouw en institutionele ontwikkeling door het verlenen van beurzen voor 
specifieke vervolmakingsprogramma’s, bij voorkeur in eigen land of in de regio, of in 
gespecialiseerde studie- of stagecentra in België. 
 
 
3.1.11 Transsectorale aspecten 
 
(148) Het Belgische beleid is erop gericht transsectorale synergieën te bevorderen, door het leggen 
van dwarsverbindingen. Zo moet er in de sector onderwijs en vorming naar gestreefd worden om 
maximaal gebruik te maken van lokale materialen, capaciteiten en ondernemingen voor het bouwen 
van klaslokalen en voor de productie van schoolmateriaal en boeken. 
 
(149) Er zal naar gestreefd worden om in het curriculum van het onderwijs andere 
ontwikkelingsrelevante materies in te bouwen zoals milieuzorg (zie hierboven, par. 3.1.6), hygiëne, 
aids-preventie, gender, politieke tolerantie enz.  Ook in het buitenschools onderwijs (alfabetisering en 
volwassenenvorming) zal deze transsectorale dwarsverbinding sterk aanwezig zijn. 
 
 
3.1.12 Informatie- en communicatietechnologieën  
 
(150) Media als radio en televisie lijken a priori middelen bij uitstek te zijn om een ruim publiek te 
bereiken, ook voor educatieve doeleinden.  De laatste jaren zijn daar nog informaticatechnieken 
bijgekomen, die ruime mogelijkheden bieden voor verspreiding van kennis en informatie.  Over de 
aanwending ervan als educatief proces zijn nog debatten aan de gang, en vooral de modaliteiten van 
de aanwending van informatietechnologie (ICT) als middel tot “onderwijs voor allen” moeten 
bijgesteld worden.  Na enkele heel dure maar jammer genoeg mislukte proefprojecten voor 
televisieonderwijs, en beperkte successen met schoolradio, werden ook proefprojecten gestart met 
onderwijs via het internet.  Een voorbeeld daarvan is de “Université Virtuelle Africaine/African 
Virtual University”, waaraan België een financiële bijdrage geleverd heeft. Proefprojecten voor 
onderwijs via ICT verdienen verder gesteund en van heel nabij opgevolgd te worden, want het zou te 
jammer zijn indien we die boot zouden missen.  Anderzijds moet met kritische aandacht onderzocht 
worden hoe de ICT, die in vele ontwikkelingslanden slechts in stedelijke milieus toegankelijk is voor 
een geprivilegieerde klasse, kan verzoend worden met een beleid dat gelijke kansen wil bevorderen.30 
 
 
3.2 De doelstellingen van de strategie voor de bilaterale samenwerking  
 
3.2.1 Algemene doelstelling  
 
(151) De Belgische bilaterale samenwerking in de sector onderwijs en vorming zal bijdragen tot de 
vermindering van de armoede en tot sociaal-economische ontwikkeling van het partnerland. 
 

                                                 
30 Financiering door DGIS van een beleidsvoorbereidend onderzoek hierover wordt gepland. 

34 



Strategienota onderwijs en vorming, september 2002 
 
 
(152) “Basisonderwijs voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen is de factor die er op zich het 
meest toe bijdraagt om menselijke ontwikkeling te waarborgen, de armoede te verminderen, de 
verspreiding van aids tegen te gaan en de vruchtbaarheid te doen dalen. Arme mannen en vrouwen 
hebben vaak geen toegang tot adequate sociale diensten omdat de overheid er te weinig middelen 
voor uittrekt en omdat ze slecht beheerd worden. Speciale maatregelen kunnen een grotere 
verspreiding van de basisdiensten bevorderen en arme vrouwen, mannen en kinderen een betere 
toegang waarborgen tot deze diensten. Er moeten zorgvuldig methoden bestudeerd en uitgewerkt 
worden voor de financiering van de publieke sociale diensten die de armen ten goede komen (…), en 
er moet worden op toegezien dat ze daadwerkelijk worden toegepast, om de toegang tot 
kwaliteitsprestaties te waarborgen tegen een redelijke prijs.” 
 
Uit: OESO. La réduction de la pauvreté .31   

 
 
(153) Bijzondere aandachtspunten bij het streven naar de verwezenlijking van deze doelstelling zijn: 

 
• de noodzaak om deel te nemen aan de beleidsdialoog met het partnerland en met de andere 

ontwikkelingspartners (andere donors, ontwikkelingsbanken, internationale organisaties en de 
civiele maatschappij) die actief zijn in de sector onderwijs en vorming; 

 
• in die beleidsdialoog aanknopen bij bijdragen tot het verwezenlijken van de 

millenniumdoelstellingen (meer bepaald voor de onderwijssector: lager onderwijs voor alle 
kinderen tegen het jaar 2015), en van de aanbevelingen van het wereldforum van Dakar 
(2000) over basisonderwijs voor allen, alhoewel de verwezenlijking hiervan in de eerste plaats 
behoort tot de kerntaken van het partnerland; 

 
• bij de beleidsdialoog, en om die doelstellingen te bereiken, aandacht schenken aan het 

wegwerken van genderongelijkheden (waarbij eventueel positieve discriminatie ten gunste 
van meisjes kan nodig zijn) en sociale ongelijkheden (door een politiek van kosteloos lager 
onderwijs); 

 
• naast technisch onderwijs ook beroepsonderwijs en buitenschoolse vorming 

(“apprentissages”) aanmoedigen; 
 

• coördinatie stimuleren onder de verschillende Belgische organisaties die aan internationale 
samenwerking doen in verschillende onderwijsniveaus, om coherentie te verzekeren met de 
sectorale benadering (“Sector-wide approach”) die nu algemeen van toepassing is in onze 
partnerlanden. 

 
 

3.2.2 Specifieke doelstellingen  
 
(154) Wat de specifieke doelstellingen betreft, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
partnerlanden die geëngageerd zijn in “poverty reduction strategy process” in het kader van het IMF 
en de Wereldbank, en partners die dat niet zijn.  Maar in beide gevallen zal, in de mate van het 
mogelijke, gewerkt worden in een sectorale benadering met “ownership” (“appropriation”) van de 
partner en met coherentie tussen de diverse ontwikkelingspartners.  Dit veronderstelt het bestaan van 
de nodige politieke wil en van beheerscapaciteiten, o.a. inzake financieel beheer32.  Het zou echter 
immoreel zijn om de landen met minder betrouwbare overheidssystemen hulp te ontzeggen, want het 

                                                 
31 OESO.  Les lignes directrices du CAD: la réduction de la pauvreté.  Paris, 2001, p. 54. 
32 “Good governance”. 
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is dikwijls in die landen dat armoedebestrijding erg belangrijk is voor de meest kwetsbare lagen van 
de bevolking33. 
 
 
(155) Partnerschap: gedifferentieerde aanpak: 
 
Grondidee is dat de partners in het Zuiden verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun land 
en regio. 
De Belgische samenwerking zal de verschillende vormen van partnerschap ten volle waarderen in 
samenspraak met en op basis van de ontwikkelingsagenda van het betrokken land, zowel op het vlak 
van uitvoering van projecten en programma’s als op het vlak van politieke dialoog en 
prioriteitsbepaling. 
 
Uit: beleidsnota Kwaliteit in solidariteit, p. 19, 20. 
 
 
(156) Vandaar twee specifieke doelstellingen in onze strategie om de algemene doelstelling van 
armoedebestrijding te verwezenlijken, met een gedifferentieerde aanpak, omdat de noden inzake 
internationale samenwerking van de landen nu eenmaal verschillen naargelang van de sociale, 
economische, politieke en culture context: 
 

• Specifieke doelstelling in landen met een degelijke strategie van armoedebestrijding:   
 

In partnerlanden van de Belgische bilaterale samenwerking waar een degelijke “poverty 
reduction strategy” gehanteerd wordt34 of ontwikkeld wordt35, zal de Belgische bilaterale 
samenwerking in de sector onderwijs ingeschakeld worden in de prioriteiten van die strategie 
van armoedebestrijding.   
 
Inderdaad, in de PRSP’s en Interim PRSP’s zijn er hoofdstukken over de bijdragen van de 
verschillende sectoren, ook over de onderwijssector, tot de armoedebestrijdingsstrategie van 
het land in kwestie.  Die teksten zijn niet perfect, maar zij hebben de verdienste van tot stand 
te komen en permanent bijgewerkt en verbeterd te worden, tijdens een proces waarbij getracht 
wordt de ontwikkelingspartners, donors, internationale instellingen en de civiele maatschappij 
te betrekken, met uiteindelijk “ownership” door het land zelf.  De daarin vermelde  
prioriteiten kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling – kwantitatief of kwalitatief – van 
bepaalde onderwijsniveaus (preprimair, lager, secundair of hoger onderwijs) of 
onderwijstypes (algemene vorming, lerarenopleiding, beroepsonderwijs, alfabetisering) of 
van de overheidsadministratie, zowel ministeries als lokale besturen, die bevoegd is voor de 
planning, het beheer en kwaliteitsbewaking van de onderwijssector.   
 
België moet dan ook actief deelnemen aan de beleidsdialoog met het partnerland en met de 
andere donors die betrokken zijn bij het proces van armoedebestrijding, en kan bij die 
gelegenheid klemtonen leggen op de onderwijsniveaus of onderwijstypes die wij belangrijk 
achten voor het partnerland, uiteraard na grondige sectoranalyse, en die wij dan bereid zijn 
financieel en technisch te steunen. 
 
 

                                                 
33 Cf. Joseph Stiglitz (professor economie aan de Columbia University, en voorheen Chief Economist bij de 
Wereldbank): Overseas aid is money well spent, in: The Financial Times, 15 April 2002. 
34 Onder onze partnerlanden zijn er thans zes met “full PRSP status” : Bolivia, Burkina Faso, Mozambique, 
Niger, Tanzania en Oeganda. 
35 Partnerlanden met “Interim PRSP”: Benin, Cambodja, Ethiopië, Laos, Mali, Rwanda, Senegal en Vietnam.  
Partners zonder PRSP noch Interim PRSP zijn: Algerije, Bangladesh, Burundi, Kongo, Ecuador, Ivoorkust, 
Marokko, de Palestijnse gebieden, Peru en Zuid-Afrika. 
Bron: IDA & IMF: Review of the Poverty Reduction Strategy Paper Approach.  26 March 2002, p. 11. 
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• Specifieke doelstelling in landen zonder strategie van armoedebestrijding: 
In partnerlanden waar geen “poverty reduction strategy” ontwikkeld werd, maar waar de 
politieke overheid en de overheidsadministratie (en in het bijzonder het financieel beheer) 
behoorlijk functioneren, kan de Belgische bilaterale samenwerking in de onderwijssector 
steun verlenen aan de verwezenlijking van het ontwikkelingsplan voor de onderwijssector van 
het partnerland.   
Dit dient dan uiteraard te gebeuren in samenhang met de interventies van andere donors en 
internationale instellingen, in het bijzonder die van de Europese Commissie en de lidstaten, en 
van de Verenigde Naties, in het kader van een sectorale benadering36.  Ook in deze landen zal 
België dus actief deelnemen aan een beleidsdialoog met het partnerland en de andere 
ontwikkelingspartners, en daarbij de bijzondere aandachtspunten voor ogen houden die 
hierboven vermeld werden in de algemene doelstelling (par. 3.2.1). 

 
 

3.2.3 Enkele implicaties 
 
(157) De hierboven geschetste benaderingwijze heeft logischerwijs implicaties voor het 
“ownership” en de rol van de ontwikkelingspartners: 
 

• België zal het “poverty reduction strategy”-proces in elk partnerland en de interventies van de 
andere donors heel nauwgezet moeten volgen.  Dit zal de Belgische administratie (Attaché 
Ontwikkelingssamenwerking ter plaatse, en de relevante diensten van DGIS in Brussel) in 
staat stellen om te identificeren in welke sectoren ons land steun kan verlenen, gelet op de 
noden van het partnerland, de interventies van andere donors, en de capaciteiten die wij 
kunnen aanbieden.  Uiteraard zal dus niet noodzakelijk in alle partnerlanden steun verleend 
worden aan de onderwijssector. 

 
• In die landen waar België steun zal verlenen in de onderwijssector, zal een grondige analyse 

van de onderwijssector, met inbegrip van het sectorale investeringsplan en de interventies van 
andere donors in de onderwijssector, onontbeerlijk zijn, teneinde te identificeren welke steun 
wij kunnen verlenen. 

 
• Aangezien wij aanvaarden dat de prioriteiten worden bepaald door de partnerlanden zelf, met 

participatie door de civiele maatschappij, en in dialoog met de internationale 
donorgemeenschap en internationale organisaties, zal België zich ervan onthouden als donor 
onze eigen algemene voorkeuren en prioriteiten aan het partnerland op te leggen. De 
prioriteiten van onze steun aan het onderwijs zullen dus verschillen van land tot land (cf. 
hierboven: partnerschap en gedifferentieerde aanpak), en wij kunnen niet langer a priori 
stellen dat in alle landen onze steun moet gaan naar basisonderwijs of beroepsvorming.  Zo 
zal bijvoorbeeld voor het ene partnerland de verbetering van de toegang tot basisonderwijs 
prioritair zijn in de strategie, terwijl er in een ander land wellicht meer nood is aan verbetering 
van de kwaliteit, of het verminderen van genderongelijkheden, of elders misschien aan 
vorming van leerkrachten en andere hooggeschoolde inspectie en managementkaders, of 
alfabetisering enz.   

 
• In partnerlanden waar de kwaliteit van beleid en de transparantie van het beheer door de 

overheid nog niet verzekerd zijn, zal onze strategie erin bestaan steun aan te bieden in de 
domeinen van capaciteitsontwikkeling en institutionele steun, zowel door het verlenen van 
Belgische technische bijstand aan de overheidsadministratie als door een doelgericht 
beurzenbeleid voor het vormen en vervolmaken van de binnenlandse kaders, bij voorkeur in 
eigen land of in de regio, of in gespecialiseerde studie- of stagecentra in België.  Bovendien 
kan, in geval van gebrek aan vertrouwen in de capaciteit van de nationale administratie, 
getracht worden de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen te steunen door 

                                                 
36 Bv. “Sector Programme Support” of “Sector-wide approach (SWAp)”. 
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samenwerking met niet-gouvernementele organisaties37 die onderwijs verstrekken, met 
respect voor de onderwijsplannen van de overheid. 

 
 

3.3 Factoren die de realisatie van de strategie kunnen belemmeren of bevorderen 
 
(158) In het eerste en tweede hoofdstuk zijn reeds tal van factoren – economische, sociale, culturele, 
medische enz. - aan bod gekomen die invloed hebben op de ontwikkeling van onderwijssystemen.  
Hier volgen nog enkele beschouwingen over mogelijke hinderpalen bij de realisatie van de strategie 
tot steun aan de onderwijssector in onze partnerlanden. 
 
 
3.3.1 Het probleem van de toegang en het dilemma kwantiteit versus kwaliteit 
 
(159) Het onderwijsaanbod zodanig uitbreiden dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen, ook de 
laatste 15 procent die wonen in afgelegen, moeilijk te bereiken gebieden met lage bevolkingsdichtheid 
(woestijngebieden, gebergten, kleine eilanden), is erg moeilijk.  De kosten lopen sterk op: het bouwen 
van scholen is er duur, leerkrachten weigeren er te gaan wonen tenzij zij extra premies krijgen, het 
aantal leerlingen per leerkracht is er laag wegens de geringe bevolkingsdichtheid en de eenheidskosten 
zijn er dus onbetaalbaar hoog. 
 
(160) De vraag naar onderwijs bleek ook af te nemen zodra de ouders begrepen dat lager onderwijs 
niet automatisch leidde naar secundair en hoger onderwijs, en toen grote aantallen kinderen met 
slechts lagere scholing op de arbeidsmarkt verschenen en daar werkloos bleven. Overigens hebben 
ook de kwaliteit en de relevantie van het verstrekte onderwijs een invloed op de vraag naar onderwijs. 
Er zijn immers opportuniteitskosten verbonden aan het schoolgaan, en die kosten wegen zwaar door 
als de kwaliteit van het geboden onderwijs niet aan de verwachtingen beantwoordt. De directe kosten 
en de opportuniteitskosten vormen vooral voor het meisjesonderwijs grote belemmeringen. Deze 
belemmerende factoren zullen ook in de toekomst blijven spelen en dus de uitvoering van de strategie 
bemoeilijken.  
 
 
3.3.2 Het politieke engagement en de veiligheidsproblemen en gebrek aan behoorlijk bestuur 
 
(161) Sommige regeringen zijn echt gemotiveerd, en in die landen wordt in het algemeen grote 
vooruitgang geboekt. Een goed voorbeeld is Oeganda.  Andere regeringen leveren alleen maar 
lippendienst. Het is niet gemakkelijk om als externe donor invloed te hebben op de eigenlijke 
prioriteitenstelling van de lokale regeringen.  Er zijn nog heel wat regimes die door een algemeen 
gebrek aan behoorlijk bestuur het realiseren van de doelstellingen van “Education for All” fel 
bemoeilijken.  Ook de vele landen die in conflictsituaties verkeren, kunnen niet altijd de steun krijgen 
die in beginsel beschikbaar is.  De Belgische samenwerking zal aandacht besteden aan de specifieke 
behoeften van landen in conflict en kan via de programma’s voor rehabilitatie en humanitaire hulp 
initiatieven steunen om toegang te geven tot de elementaire vormen van onderwijs en vorming. 

                                                 
37 Cf. Joseph Stiglitz: Overseas aid is money well spent, in: The Financial Times, 15 April 2002.  Hij geeft het 
voorbeeld van Bangladesh, en dit is ook in de onderwijssector heel relevant, want er bestaat een actief 
donorconsortium bestaande uit de Europese Commissie, Nederland, Groot-Brittannië, UNICEF, Canada en de 
Aga Khan Foundation, die belangrijke giften verlenen aan de onderwijsprogramma’s (lager onderwijs, 
“community schools”, meisjes en vrouwenalfabetisering) van de niet-gouvernementele organisatie BRAC in 
afgelegen rurale gebieden en bij geïsoleerde etnische en religieuze minderheden.  Naast deze steun via niet-
gouvernementele kanalen, wordt het Bengaalse schoolsysteem ook via de overheid financieel gesteund door de 
leningen verstrekt door de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. 
Over bilaterale samenwerking met Bangladesh via Bengaalse nationale NGO’s, zie ook de Belgische 
strategienota voor Bangladesh, zowel “lessons learned” (par. 4.2) als de operationele aspecten van onze strategie 
(par. 5.5), evenals: L’éducation pour tous, de Jomtien à Dakar et au-delà.  Document voorbereid door de 
Wereldbank voor het Wereldonderwijsforum in Dakar, Senegal, 26-28 april 2000, p.18.  
. 
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3.3.3 De financieringsmoeilijkheden versus kosteloosheid van het basisonderwijs 
 
(162) Politieke engagementen en prioriteiten vertalen zich gewoonlijk in budgettaire allocaties. De 
geringe budgettaire draagkracht van de ontwikkelingslanden vormt uiteraard een belemmerende 
factor, maar die kan fel worden gecorrigeerd door een gemeend politiek engagement. Het is namelijk 
niet zozeer het inkomensniveau, maar wel het beleid dat bepalend is op dit vlak. De 
verantwoordelijken in de ontwikkelingslanden hebben de neiging om de slechte resultaten toe te 
schrijven aan hun armoede, terwijl er voldoende aanduidingen zijn dat een welgemeend engagement 
en enig organisatievermogen wonderen kunnen doen, ook in arme landen. Zo kent de Staat Kerala in 
India een graad van geletterdheid van 90 procent, een heel stuk boven de 58 procent van de Staat 
Punjab, die nochtans een inkomen heeft dat dubbel zo hoog ligt. Vietnam heeft een 
alfabetiseringsgraad van 94 procent bereikt, terwijl Pakistan, dat veel rijker is, blijft steken op amper 
38 procent38. 
 
(163) De problematiek van de financiering ligt overigens vrij complex. Zoals in het eerste hoofdstuk 
werd gesteld, behalen landen die een belangrijk gedeelte van hun BNP aan onderwijs besteden niet 
automatisch goede resultaten en omgekeerd. Vaak is er heel veel te bereiken door een heroriëntering 
van de bestaande middelen en door het verhogen van de kwaliteit. 
 
(164) In overeenstemming met de internationale beginselverklaringen daarover, en in uitvoering van 
de teksten betreffende de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind, moet het basisonderwijs 
volledig kosteloos zijn voor de gezinnen.  Voor het secundair en vooral het hoger onderwijs moet 
echter gestreefd worden naar een verhoging van de toegang dankzij een groter aandeel van de 
gezinnen in de financiering van deze onderwijsniveaus. Dat geldt met name voor de ‘sociale’ kosten, 
die niet rechtstreeks verbonden zijn met het onderwijs (internaten, studiebeurzen, maaltijden…). Die 
optie moet zeker genomen worden indien de aldus gemaakte besparingen kunnen gekanaliseerd 
worden naar het lager onderwijs. Voor hoger onderwijs lijkt het niet onlogisch om minstens een 
gedeelte van de kostprijs door te schuiven naar de gebruikers, maar dan is het bestaan van een 
efficiënt en rechtvaardig systeem van beurzen noodzakelijk, zodat jongeren uit minder gegoede 
milieus niet zouden moeten afhaken, en ook om de organisatie van dit onderwijs minstens gedeeltelijk 
over te laten aan de privé-sector.39   
 
(165) Heel wat financiële moeilijkheden in de onderwijssector houden verband met de kostprijs van 
de belangrijkste post, met name de salarissen van de onderwijzers en leerkrachten. In nogal wat 
landen heeft het onderwijzend personeel het statuut van ambtenaar. Pogingen om het onderwijs 
goedkoper te maken door het personeelsstatuut te onttrekken aan de regelingen van het openbaar ambt 
stuiten uiteraard op grote weerstand van de vakbonden. Toch gaan meer en meer programma’s die 
richting uit40.  UNICEF stelde echter ook vast dat “door de loonerosie in Afrika onderwijzers vaak 
minder dan de helft verdienen van het bedrag van de absolute armoedelijn van de gezinnen.” Dezelfde 
opmerking is overigens van toepassing op andere landen, bv. Vietnam.  Het gevolg is dat leerkrachten 
alternatieve manieren om inkomsten te verwerven moeten uitdenken, en daaraan tijd moeten besteden 
ten nadele van hun pedagogische beroepsactiviteiten. 
 

                                                 
38 UNICEF-statistieken. 
39 In Korea bereikten de inschrijvingen aan privé-colleges en universiteiten 82 % van het totale aantal 
inschrijvingen in 1995.  In datzelfde jaar bedroegen de privé-uitgaven voor onderwijs 6 % van het BNP, 
tegenover 5 % voor de overheidsuitgaven.(WB 2000 p. 44) 
40 Cf. het PRODEC-programma in Mali, dat als expliciete doelstelling heeft om tegen 2008 het aantal 
(goedkopere) contractuele onderwijzers op te drijven van 22 tot 83 %. 
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3.3.4 Het Mattheüseffect 
 
(166) Het heroriënteren van de uitgaven van het hoger naar het lager onderwijs is een uiterst 
moeilijke aangelegenheid, gezien het zgn. Mattheüseffect (er zal gegeven worden aan wie heeft). 
Anders gesteld: gezien de belangen van de elite. Dit effect speelt sterk in westerse landen 
(kinderbijslagen, hoger onderwijs), maar is nog veel sterker voelbaar in de meeste 
ontwikkelingslanden41. Op zichzelf vormt financiering van het hoger onderwijs op de beperkte 
overheidsbudgetten natuurlijk geen probleem, maar in de praktijk gaat dit ten koste van het 
basisonderwijs. In sommige Afrikaanse landen bijvoorbeeld heeft de leidinggevende elite voordeel bij 
een sterke subsidiëring van het hoger onderwijs, omdat dat vaak ten goede komt aan de eigen groep. 
Op die manier worden staatsmiddelen gekanaliseerd naar de rijkere of heersende groepen. In zo een 
context van politieke machtsverhoudingen is het uiterst moeilijk voor een donor om het 
Mattheüseffect ongedaan te maken. Alleszins kan wél een poging ondernomen worden om via 
internationale vergelijkingen te wijzen op de bestaande onevenwichten. UNICEF stelde dat “de 
subsidies voor hoger onderwijs bevriezen een zinvolle hervormingsmaatregel zou zijn voor Burkina 
Faso en Oeganda, die te veel geld besteden aan hoger onderwijs en te weinig aan lager onderwijs.” 
Het eigenaardige is immers dat de laatste jaren inspanningen worden gevraagd van de lokale 
gemeenschappen om mede in te staan voor de financiering van de schoolinfrastructuur, veelal in de 
vorm van mankracht voor de bouwwerken. In heel wat landen financiert de lokale gemeenschap ook 
een aantal lopende uitgaven (salarissen,…).  Dit soort medefinanciering wordt zelden vereist voor het 
secundair en hoger onderwijs.  
 
 

                                                

3.3.5 De hulpafhankelijkheid 
 
(167) Er is de laatste jaren zoveel aandacht besteed aan basisonderwijs (tenminste in het taalgebruik 
– héél wat minder in de financiële realiteit) en zoveel sprake van prioriteiten hiervoor in het 
donorbeleid, dat vragen kunnen gesteld worden over de hulpafhankelijkheid die daarmee gepaard 
dreigt te gaan. Het is niet logisch dat de (externe) donors veel geld steken in lager onderwijs, terwijl 
de partnerlanden zelf het omgekeerde zouden doen: veel middelen steken in middelbaar en hoger 
onderwijs en weinig in lager onderwijs. Dit is gewoon ook een kwestie van comparatieve voordelen. 
Het uitwerken en onderhouden van een onderwijssysteem voor het lager onderwijs lijkt immers 
gemakkelijker te realiseren met eigen middelen dan het opzetten van hoger onderwijs: er is minder 
geavanceerde kennis voor nodig, zo goed als geen buitenlandse deviezen, gemakkelijker beschikbare 
“human resources” enz. Ook inzake budgettaire autonomie is het aan te bevelen dat de continuïteit van 
de beschikbare middelen afkomstig zou zijn van nationale eerder dan van buitenlandse bronnen. 
Zelfredzaamheid en nationale autonomie zijn gemakkelijker te realiseren voor basisonderwijs dan 
voor universitair onderwijs. 
 
(168) Terecht moeten we ervan uitgaan dat basisonderwijs behoort tot de kerntaken van de 
overheid. 

 
41 Men leze in dit verband ook de baanbrekende werken van Pierre Bourdieu en J-C. Passeron, “La 
reproduction” (1970) en Jacques Hallak, “A qui profite l’école ? ” (1974), die in de huidige sociaal-economische 
context actueler zijn dan ooit, zowel in de rijke landen als in de ontwikkelingslanden. 
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HOOFDSTUK 4: COHERENTIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
 
 
4.1 Beweegredenen42 
 
(169) De internationale ontwikkelingsdoelstellingen zijn heel ambitieus, maar kunnen gehaald 
worden indien (i) de politieke wil hiertoe bestaat bij zowel de donors als de ontwikkelingslanden, (ii) 
de ingezette middelen en hun doelmatigheid sterk worden opgedreven, (iii) de wetenschappelijke 
onderbouw van interventies uitgebreid wordt, en (iv) de onderling coherente ontwikkelingsstrategieën 
toegepast worden en op een gecoördineerde manier worden uitgevoerd.  
 
(170) Coherentie slaat zowel op de ontwikkelingsstrategieën in de arme landen als op de 
samenwerkingsstrategieën van donorlanden. De coherentie van de ontwikkelingsstrategie van een land 
wordt bevorderd wanneer deze opgesteld wordt via een gestructureerd participatief proces, uitgaande 
van het hoogste niveau en met de medewerking van alle relevante bevolkingsgroepen en institutionele 
instanties inclusief de donorgemeenschap. Dit leidt tot een grondige analyse van de toestand en de 
mogelijke oplossingen in het land, en zal uiteindelijk uitmonden in een selectie van de gewenste mix 
van strategieën. De Wereldbank en de Europese Unie hebben via een dergelijk proces de 
ontwikkelingslanden ertoe aangezet respectievelijk “Poverty Reduction Strategy Papers” (PRSP) en 
“Comprehensive Development Frameworks” op te stellen. Deze strategienota’s lijden echter nog al te 
vaak aan een gebrek aan lokaal “ownership” en een te geringe inspraak vanwege de verschillende 
lijnministeries. Dit kan aanleiding geven tot een gebrek aan interne consistentie en coherentie. België 
zal in de dialoog met zijn partners het lokale “ownership” stimuleren en de nadruk leggen op de 
interactie tussen ontwikkeling en onderwijs, in de hoop dat er voldoende geïnvesteerd wordt in 
onderwijs en de meest geschikte onderwijsstrategieën opgenomen worden. 
 
(171) De interne coherentie van de Belgische onderwijsstrategie en de coherentie met de 
strategienota’s van de andere prioritaire sectoren en transversale thema’s van België werd tot op 
zekere hoogte verzekerd door een participatief teamwerk binnen en buiten DGIS. Ook werd rekening 
gehouden met de Belgische landenstrategienota’s. In dit alles is er echter ruimte voor verbetering, en 
de strategienota’s dienen mee te evolueren met de nieuw verworven inzichten en situaties. Daarom 
blijft een regelmatige en brede uitwisseling van gedachten noodzakelijk, zodat deze strategienota 
regelmatig kan worden geactualiseerd. 
 
(172) Coördinatie dient plaats te vinden tussen de verschillende partners binnen het 
ontwikkelingsland, de multilaterale en bilaterale donors, de NGO’s en de civiele maatschappij. Dit is 
vooral belangrijk in de armste landen waar de coördinatiecapaciteit het zwakst is, en waar om deze 
reden het gevaar voor druk van buitenuit en de invloed van sommige partners des te groter is. 
Coördinatie dient te gebeuren op basis van wederzijds respect en met de bedoeling het comparatief 
voordeel van iedere partner optimaal te benutten.  
 
(173) Hieronder worden de coherentie en complementariteit van de voorgestelde strategie 
beschreven met: 
 

• het beleid en de activiteiten van internationale partners: instellingen van de VN-familie, de 
Europese Unie en de ontwikkelingsbanken, 

 
• het beleid van de andere actoren van onze internationale samenwerking, 

                                                 
42 Om de homogeniteit onder de strategienota’s over de sociale sectoren te vrijwaren, werd deze paragraaf 
grotendeels analoog gehouden met de paragraaf  “Rationale” in de strategienota basisgezondheidszorg. 
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• het beleid van de partnerlanden. 

 
 

                                                

4.2. Internationale partners 
 
4.2.1. De Verenigde Naties 
 
(174) UNESCO is de internationale organisatie bij uitstek die bevoegd is voor onderwijs (naast 
wetenschap en cultuur), en België is lid van deze instelling43.   
 
(175) UNESCO is geen donor, maar kan wel technische bijstand verstrekken bij het voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren van projecten en programma’s gefinancierd door andere donors, bijvoorbeeld 
UNDP.  UNESCO is bevoegd voor het inzamelen, verwerken en publiceren van statistieken inzake 
onderwijs van alle lidstaten.  Deze organisatie is bevoegd voor het inrichten van de internationale 
topconferenties (niveau: ministers voor onderwijs) inzake onderwijs.  Daarnaast doet UNESCO ook 
aan baanbrekend onderzoek, in het “International Bureau of Education (IBE)/ “Bureau International 
de l’éducation (BIE)” in Genève en het “Institute for Education” in Hamburg.  Het vermaarde “Institut 
international de la planification de l’éducation (IIPE)/ International Institute for Educational Planning 
(IIEP)” in Parijs heeft de reputatie een “think tank” te zijn: er wordt aan onderzoek op hoog niveau 
gedaan, aan vorming van ambtenaren en experts, en aan technische bijstand op verzoek van lidstaten. 
 
(176) Dit is uiteraard een onvolledige schets; over UNESCO werden talrijke grondige studies 
gepubliceerd, en de website44 geeft tal van informatie over de oprichtingsakte, opdracht en 
organisatie van deze internationale organisatie. 
 
(177) Merkwaardig bij UNICEF is de sectoroverschrijdende aanpak van zowat alle factoren die een 
invloed hebben op het welzijn van kinderen, en onderwijs is één van de vele facetten daarvan. 
 
(178) Als onderdeel van het systeem van de Verenigde Naties heeft UNICEF de opdracht de rechten 
van het kind te verdedigen, en mee te helpen voorzien in de behoeften van kinderen overal ter wereld.  
Unicef werkt aan diverse aspecten van het welzijn van de kinderen, zoals veiligheid, gezondheid, 
voeding, en wat onderwijs betreft: voorschoolse opvoeding en lager onderwijs, met bijzondere 
aandacht voor gelijke kansen voor minderbedeelden en voor meisjes. 
 
(179) Unicef is actief door middel van onderzoek, sensibiliseringscampagnes, publicaties en 
financiering of medefinanciering van projecten en programma’s.45 
 
(180) Eveneens belangrijk, temeer daar Afrika centraal staat in het Belgisch buitenlands beleid, is 
de “Association for the Development of Education in Africa /  Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique (ADEA)”, die organisatorisch nauw samenwerkt met zowel UNESCO als 
UNICEF.  Zij organiseert tweejaarlijkse conferenties voor onderwijsministers uit Afrika en 
vertegenwoordigers van de ontwikkelingspartners (internationale en bilaterale organisaties en donors, 
ontwikkelingsbanken en NGO’s), en heeft diverse thematische werkgroepen die permanent 
functioneren.  Een actieve deelname van België aan deze werkgroepen en biënnale conferenties lijkt 
voor de hand te liggen indien wij de banden met de Afrikaanse ministers van onderwijs, hoge 
ambtenaren en de civiele maatschappij willen onderhouden. 
 

 
43 Niet de federale overheid, maar de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor onderwijs, betalen de Belgische 
bijdrage. 
44 www.unesco.org 
45 Website: www.unicef.org/about/index.html 
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4.2.2. De Europese Unie 
 
(181) Wat betreft de internationale samenwerking in de onderwijssector heeft de Europese 
Commissie (EC) geopteerd voor de sectorale benadering46. De hoofddoelstelling van de 
internationale samenwerking van de EU (en overigens ook  van de meeste lidstaten) is: 
armoedebestrijding.  Deze doelstelling wordt geoperationaliseerd door sectorale steunverlening, in het 
bijzonder in de sectoren onderwijs, gezondheid, landbouwontwikkeling en  voedselveiligheid.  Tot 
deze aanpak werd besloten in het kader van de programmatie van het 9de Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) en rekening houdend met ervaringen van de EC in het Middellandse-
Zeegebied, Azië en Latijns-Amerika.  De “Mededeling van de Commissie over het 
Ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap” van april 2000 preciseerde dat “de definitie van 
het communautaire sectorale beleid en de ondersteuning van het nationale sectorale beleid zullen 
worden aangemoedigd”, en dat “deze aanpak voorzichtig moet worden toegepast, om de 
additionaliteit van de middelen voor de betrokken sectoren, het goede beheer van de publieke 
aangelegenheden en het respect voor de nationale soevereiniteit te waarborgen. (…).  Ze veronderstelt 
een grondige dialoog over het beleid met betrekking tot de specifieke sectoren en de versterking van 
de capaciteiten en de verbanden met de macro-economische steun”. De jongste 
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de ACS-landen vermeldt ook de inhoud en de 
modaliteiten van sectorale programmahulp (artikels 25, 61 en 69). 
 
(182) Om het identificeren van sectorale programmasteun mogelijk te maken, werden drie 
basiscriteria vooropgesteld: 
 

• het partnerland moet beschikken over een beleidsdocument en een algemeen strategisch kader 
voor de sector, 

 
• er moet een “cadre de dépenses à moyen terme” (”medium term expenditure framework”) en 

een “programme de dépenses annuel” beschikbaar zijn, 
 

• de coördinatie van de diverse donors dient georganiseerd te zijn. 
 
(183) Andere voorwaarden voor samenwerking in de vorm van sectorale steun zijn: 
 

• goed beheer van de overheidsmiddelen in het partnerland, 
 
• het kunnen meten van de resultaten van de hulpverlening door middel van een reeks 

indicatoren (“result oriented” in de plaats van “input oriented”), 
 

• opvolging en evaluatie kan niet beperkt blijven tot de financiering van de EC maar moet het 
geheel omvatten van de middelen van het partnerland en van de andere donors die deelnemen 
aan het sectoraal programma; jaarlijkse opvolgingsmissies en “mid-term”- evaluaties dienen 
dan ook gezamenlijk te gebeuren en niet door de EC afzonderlijk, 

 
• vandaar het belang van het uitwerken in overleg met alle partners van gemeenschappelijke 

uitvoeringsmodaliteiten en indicatoren voor opvolging en evaluatie. 
 

                                                 
46 L’approche sectorielle et les programmes d’appui aux politiques sectorielles économique et sociales, 
Commission Européenne, Bruxelles, juillet 2000, 5 p. (De sectorale aanpak en de programma’s ter 
ondersteuning van het economische en sociale sectorale beleid, Europese Commissie, Brussel, juli 2000, 5 p.)  
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4.2.3. De ontwikkelingsbanken 
 
(184) België is lid van belangrijke ontwikkelingsbanken, zoals de Wereldbank, de Aziatische 
Ontwikkelingsbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. 
 
(185) De Wereldbank is een financieringsinstelling die aan partnerlanden kredieten kan toestaan 
met het doel armoede te bestrijden. Zij erkent dat, naast een sterke economie, ook sociale elementen 
onontbeerlijk zijn voor duurzame ontwikkeling. Onderwijs wordt gezien als een onderdeel van het 
globale ontwikkelingsbeleid, dat zowel door de regering als door de donors dient te worden 
onderschreven binnen het zgn. “Comprehensive Development Framework”.  
 
(186) De hoofddoelstelling inzake onderwijs is dat iedereen basisonderwijs van behoorlijke 
kwaliteit zou genieten, fundamentele vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en sociale 
vaardigheden zou verwerven, en de gelegenheid zou hebben na het basisonderwijs verder 
vaardigheden te verwerven.   
 
(187) De Wereldbank hecht thans meer belang aan de kwaliteit van het onderwijs dan aan het 
financieren van schoolgebouwen en het verbeteren van de toegang tot het onderwijs zoals dat tot in de 
jaren 90 het geval was.  Om die kwaliteitsverbetering te bereiken, richt de strategie van de 
Wereldbank47 zich op: 
 

• “Early Childhood Development”, met gezondheidsbevordering in schoolverband 
(evenwichtige voeding, eventueel ontworming en/of het toedienen van mineralen- of 
vitaminesupplementen), 

 
• innovatieve onderwijsverstrekking door afstandsonderwijs en nieuwe technologieën, 

 
• steun aan onderwijshervormingen inzake curricula, examensystemen, goed schoolbeheer en 

gedecentraliseerde administratie. 
 
(188) Naast deze algemene prioriteiten legt de Wereldbankstrategie vooral de nadruk op het 
definiëren van prioriteiten per land, rekening houdend met de specifieke toestand van elk partnerland 
(en desgevallend de “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)”-initiatieven en het “Comprehensive 
Development Framework”). 
 
 
4.3 Diverse actoren in België 
 
(189) De gemeenschappen zijn actief op het vlak van onderwijs en vorming. Langs 
Nederlandstalige kant is er de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 
Bijstand (VVOB). Zij is actief in een 15-tal landen, gedeeltelijk dankzij financiering door de federale 
overheid, gedeeltelijk met financiering van de Vlaamse regering. De landenkeuze van VVOB stemt 
slechts gedeeltelijk overeen met de geografische concentratie van de Belgische samenwerking, maar 
inhoudelijk geeft ook het VVOB  veel aandacht aan basisonderwijs en volwassenenvorming. In het 
algemeen akkoord van 1998 wordt gestipuleerd dat VVOB prioriteit zou verlenen aan basiseducatie 
en beroeps- en technisch onderwijs48. 
 
(190) De Belgische samenwerking heeft zes akkoorden afgesloten met de Vlaamse Universitaire 
Raad. Het gaat over een algemene kaderovereenkomst, een bijzondere overeenkomst inzake 
institutionele universitaire samenwerking, een bijzondere overeenkomst “eigen initiatieven”, een 
bijzondere overeenkomst voor de zgn. Noord-acties, een bijzondere overeenkomst “beurzen” en een 
bijzondere overeenkomst “opleidingskosten”.  

                                                 
47Education Sector Strategy.  World Bank, Washington, 1999. 
48 Prioriteiten in het educatiebeleid, een stand van zaken ,1998, p. 17. 
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(191) Aan Franstalige zijde is er de “Association pour la Promotion de l’Education et de la 
Formation à l’Etranger” (APEFE). Deze organisatie is actief in een vijftiental landen, die iets beter 
samenvallen met de federale concentratielanden. APEFE heeft vooral acties lopen in het hoger 
onderwijs en op het gebied van de opleiding van opleiders49. 
 
(192) De Belgische samenwerking heeft met de “Conseil interuniversitaire de la communauté 
française de Belgique” (CIUF) akkoorden afgesloten die identiek zijn aan die met de VLIR. 
 
(193) Daarnaast zijn er nog activiteiten van het Tropisch Instituut en het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika in Tervuren. 
 
(194) De Belgische samenwerking steunt al deze zogenaamde indirecte actoren door middel van 
vijfjarenplannen en akkoorden.  
 
(195) De Vlaamse en Franstalige gemeenschapsregeringen financieren met hun eigen middelen 
eveneens een aantal activiteiten in ontwikkelingslanden. Er zijn evenwel geen mechanismen om deze 
activiteiten beleidsmatig af te stemmen op hetgeen federaal gebeurt. 
 
(196) Uiteraard zijn er ook de 123 door DGIS erkende en niet-gouvernementele organisaties, die 
meestal ook educatieve activiteiten op hun agenda hebben, zelfs indien de bedragen besteed aan de 
medefinanciering daarvan niet formeel in de statistieken meegeteld worden als uitgaven voor de sector 
onderwijs.  
 
(197) In deze context is coördinatie dan ook uiterst belangrijk.  Er dient een overlegforum 
ontwikkeld te worden, om de coherentie en complementariteit van de interventies van de verschillende 
actoren te verzeken, in België en ook in elk partnerland.  In België is het nodig dat het proces van 
goedkeuring van programmafinanciering efficiënt kan verlopen, en op het terrein, in elk partnerland, 
moet het mogelijk zijn de interventies van de verschillende Belgische actoren op elkaar af te stemmen, 
net zoals ook de andere donors hun acties coördineren. 
 
 
4.4 Coherentie en coördinatie in onze partnerlanden50 
 
(198) Het is belangrijk de onderwijssystemen in hun geheel te beschouwen, waarbij partners voor de 
planning, financiering en uitvoering van programma’s en projecten in de onderwijssector en andere 
relevante sectoren onderling afhankelijk zijn. Die partners omvatten de ministeries, donors die instaan 
voor de financiering, technische assistentie en capaciteitsopbouw, nationale en internationale NGO’s, 
de privé-sector en de burgerlijke maatschappij. Een coherent macro- en onderwijsbeleid met 
langetermijnvisie is dus nodig en kan enkel tot stand komen onder de verantwoordelijkheid van het 
ontvangende land, mits er een goede coördinatie is tussen de ontwikkelingspartners. 
 
(199) Die coherentie en coördinatie worden vaak bemoeilijkt door de soms zeer divergente 
werkwijzen en eisen van de ontwikkelingspartners, die elk hun eigen expliciete of impliciete 
doelstellingen, gedragsregels en administratieve regels en wetten hebben. De beslissingsmacht van 
donors is soms nog erg gecentraliseerd, wat tot onnodige vertraging kan leiden, en de 
beleidsperspectieven zijn vaak beperkt tot een legislatuur, waardoor resultaten op korte termijn 
nagestreefd worden ten nadele van langetermijnperspectieven.  

                                                 
49 Idem 
50 Deze paragraaf is analoog met de gelijknamige paragraaf in de strategienota basisgezondheidszorg. 
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(200)  In plaats van te focussen op een veelheid van afzonderlijke projecten van verschillende 
donors, wil België waar mogelijk meestappen in de evolutie naar sectorprogramma’s of sectorale 
budgethulp. 
Uit: beleidsnota “Kwaliteit in solidariteit”, p. 30. 
 
 
(201) De politieke wil van het ontvangende land, en zijn capaciteit een coherent beleid te 
formuleren en uit te voeren, kan determinerend zijn voor het effectief gebruik van donorsteun. Goed 
bestuur en voldoende capaciteit bepalen of de zgn. “fungibiliteit” tussen de verschillende “inputs” 
binnen en buiten de onderwijssector wordt benut ten voordele van armoedebestrijding en een beter 
onderwijssysteem, of voor andere, soms zelfs perverse doeleinden.  Vaak echter hebben net de armste 
landen de geringste capaciteit om hulp te coördineren.  
 
(202)  In deze optiek onderschrijft België de noodzaak mee te werken aan de coherentie van het 
nationaal beleid, om aldus onze hulp te optimaliseren. In een land met goed bestuur zal België bij 
voorkeur sectorale of algemene budgetsteun geven. Meestal mag gebrek aan capaciteit geen excuus 
zijn om een dergelijke vorm van hulp achterwege te laten.  Een versnipperd landschap van projecten 
kan immers volledig beslag leggen op de lokale capaciteit en weinig bijdragen tot de opbouw van 
eigen institutionele capaciteit. In dergelijke gevallen is technische assistentie voor nationale 
capaciteitsopbouw soms noodzakelijk.  In landen met een zwak bestuur bestaan er vaak nog eilanden 
van goed bestuur in bepaalde ministeries, departementen, of op lagere niveaus van de regering en kan 
de Belgische steun beperkt blijven tot die cellen van goed bestuur, en kan gewerkt worden aan 
capaciteitsopbouw, in de hoop dat ze uiteindelijk leidt tot een beter beleid. 
 
(203) Vaak is het niet mogelijk meteen over te schakelen van projectsteun naar begrotingssteun. 
Daarom wint het concept “Sector Wide Approach” (SWAp) veld in het huidige ontwikkelingsdenken.  
Een SWAp kan omschreven worden als een aanpak waarbij sectorfinanciering van enig belang één 
enkel sectorbeleid en uitgavenprogramma ondersteunt onder het leiderschap van de regering en 
waarbij gezamenlijke benaderingen gevolgd worden over heel de sector.  Klassieke projecten kunnen 
tijdens de beginfase hierin worden ingepast, als er maar een doelbewuste richtingsverandering komt.  
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HOOFDSTUK 5: MIDDELEN TER UITVOERING VAN DE STRATEGIE  
 
 
 
5.1 Uitgangspunten 
 
(204) Doelstellingen:  Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, zijn de millenniumdoelstellingen heel 
ambitieus en slechts haalbaar indien enkele voorwaarden worden vervuld. Wat de Belgische 
samenwerking betreft, moet DGIS nog meer dan vroeger zijn acties focussen, nauwer samenwerken 
met zijn partners, zijn interventies degelijk opvolgen en evalueren om ze tijdig bij te sturen en lessen 
te trekken voor de toekomst, en regelmatig de relevantie en doeltreffendheid van zijn 
samenwerkingsconcept toetsen. 
 
(205) Doelgerichte interventies:  Onderwijs kan bijdragen tot vermindering van de armoede, op 
voorwaarde dat de interventies juist gericht zijn.  Steun verlenen aan het kosteloos maken van 
basisonderwijs, aan de verbetering van de toegang tot het onderwijs en van de kwaliteit, aan het 
wegwerken van gender-, sociale en regionale ongelijkheiden, kan bijdragen tot het doorbreken van de 
kringloop waarbij armoede leidt tot analfabetisme en analfabetisme tot armoede. 
 
(206) Coördinatie en samenwerking onder donors:  Gelet op de enorme noden, dient  de 
samenwerking tussen de verschillende donors opgevoerd te worden om gezamenlijk en in onderling 
overleg een antwoord te bieden aan de armoede- en onderwijsproblematiek. Het behalen van de 
millenniumdoelstellingen en de verbetering van de alfabetiseringsgraad en de toegang tot 
kwaliteitsvol onderwijs in de prioritaire partnerlanden is immers geen solowerk van de directe 
bilaterale samenwerking. Er dient dus een grotere coherentie tot stand te komen tussen de acties van 
de directe bilaterale samenwerking en die van de indirecte en van de multilaterale samenwerking.  
 
(207) Opvolging (“monitoring”, “suivi”): De relevantie en doelmatigheid van de interventies en van 
deze  strategienota dient getoetst te worden aan de werkelijkheid. Daarom dienen voor de 
partnerlanden objectief verifieerbare onderwijsindicatoren verzameld te worden, die ook aanwijzingen 
geven over de regionale, sociale en genderongelijkheden. 
 
 
5.2 Kanalen en middelen voor de uitvoering van de strategie 
 
(208) De officiële Belgische internationale samenwerking heeft verschillende kanalen. DGIS 
coördineert en beheert deze hulp via de multilaterale, de directe bilaterale en indirecte samenwerking, 
de noodhulp en het Belgisch overlevingsfonds. 
 
(209) De multilaterale samenwerking kwam in het vorige hoofdstuk ruimschots aan bod. 
 
(210) De directe bilaterale samenwerking gebeurt in het kader van algemene en specifieke 
samenwerkingscontracten tussen de Belgische regering en de regering van de partnerlanden of de 
verantwoordelijken van SADC en wordt, zoals de wet bepaalt, uitgevoerd door de Belgische 
Technische Coöperatie (BTC).  Het opstellen van de intergouvernementele programma’s valt onder de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en DGIS. Voor de identificatie van de aanvragen tot 
samenwerking zijn het partnerland en de attaché voor de internationale samenwerking 
verantwoordelijk. 
 
(211) De bilaterale indirecte samenwerking van DGIS gebeurt op verschillende manieren: via de 
Vlaamse en Franstalige universiteiten in het kader van een raamakkoord met hun respectieve 
overkoepelende raad (VLIR: Vlaamse Interuniversitaire Raad; CIUF: Conseil Interuniversitaire de la 
Communauté Française), via de Belgische erkende NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking en via 
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de Vlaamse (VVOB: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking) en Franstalige (APEFE: 
Association pour la Promotion de l’Enseignement) ontwikkelingsorganisaties. Hoewel deze partners 
een onafhankelijk statuut hebben, dienen hun activiteiten te beantwoorden aan de doelstellingen en 
criteria van de ontwikkelingsrelevantie van de Belgische internationale samenwerking. Verder zijn er 
de 123 door DGIS erkende niet-gouvernementele organisaties, die cofinanciering genieten.  
 
(212) DGIS-noodhulp steunt interventies om de gevolgen van conflictsituaties of natuurrampen op 
te vangen, door het lenigen van de meest dringende nood, gevolgd door de wederopbouw en 
rehabilitatie. Deze periode, die maximum 18 tot 24 maanden zou mogen duren, dient gevolgd te 
worden door activiteiten om de gerehabiliteerde structuren en functies opnieuw in te passen in de 
normale werking van het land. De noodhulp en zeker de ondersteuning van de wederopbouw, 
uitgevoerd door NGO’s, multilaterale instellingen of BTC, dient zoveel mogelijk ingeschakeld te 
worden in de bestaande sectorale en transversale strategienota’s. Dit vereist constant overleg binnen 
DGIS, haar partners en de betrokken landen.  Alhoewel noodhulp op de eerste plaats mensen helpt om 
te overleven door het lenigen van de basisbehoeften, voeding, kleding en huisvesting, treedt in 
vluchtelingenkampen en zones in wederopbouw ook heel vlug de nood op aan basisonderwijs voor de 
kinderen.   
 
(213) Het Belgisch Overlevingsfonds (BOF) heeft als doel op een integrale manier armoede te 
bestrijden en voedselzekerheid te bevorderen in een aantal met droogte bedreigde landen van 
Subsaharaans Afrika. Het BOF ondersteunt projecten of programma’s in landen of regio’s via 
bilaterale, multilaterale (IFAD, UNICEF, UNCDF, FAO) of indirecte actoren. In landen waar 
“poverty reduction strategy papers” (PRSP) uitgewerkt werden, worden ze gebruikt om de nieuwe 
interventies te toetsen.  
 
(214) Wat betreft het volume van de middelen die, via het gamma hierboven vermelde kanalen, 
zullen besteed worden aan de onderwijssector, is het moeilijk aan prognoses te doen, aangezien de 
factoren die dit volume beïnvloeden niet steeds door ons gecontroleerd worden.  Er zijn wel enkele 
bakens of “landmarks” waar rekening dient mee gehouden te worden.  Onder andere: 
 

• Het totale volume van de Belgische internationale samenwerking dient verhoogd te worden 
tot 0,7 procent van het BNP. 

 
• In opvolging van het actieplan van de Wereldconferentie over Sociale Ontwikkeling 

(Kopenhagen, 1995) hebben donors zich geëngageerd om in die landen waar 20 procent van 
de begroting besteed wordt aan sociale basisdiensten, ook 20 procent van de 
ontwikkelingshulp te besteden aan steun aan sociale basisdiensten (zie hoofdstuk 1, par. 
1.2.1).  Welke van onze partnerlanden daarvoor zullen in aanmerking komen, kunnen wij niet 
bepalen, want zij beslissen zelf over hun begroting.  Evenmin kunnen wij op voorhand 
bepalen welke de plaats zal zijn van de educatieve sector in die sociale basisbehoeften. 

 
• Hoe het PRSP-proces zich in onze diverse partnerlanden zal voltrekken, kan België niet 

bepalen, noch qua timing, noch inhoudelijk.  Zoals in de strategie uiteengezet, moeten wij wel 
klaar staan om, daar waar het wenselijk is, mee te werken aan de verwezenlijking van de 
armoedebestrijdingsstrategie van onze partners.  Dit impliceert dat DGIS flexibel zal moeten 
kunnen inspelen op de noden van onze partnerlanden, rekening houdend met hun PRS en in 
coördinatie met de inspanningen van de andere donors en de leningen toegekend door de 
ontwikkelingsbanken. 

 
 

5.3 Te volgen weg en tijdsschema 
 
(215) Zoals eerder vermeld, is het voorgestelde beleid niet volledig nieuw, maar een actualisering 
en verfijning van de strategie die reeds sinds de jaren tachtig als richtlijn gold en waarbinnen enkele 
nieuwe accenten worden gelegd. De strategie legt o.a. meer nadruk op het streven naar meer 
coherentie en complementariteit tussen de verschillende Belgische actoren en met de verschillende 
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donors, om de impact van de interventies te verhogen. De strategie volgt ook de grote lijnen van de 
internationale denkpistes. 
 
(216) België heeft in het verleden een grote ervaring opgebouwd op het gebied van steun aan het 
onderwijs, van lager en technisch onderwijs tijdens de koloniale periode, tot alle vormen van 
secundair onderwijs, lerarenvorming, inspectie en het vervaardigen van curricula en leerboeken, en 
“last but not least” universitair onderwijs, van de jaren zestig tot nu.  De inzet van menselijke en 
materiële middelen en de bereikte resultaten worden uitvoeriger beschreven in hoofdstuk 2 van deze 
nota.  DGIS is ervan overtuigd dat in onze partnerlanden een degelijk netwerk van diensten van 
basisonderwijs, toegankelijk voor iedereen en met een degelijke kwaliteit, onontbeerlijk blijft voor het 
terugdringen van het analfabetisme en de armoede.   
 
(217) Daarnaast blijft capaciteitsontwikkeling van de politieke, administratieve en academische 
kaders onontbeerlijk voor de ontwikkeling van het onderwijssysteem en van de economie en publieke 
administratie van onze partnerlanden.  Ons beurzenbeleid zal daar op een doelgerichte manier moeten 
toe bijdragen, zoals uiteengezet in de hoofdstukken over de lessen uit het verleden (par. 2.2.2.2) en 
over de strategie (par. 3.1.10 en 3.2.2). 
 
(218) De schoolsystemen moeten echter nationaal gedragen worden door een degelijk 
onderwijsbeleidbeleid, door nationale programma’s inzake onderwijs voor allen51, door doeltreffende 
opleidingsprogramma’s voor onderwijzend en administratief personeel, door een personeelsbeleid dat 
de braindrain terugdringt en door allerhande multisectorale acties die de armoede verminderen 
(milieu, opleiding en vorming van meisjes, inkomensverhoging, betere huisvesting enz). 
 
 
(219) België zal, in de dialoog met partnerlanden waar basiseducatie onvoldoende verzekerd wordt, 
dit trachten te bevorderen, en is bereid daaraan mee te werken.  Donors (…) kunnen evenwel niet in 
de plaats treden van de betrokken overheid door deze kerntaak over te nemen.  We moeten wel bereid 
zijn hierover een beleidsdialoog aan te gaan en inspanningen te ondersteunen. 
 
Uit: beleidsnota “Kwaliteit in solidariteit”, p. 30. 
 
(220) Van nu af aan zal iedere interventie in de onderwijssector zal moeten bijdragen tot het 
bereiken van de overeengekomen millenniumdoelstellingen inzake onderwijsontwikkeling tegen het 
jaar 2015 en tot de doelstellingen inzake armoedebestrijding.  Bij ieder samenwerkingsproject of -
programma dient de duurzame ontwikkeling van het partnerland voorop te staan en moet erover 
gewaakt worden dat dit op een doelmatige manier bereikt wordt. DGIS kan dit onder meer verzekeren 
door de volgende punten in acht te nemen: 
 

• Het “ownership” van het partnerland respecteren wanneer wij, in overleg met de 
internationale donorgemeenschap, overtuigd zijn dat er “good governance” heerst, en waar dit 
laatste nog niet het geval is, institutionele steun verlenen om aldus op termijn het “ownership” 
te bevorderen; 

 
• De rechtstreekse hulp aan de nationale overheid beperken tot landen met een goed bestuur, en 

in de andere gevallen de steun voornamelijk richten naar lokale overheden met een goed 
bestuur en naar de civiele maatschappij, meer bepaald efficiënt werkende lokale NGO’s;  

 
• Mee instappen in “sector wide approaches” (SWAp), wanneer en waar dit mogelijk is; 

 
• Enkel ongebonden hulp verlenen; 

 
• Opvolging, evaluatie en systematisch lessen trekken.  

                                                 
51 In het bijzonder de zgn. “National EFA Action Plans”, “Plans d’action nationaux pour l’EPT”, zoals 
overeengekomen door de deelnemers aan het Wereldforum over onderwijs voor allen in Dakar in 2000. 

49 



Strategienota onderwijs en vorming, september 2002 
 
 
(221) In het licht hiervan moet deze strategienota als een instrument en hulp beschouwd worden bij 
het opstellen van bilaterale samenwerkingsprojecten en -programma’s.  In het kader van de directe 
samenwerking dient deze nota gebruikt te worden bij de bilaterale besprekingen en het opstellen van 
indicatieve ondersteuningsprogramma’s in de onderwijssector.  Omgekeerd kunnen discussies met de 
partners de strategienota verder verfijnen.  Bij de identificatie van projecten of programma’s kan het 
partnerland zich laten leiden door de gemeenschappelijke elementen die voorkomen in de Belgische 
strategie voor samenwerking in de onderwijssector enerzijds, haar eigen onderwijsbeleid en de 
ruimere ontwikkelingsstrategie zoals uitgewerkt in zijn “poverty reduction strategy papers” (PRSP), 
anderzijds. 
 
(222) Het aanwenden van deze strategienota als een werkproces veeleer dan als een statisch 
document, zal ertoe leiden dat over vier jaar een aan de evolutie aangepaste en geherformuleerde 
versie van de strategienota zal kunnen voorgelegd worden.  Die zal aansluiten bij de evolutie in het 
“poverty reduction strategy”-proces dat zich in onze partnerlanden zal voltrekken in de loop van de 
komende jaren, en waartoe onze hulp aan de onderwijssector in die landen uiteraard, in synergie met 
de andere donors, een bijdrage zal moeten leveren. 
 
 
5.4 De  impact van de strategie en opvolging van de verwezenlijkingen 
 
(223) De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking, vaak in nauwe coördinatie met 
andere donors in het raam van de SWAp, maar ook zijn multilaterale samenwerking en de 
actieplannen van de indirecte samenwerking, NGO’s, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, 
dienen bij te dragen tot het bereiken van de millenniumdoelstellingen, de ondersteuning van de PRSP 
en betere onderwijssystemen. Voor het bepalen van al deze interventies, en voor het toekennen van de 
opeenvolgende financiële schijven, zijn een degelijke opvolging (“monitoring”, “suivi”) door 
gespecialiseerde deskundigen noodzakelijk, op basis van vooraf overeengekomen doelstellingen, 
resultaten en objectief verifieerbare indicatoren. 
 
(224) Vaak bieden de bestaande databanken heel veel gegevens maar weinig informatie, omdat ze 
dikwijls onvolledig en weinig betrouwbaar zijn. De uitdaging bestaat er dus in lokale deskundigheid 
op te bouwen, de bestaande instrumenten te verbeteren om zo het “ownership” van de evaluatie over 
te laten aan de partnerlanden zelf, terwijl tezelfdertijd de internationale vergelijkbaarheid van actuele 
gegevens behouden blijft.  
 
(225) België moet samenwerken met de initiatieven op Europees en internationaal vlak om de 
bestaande onderwijs- en armoede-indicatoren te verbeteren en eventueel nieuwe te ontwikkelen.  In 
het bijzonder dient actief meegewerkt te worden met de werkgroep van onderwijsexperts van de 
Europese Commissie en de lidstaten, die indicatoren aan het uitwerken is met het oog op de 
gezamenlijke opvolging en evaluatie van budgetsteun en programmahulp. 
 
 
5.5 De coördinerende taak van DGIS 
 
(226) De veelheid aan Belgische ontwikkelingspartners geeft de kans om een waaier van 
hulpprogramma’s aan te bieden. Dit kan echter ook tot versnippering en gebrek aan coherentie leiden. 
Een actief coördinatiebeleid is dus nodig om deze verscheidenheid maximaal te benutten. In de eerste 
plaats moeten de nodige stappen gezet worden om alle diensten van DGIS en de verschillende 
uitvoerende organen op te hoogte te brengen van de voorgestelde strategie, waarmee in de toekomst 
stelselmatig rekening zal worden gehouden bij de bilaterale besprekingen, bij de programmering, 
identificatie, formulering en uitvoering van de interventies.  
 
(227) De dienst ontwikkelingsstrategieën van DGIS dient steeds geïnformeerd te worden over de 
verschillende fasen van voorbereiding van de bilaterale interventies, om ze zo nodig bij te sturen. 
Voor een grotere coherentie zal deze dienst stelselmatig op de hoogte worden gebracht van alle steun 
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inzake onderwijs in zowel de bilaterale directe, indirecte als de multilaterale samenwerking. Met de 
betrokken diensten zal nagegaan worden hoe de verschillende acties elkaar kunnen aanvullen en 
versterken. Verder dienen concrete afspraken te worden gemaakt tussen de verschillende donors 
(multilaterale en bilaterale, maar ook NGO’s en privé-donors), om de voorgestelde acties maximaal te 
laten renderen. 
 
(227) De dienst statistiek van DGIS dient uitgebouwd te worden tot een professioneel 
informatiemanagementsysteem, zodat de resultaten van de programma’s en projecten kunnen 
gekoppeld worden aan de “inputs”. 
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Bijlage 1:  “Education for All: an international strategy to operationalize the Dakar Framework 

for Action on Education for All (EFA)” (April 2002) 
 
 
Dit recente document werd opgesteld door een internationale werkgroep bestaande uit 
onderwijsspecialisten van UNESCO, de Europese Unie, de Wereldbank, UNICEF, Canada, 
Noorwegen, Pakistan en Senegal, en kan geraadpleegd worden op de EFA-website: 
http://www.unesco.org/education/efa/global_co/global_initiative/strategy_2002.pdf 
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