
 

 

ONDERWIJSCOMPLEX ZOODO, OUAHIGOUYA 

BURKINA FASO 

 

 

 

V o l o p  i n  o n t w i k k e l i n g  

 

Tussenrapportage over de vierde fase 

 

 

 

April 2011 



   

 

Tussenrapportage vierde fase Onderwijscomplex Zoodo Pagina 2 van 30 

 
 

INHOUD 
 
1 Algemene gegevens 3 
2 Inleiding 4 
3 Uitvoering in Burkina Faso 5 

3.1 Praktijklokaal lasopleiding 5 
3.2 Schoolkantine 6 
3.3 Schooladministratie 8 
3.4 Schoolverpleegpost 9 
3.5 Schoolmeubilair en didactisch materiaal 10 
3.6 Bibliotheek 11 
3.7 Computerlokaal 12 
3.8 Latrines 12 
3.9 Opleiding, training, deskundigheidsbevordering en onderwijsontwikkeling 13 

4 Zoodo in bedrijf 13 
4.1 Aantallen en resultaten 13 
4.2 Beroepsonderwijs 15 
4.3 Trainingen 16 
4.4 Personeel 16 

5 Verantwoording, planning en resultaten 17 
5.1 Resultaten uit de voorgaande fasen 17 
5.2 Begroting, voorlopige kosten en voorlopige resultaten vierde fase 17 
5.3 Fondsenwerving 19 
5.4 Inzamelingsresultaat en overboekingen 20 

6 Conferentie 21 
7 Knelpunten en dilemma’s 24 

7.1 Tijdsplanning versus omvang van het project 24 
7.2 Kwalitatief goed onderwijs aan kansarme jongeren versus overleven 24 
7.3 Kwaliteitsverbetering versus het gebrek aan middelen en deskundigheid 25 
7.4 Algemene schoolse vaardigheden versus praktijkleren 25 
7.5 Gebrek aan ruimtelijk inzicht 26 
7.6 Dilemma van de schoolmaaltijden 26 
7.7 Armoede- en werkeloosheidbestrijding vanuit het onderwijscomplex 26 
7.8 Informeel onderwijs versus formeel onderwijs 27 
7.9 Professionalisering van het bedrijfsleven 27 

8 Conclusie, dankbetuiging en voortzetting 27 
9 Bijlage 29 

9.1 Lijst van sponsors 29 
 



   

 

Tussenrapportage vierde fase Onderwijscomplex Zoodo Pagina 3 van 30 

1 Algemene gegevens 

 

1. Naam en adres organisatie: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

(Stichting WOL) 

Kapelweg 6A 

1906 EA Limmen 

2. Jaar van oprichting: 1986 

3. Stichtingsdatum: 06-03-1991 

4. Kamer van Koophandel: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

Dossiernr. 41240665 

5. Fiscaal nummer: LVN-nummer 8167 88 637 

De WOL is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI 

6. Website: www.stichtingwol.com  

7. Gegevens contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer (voorzitter) 

Tel: 072 5052680 

E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl  

8. Bankgegevens: Bankrekeningnummer 3364.26.577 

t.n.v. Stichting WOL te Limmen 

9. Partnerorganisatie in Burkina 

Faso: 

Association Développement Sans Frontière (DSF) 

BP 152, Ouahigouya 

Burkina Faso, West Afrika 

10. Jaar van oprichting: 1995 

11. Erkenningdatum: 12-12-1997 

12. Dossiernummer: 97-040-MATS-HC-SG-YTG-DAAP 

13. Contactgegevens contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

Tel: 00226 40 55 43 46 (kantoor) 

Tel: 00226 70 25 51 84 (mobiel) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

14. Website: www.asso-dsf.org 

15. Samenvatting project: Vierde fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo 

voor de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van 

basiseducatie en vervolgonderwijs voor 

plattelandsjongeren in Yatenga, Burkina Faso. 

In deze fase wordt gerealiseerd: schoolkantine, 

lasopleiding, schoolverpleegpost, latrines, 

schooladministratiegebouw, bibliotheek, computerlokaal, 

leermiddelen, deskundigheidsbevordering en trainingen 

voor leraren. 

16. Verslagperiode: Januari 2010 – maart 2011 
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2 Inleiding 

Onderwijscomplex Zoodo is een particuliere school voor basisonderwijs, tweedekans onderwijs, 

beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie 

Yatenga in Burkina Faso. Tevens is het een trainingscentrum voor leraren in het kader van 

kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing en worden er trainingen gegeven aan 

alfabetiseringsmedewerkers, aan leden van ouderraden en aan andere actoren in het onderwijs- en 

ontwikkelingsproces van de regio. 

Eigenaar van het complex is de lokale onderwijs- en ontwikkelingsorganisatie Développement Sans 

Frontière (DSF), partner van WOL. DSF voert al jaren succesvol projecten en programma’s uit om 

het onderwijs in de regio Noord van Burkina Faso te bevorderen. DSF heeft een eigen visie 

ontwikkeld over de rol van het onderwijs in het ontwikkelingsproces van het land. Het complex 

biedt DSF mogelijkheden om hun ideeën uit te werken en over te dragen op andere actoren in het 

onderwijs- en ontwikkelingsproces. DSF werkt aan de vorming van een nieuwe generatie kinderen, 

jongeren en volwassenen die in staat zullen zijn bij te dragen aan de economische ontwikkeling en 

armoedebestrijding van het land. DSF staat voor “Eduquer pour Développer / Onderwijs voor 

Ontwikkeling”. 

 

Onderwijscomplex Zoodo is het vierde jaar van haar bestaan ingegaan, maar nog volop in 

ontwikkeling. De foto op de voorpagina illustreert dat goed: twee nieuwe gebouwen op de 

achtergrond en een terrein vol met bouwstenen voor de volgende projecten en overal leerlingen die 

op het complex onderwijs volgen. 

Schooljaar 2010-2011 krijgen zo’n 500 kinderen en jongeren onderwijs op Zoodo. In 2010 en 2011 

zijn we met de vierde fase bezig van de realisatie van het complex. In deze fase hebben we o.a. 

hulp gekregen van Students for Students en Stichting Fietsen voor Burkina. De studenten zijn in 

juli met terreinwagens van Nijmegen naar Ouahigouya gereden. 6 augustus 2010 hebben zij de 

eerste steen gelegd voor het laslokaal en daarmee het startschot gegeven voor de vierde fase. De 

fietsers hebben een sponsorfietstocht gehouden van Limmen naar Ouahigouya en daarmee een 

groot deel van het benodigde geld voor deze fase bijeengefietst. 20 november 2010 zijn zij 

feestelijk ontvangen op het onderwijscomplex. 

 

Dank zij de steun van de studenten en de fietsers en alle anderen donoren kunnen we in deze fase 

veel realiseren. Dit neemt echter ook veel tijd in beslag. De vierde fase is nog niet voltooid. 

Daarom ontvangt u nu een tussenrapportage om u op de hoogte te stellen van de vorderingen en 

de besteding van het geld. 

 

 
6-8-2010: Students voor Students op Zoodo 

 
20-11-2010: Fietsen voor Burkina op Zoodo 
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3 Uitvoering in Burkina Faso 

3.1 Praktijklokaal lasopleiding 

6 augustus 2010 hebben de zes studenten van Students for Students symbolisch het startschot 

gegeven voor het begin van de vierde fase. Zij legden de eerste steen voor het praktijklokaal voor 

de lasopleiding. Het lokaal was precies klaar met de komst van de fietsers in november. De fietsers 

hebben het lokaal officieel geopend in het bijzijn van de hoge commissaris van de provincie 

Yatenga. De opening had een emotionele lading: het praktijklokaal heeft de naam van Co Kerssens 

gekregen, de fietser die in de laatste etappe in Spanje om het leven is gekomen. 

Het gebouw bestaat uit een klaslokaal voor theorieles, een magazijn voor de opslag van machines 

en gereedschappen, een veranda voor de praktijklessen en een hangaar voor de generator. 

De lasopleiding is nog niet begonnen. DSF had gevraagd om machines en gereedschappen in 

Nederland te kopen omdat de kwaliteit van dit soort producten in Burkina erg slecht is. WOL heeft 

een aantal spullen gekocht en gekregen. De spullen konden we meegeven met de container van 

Stichting Televideo, die in augustus 2010 verscheept zou worden.  

Voor de lasopleiding is gekocht: een generator, 4 lasmachines plus toebehoren (+ een gebruikte 

lasmachine gekregen), persoonlijke beschermingsmiddelen bij lassen, tafelboormachine, haakse 

slijper, accu schroef-boormachine, afkortzaagmachine, bankschroeven, plaatschaar, 

tafelslijpmachine en divers handgereedschap. Ook hebben we van de firma Schilder 

Automobielbedrijven ruim 100 zo goed als nieuwe werkpakken gekregen. Lashuis Haprotech heeft 

ons geadviseerd bij de aankoop van lasapparatuur en de lasmachines met korting aan ons 

verkocht. 

De container liep echter veel vertraging op. Pas in januari 2011 kon DSF de spullen ophalen bij 

Televideo in Ouagadougou. In februari zijn Kees en Yvonne Zomerdijk en Johanna Klein naar 

Burkina gereisd. Kees heeft geholpen met het instaleren van de machines. Er is een kast gekocht 

om het gereedschap en de lastoebehoren netjes op te bergen. 

Op dit moment is DSF op zoek naar een bekwame vakdocent voor de lasopleiding. Als die 

aangesteld is, kan de opleiding beginnen. Om de opleiding uit te kunnen breiden met 

metaalbewerking, is nog een grote loods nodig. Hier willen we eerst een professionele 

bouwtekening van zien met indeling van de plaats van de machines. De achterliggende reden 

hiervoor staat beschreven in het hoofdstuk “Knelpunten en dilemma’s”. 

 

Het laslokaal is mogelijk gemaakt door Students for Students, Fietsen voor Burkina en Impulsis. 

 

 
De eerste steen voor het laslokaal wordt gelegd door de 

studenten 
Bouw van het laslokaal 
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Opening van het laslokaal door de fietsers. Ter 

herinnering aan Co Kerssens 
 

Kees en Saïdou proberen de lasmachines en 
generator uit. 

Een afgesloten hangaar ter bescherming van de 
generator 

 

 
Een kast vol gereedschap 

3.2 Schoolkantine 

De schoolkantine is gelijktijdig met het laslokaal gebouwd en geopend. Beide gebouwen liggen 

achter op het terrein. Er tussenin staat de tweede bewakerswoning. De schoolkantine bestaat uit 

een grote voorraadkamer, een overdekte kookplaats en een veranda voor het uitdelen van de 

maaltijden. Moeders van de oudervereniging zijn getraind in hygiëne, voorraadbeheer en bereiden 

van de maaltijden. Samen met de trainster en een medewerker van DSF zijn zij op excursie 

geweest naar andere scholen met een schoolkantine. 

Het schoolkantinegebouw beschikt over elektriciteit. Er is een koelkast gekocht, vier kooktoestellen 

met enorme kookpotten, 15 grote schalen, twee vijzels met stamper, een weegschaal, 100 

drinkbekers, 770 borden, 10 emmers, 2 grote opscheplepels en 15 plastic vaten voor water en 

opbergen van serviesgoed en specerijen. 

Het keukengerei van Fietsen voor Burkina is geschonken aan de schoolkantine. Ook de watertanks 

uit de vrachtwagen van Fietsen voor Burkina zijn geïnstalleerd bij de kantine. 

Voor schooljaar 2010-2011 is een grote voorraad levensmiddelen aangeschaft: 16 ton rijst, 50 

zakken à 100 kg bonen, 70 jerrycans olie, 95 dozen pasta’s / deegwaren, 5 dozen maggiblokjes, 

10 dozen met blikken tomaten.  

Er wordt gekookt op houtvuur. Leerlingen nemen hout mee. Tijdens ons bezoek in februari 2011 

hebben we wel gesproken over milieuvriendelijker koken, juist ook omdat de school hier een 

voorbeeldfunctie in hoort te hebben. DSF heeft beloofd om de mogelijkheden voor houtbesparende 

ovens of koken op biogas te onderzoeken. 
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Met de schoolkantine is het complex weer een stapje verder in de kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs en de strijd tegen de voortijdige schooluitval. Volgens de directeur van het complex, de 

heer Souleymane Nignan, is de absentie van leerlingen tijdens de middaglessen sterk afgenomen. 

Leerlingen blijven in de middagpauze op school en maken hun huiswerk. Helaas heeft het terrein 

nog niet zo heel veel schaduwplekken. Op het wensenlijstje staat dan ook nog een aantal 

overkappingen met banken waar leerlingen in de middagpauze kunnen werken. 

 

De bouw en inrichting van de schoolkantine is mogelijk gemaakt door de vastenactie 2010 van de 

protestantse en katholieke kerken in de HALE-regio (Heiloo, Akersloot, Limmen, de Egmonden) en 

de subsidie van Cordaid/Vastenactie. De Turing Foundation sponsort 2 schooljaren alle 

schoolmaaltijden. 

 

 
De schoolkantine in aanbouw De kokkinnen met de nieuwe potten en pannen 

De koelkast moet nog uitgepakt worden Johanna in de voorraadkamer 

 
De menulijst voor januari De kokkinnen aan het werk 
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Leerlingen helpen met het opscheppen van de porties Om de beurt komen de leerlingen hun maaltijd halen 
 

en zoeken een goed plekje om het op te eten 
 

Ook de kleintjes smaakt het goed! 

Huiswerk maken in de middagpauze De watertanks uit de vrachtwagen van Fietsen voor 
Burkina zijn geïnstalleerd bij de schoolkantine 

3.3 Schooladministratie 

Het gebouw voor de schooladministratie was eigenlijk als sluitstuk in deze fase opgenomen. Tot nu 

toe is de schooladministratie ondergebracht in een van de nog leegstaande klaslokalen van het 

college. Door de grote toename van het aantal leerlingen, is dat volgend schooljaar niet meer 

mogelijk. Daar komt bij dat DSF hard aan het lobbyen is om staatssteun te verwerven voor de 

betaling van de lerarensalarissen. Een school komt hier alleen voor in aanmerking als het aan een 

aantal criteria voldoet. Een van die criteria is dat het een apart gebouw heeft voor de 
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schooladministratie met een kantoor voor de directeur, de surveillant, de boekhouder en het 

secretariaat, vergaderruimte voor leraren en sanitaire voorzieningen. Omdat de fondsenwerving bij 

zowel WOL als Fietsen voor Burkina voorspoedig leek te lopen, hebben we besloten om het gebouw 

van de schooladministratie met voorrang te bouwen. Het gebouw is bijna klaar en voldoet aan alle 

eisen. Voor de inrichting zijn vergadertafels en stoelen gekocht en een grote kast met vakken. 

Overig meubilair moet nog gekocht worden. Door voorrang te verlenen aan de bouw van de 

schooladministratie is de bouw van andere voorzieningen vertraagd, m.n. de bouw van het 

computerlokaal en de bibliotheek. 

 

Het gebouw van de schooladministratie is gefinancierd door Stichting Fietsen voor Burkina 

 

Gebouw voor de schooladministratie in aanbouw De toekomstige vergaderzaal voor leraren 
 

Februari 2011: Het gebouw voor de 
schooladministratie is bijna klaar 

Meubilair voor de vergaderzaal 

3.4 Schoolverpleegpost 

De gezondheidsituatie van veel kinderen in Yatenga is slecht, veelal veroorzaakt door ondervoeding 

in combinatie met slechte hygiëne en infecties. Veel kinderen hebben last van wormen en diarree. 

Het schoolverzuim door ziekte is hoog. Daar komt bij dat ziekte ook door bepaalde ouders wordt 

voorgewend om het kind thuis te houden voor werk op het land of in de huishouding. Dit alles 

komen de schoolresultaten niet ten goede en werken voortijdig schooluitval in de hand. Om deze 

reden wil DSF graag een schoolverpleegpost op het terrein hebben. Doel van de schoolverpleegpost 

is preventieve gezondheidszorg en voorlichting, opvang en behandeling van zieke kinderen en 

controle van ziek gemelde kinderen in de thuissituatie. 
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Het gebouw van de schoolverpleegpost is bijna klaar. Het bestaat uit een apotheek, een 

wachtkamer, een onderzoekskamer, een ziekenkamer en een douche / toilet. De inventaris moet 

nog aangekocht worden. De aanstellingsprocedure voor een verpleegkundige loopt. 

Het gebouw is naast een van de zijingangen van het onderwijscomplex geplaatst. Inwoners van de 

wijk hebben hierdoor toegang en kunnen gebruik maken van de verpleegpost en apotheek. Dit 

levert inkomsten op en hiermee hopen we dat de verpleegpost zichzelf kan bedruipen. 

 

De schoolverpleegpost is mogelijk gemaakt door Stichting Castricum helpt Muttathara, Fietsen voor 

Burkina en Impulsis. 

 

Januari 2011: start bouw gezondheidspost De voortgang van de bouw in maart 2011 

3.5 Schoolmeubilair en didactisch materiaal 

Vier klassen van het college moesten nog ingericht worden. Hiervoor zijn 120 schoolbanken, 4 

kasten, 14 mededelingenborden en 4 bureaus met stoelen voor de leraar gekocht. Het 

schoolmeubilair is gefinancierd door Stichting Fietsen voor Burkina. 

Het is een groot probleem om aan didactisch materiaal te komen om het onderwijs aanschouwelijk 

te maken. Students for Students heeft in augustus 2010 leermiddelen meegenomen: wandkaarten 

voor aardrijkskunde, ballen en als topper René(e), de dubbel geslachtelijke torso. De voorzitter van 

Fietsen voor Burkina heeft bij het bezoek aan Zoodo in november 2010 beloofd een microscoop 

beschikbaar te stellen. Deze is in februari 2011 door de WOL delegatie meegenomen. We hebben 

toen ook een lijstje meegekregen met leermiddelen en sportmateriaal waar de school nog allemaal 

behoefte aan heeft. Vooral aan materiaal en instrumenten voor het practicumlokaal voor biologie, 

natuurkunde en scheikunde is grote behoefte. Eveneens eenvoudige leesboeken in Duits en Engels. 

WOL onderzoekt de mogelijkheden wat in Burkina te krijgen is en wat uit het buitenland moet 

komen. Bij voldoende financiële middelen zullen nog spullen aangeschaft worden. 

Nieuwe schoolbanken en kasten voor 4 klassen De biologiedocent probeert de microscoop uit 
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Wandkaarten en sportmateriaal van Students for 
Students 

De studenten en de directie van Zoodo met de cheque 
en René(e), de dubbel geslachtelijke torso 

3.6 Bibliotheek 

Als de bouw van de schooladministratie en de verpleegpost voltooid is, gaat men beginnen met de 

bouw van de bibliotheek en het computerlokaal. Door het grote gebrek aan leermiddelen is al wel 

een deel van de schoolboeken voor het college gekocht. De boeken zijn ondergebracht in een leeg 

lokaal van het college. Bij ons bezoek in februari 2011 zat een groot deel van de boeken in dozen. 

Er was een afsluitbare kast met schoolboeken. De boeken worden door de docent meegenomen 

naar de klas om te gebruiken tijdens de les. Als de bibliotheek eenmaal functioneert, kunnen de 

leerlingen de boeken zelf lenen. 

Aan het begin van het schooljaar is gekocht: 

� 75 schoolboeken Engels voor het 2e, 3e en 4e leerjaar 

� 75 schoolboeken Biologie voor het 2e, 3e en 4e leerjaar 

� 75 schoolboeken Aardrijkskunde voor het 2e, 3e en 4e leerjaar 

� 75 schoolboeken Geschiedenis voor het 2e, 3e en 4e leerjaar 

� 50 schoolboeken Frans voor het 3e en 4e leerjaar 

� 50 schoolboeken Wiskunde voor het 3e en 4e leerjaar 

� 20 examenbundels Wiskunde voor het 4e leerjaar 

� 25 schoolboeken Natuur- en scheikunde voor het 4e leerjaar 

� 20 examenbundels Natuur- en scheikunde voor het 4e leerjaar 

 

 
Dozen vol boeken voor de toekomstige bibliotheek 

 
Een kast met schoolboeken 

 

Inmiddels beschikt het onderwijscomplex over 315 schoolboeken voor de basisschool en 1600 

schoolboeken voor het college. Een ongekende luxe voor een school in Burkina! 
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Van het Jac. P. Thijssecollege hebben we een doos met Engelse leesboeken ontvangen. Eerder 

hebben we al van Stichting Read to Grow een paar honderd Franstalige leesboeken gekregen. We 

hopen dat zij in de toekomst nog meer boeken beschikbaar stellen. 

De bibliotheek wordt gefinancierd door Impulsis, de Dr. Hofstee Stichting en Fietsen voor Burkina. 

3.7 Computerlokaal 

Net als voor de bibliotheek geldt dat de bouw van het computerlokaal begint als de 

schooladministratie en de verpleegpost klaar zijn. En evenals bij de boeken voor de bibliotheek is 

ook voor het computerlokaal al een deel van de computers gekocht. Er zijn 15 computers met 

toebehoren gekocht, een afsluitbare metalen kast om los materiaal in op te bergen en 30 stoelen. 

Van het hout uit de vrachtwagen van Fietsen voor Burkina heeft men computertafels laten maken. 

De computers zijn tijdelijk geïnstalleerd in een lokaal in het gebouw voor basisonderwijs. Om de 

computers te beschermen tegen stof heeft men een stofdichte deur gemaakt, glas in de vensters 

aangebracht en een airco opgehangen. Bij ons bezoek in februari 2011 waren de spullen net 

gearriveerd. 

Men wil zo snel mogelijk beginnen met het trainen van de leraren. Leraren kunnen dan zelf 

lesmateriaal maken, iets waaraan grote behoefte is. Een computertechnicus uit Ouagadougou heeft 

de computers inmiddels geïnstalleerd en zal de leraren gaan trainen. 28 maart begint het derde 

trimester en in die week starten ook de cursussen. 

 

Het computerlokaal wordt gefinancierd door de Marthe van Rijswijck Foundation, Fietsen voor 

Burkina, donateurs van de WOL en Impulsis. 

 

Kees inspecteert de net aangekomen computers in het 
lokaal dat tijdelijk dienst gaat doen als computerlokaal 

15 nieuwe computers in het tijdelijke computerlokaal. 
De computertafels zijn gemaakt van het hout uit de 

truck van Fietsen voor Burkina. Op de achtergrond de 
kast voor los materiaal 

 

3.8 Latrines 

DSF heeft het met hulp van de gemeente Ouahigouya voor elkaar gekregen om de latrines aan te 

laten leggen door het Nationale Bureau voor Water en Sanitatie (Office Nationale de l’Eau et 

d’Assainissement / ONEA). Op dit moment worden er drie nieuwe latrineblokken aangelegd met in 

totaal 17 latrines. 
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Een nieuw latrineblok bij het college En een nieuw latrineblok bij de modevakschool 

3.9 Opleiding, training, deskundigheidsbevordering en 
onderwijsontwikkeling 

Er is een programma beschikbaar om Engels te geven in het basisonderwijs. Dit kan volgend jaar, 

vanaf het vijfde leerjaar basisonderwijs (CM1) ingevoerd worden, mits er een leraar gevonden en 

betaald kan worden. 

DSF heeft verschillende trainingsmodules ontwikkeld voor leraren. Vanaf maart 2011 worden op 

het onderwijscomplex trainingen gegeven in goed bestuur van een school. De trainingen zijn 

bestemd voor leraren en schooldirecteuren van dorpsscholen. 

De vaste leraren van Zoodo hebben twee keer twee weken een training gevolgd bij een extern 

trainingsbureau.  

 

De programma’s voor het praktijkdeel van de beroepsopleidingen tweewielertechniek en 

modevakschool zijn klaar. Het zijn programma’s zonder stage. De kwaliteit van de lokale bedrijven 

is zo slecht dat de docenten de leerlingen er geen stage willen laten lopen, uit angst dat de 

leerlingen verkeerde dingen leren. Er wordt nu gekeken hoe men de kwaliteit van het lokale 

bedrijfsleven kan verbeteren. Ook onderzoekt men de mogelijkheden om de opleiding met een jaar 

te verlengen en in de stad een leerafdeling te maken. Leerlingen kunnen dan nog een jaar lang in 

deze leerafdeling ervaring op doen met het runnen van een bedrijf en tevens geld verdienen en 

een startkapitaaltje opbouwen om na dat jaar voor zichzelf te kunnen beginnen. 

 

Samen met onderwijsautoriteiten en zusterorganisaties wordt er overleg gevoerd om leerlingen en 

cursisten uit het informele onderwijs (alfabetisering, tweedekans avondonderwijs, lager 

beroepsonderwijs) een mogelijkheid te bieden om door te stromen naar het formele middelbare en 

hogere onderwijs. Ook worden mogelijkheden onderzocht om het formele en informele onderwijs 

beter op elkaar af te stemmen. 

 

Op dit moment wordt een programma ontwikkeld om de zelfwerkzaamheid van leerlingen te 

vergroten, m.n. die van de overvolle examenklas, om zo de resultaten te verbeteren. 

Ook is men bezig met de voorbereiding voor een studie naar financieel beheer en exploitatie van 

het onderwijscomplex. 

 

4 Zoodo in bedrijf 

4.1 Aantallen en resultaten 

Schooljaar 2010-2011 volgen zo’n 500 leerlingen onderwijs op Onderwijscomplex Zoodo. Zij zijn 

als volgt verdeeld over de opleidingen en leerjaren: 
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Opleiding / leerjaar Meisjes Jongens Totaal Op niveau 1e 

trimester 

Basisschool     

CP1 / 1e leerjaar 10 10 20 100% 

CP2 / 2e leerjaar 10 11 21 100% 

CE1 / 3e leerjaar 9 11 20 90% 

CE2 / 4e leerjaar 10 8 18 100% 

Totaal basisonderwijs 39 40 79  

Voortgezet onderwijs     

6ème / 1e leerjaar 43 38 81 43% 

5ème / 2e leerjaar 29 47 76 42% 

4ème / 3e leerjaar 18 33 51 41% 

3ème / 4e leerjaar 57 38 95 5% 

2nd / 5e leerjaar 10 28 38 76% 

Totaal voortgezet onderwijs 157 184 341  

Beroepsonderwijs     

Modevakschool 1e en 2e jaar 32  32 85% 

Tweewielertechniek 1e en 2e jaar  13 13 100% 

Totaal beroepsonderwijs 32 13 45  

Tweedekans avondonderwijs 17 25 42  

TOTAAL 245 262 507  

 

De klassen van het eerste, tweede en vierde leerjaar van het college zitten overvol. Dit komt 

enerzijds door het enorme tekort aan scholen voor voortgezet onderwijs (in Yatenga is maar voor 

30% van de kinderen die van de basisschool afkomen, plaatst in het voortgezet onderwijs). 

Anderzijds komt het door het dilemma van DSF om aan voldoende inkomsten te komen om de 

salarissen van de leraren te kunnen betalen. Wij zijn vooral bezorgd om het enorme aantal 

leerlingen in de examenklas van het college en hun zeer zwakke resultaten (zie ook de “Knelpunten 

en dilemma’s”). Op dit moment wordt er een programma ontwikkeld om de resultaten van deze 

groep te verbeteren. 

 

 
Overvolle examenklas 
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4.2 Beroepsonderwijs 

De eerste leerlingen van het beroepsonderwijs hebben, na twee jaar opleiding, hun diploma 

gehaald. Op 18 december 2010 vond er een grote ceremonie plaats van de uitreiking van de eerste 

diploma’s van het beroepsonderwijs. Naast de leerlingen en hun ouders waren hierbij aanwezig de 

burgemeester van Ouahigouya, de regionale directeur van het voortgezet en hoger onderwijs, de 

regionale directeur van werkgelegenheid en vertegenwoordigers van zusterorganisaties. Negen 

studentes van de modevakschool en 2 studenten van de vakopleiding voor tweewielertechniek (1 

jongen en 1 meisje) ontvingen hun diploma. De leerlingen werden beloond met een prijs, de beste 

leerling kreeg een naaimachine. 

De ceremonie is gefilmd door een cameraploeg van de nationale televisie en uitgezonden in 

Burkina. De reportage was tevens een promotie voor het beroepsonderwijs. 

 

Ceremonie van de uitreiking van de eerste diploma’s 
van het beroepsonderwijs 

De leerlingen met hun diploma’s. Op de voorgrond de 
naaimachine die de beste leerling heeft gekregen. 

Voor de tweewielertechniekopleiding hebben zich 11 nieuwe leerlingen gemeld. Samen met de 

twee overgebleven tweedejaars leerlingen telt de techniekopleiding 13 leerlingen. Voor de 

modevakschool hebben zich 17 nieuwe leerlingen gemeld. 15 leerlingen zitten in het tweede jaar. 

Het gebouw van de modevakschool is aangepast: de muur tussen het magazijn en het 

praktijklokaal is weggebroken. Het is nu een ruimte met een deel voor de tweedejaars en een deel 

voor de eerstejaars.  

 

Met 32 leerlingen is het erg krap De muur is doorbroken, waardoor er meer ruimte is 
ontstaan in het naailokaal 
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Tweewielertechniek 

 

4.3 Trainingen 

Jaarlijks vinden er op Zoodo verschillende trainingen plaats voor allerlei groeperingen die een 

bijdrage leveren in het ontwikkelingsproces van Yatenga. 

 

Training voorlichtsters in de strijd tegen 
meisjesbesnijdenis 

Training alfabetiseringsmedewerkers 

4.4 Personeel 

Schooljaar 2010-2011 zijn de volgende personeelsleden aangesteld: 

� 1 algemeen directeur 

� 4 onderwijzers voor de basisschool 

� 1 sectordirecteur van het college 

� 3 vaste docenten voor het college 

� 12 docenten op afroepbasis voor het college 

� 1 surveillant 

� 2 praktijkdocenten voor het beroepsonderwijs 

� 2 bewakers 

� 2 kokkinnen 

Het personeel wordt betaald uit de bijdragen van leerlingen en verleende diensten aan anderen. 

Het blijft een groot probleem om de kosten volledig dekkend te krijgen. Zie hiervoor het hoofdstuk 

‘Knelpunten en dilemma’s’ 
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5 Verantwoording, planning en resultaten 

5.1 Resultaten uit de voorgaande fasen 

 

2006 Fase 0 

� Verwerving van een terrein van 23.833 m2 aan de rand van de 

provinciehoofdstad Ouahigouya, beschikbaar gesteld door gemeente. 

Grondwaarde 23.833 m2 x 6.500 = 154.914.500 Fr CFA  

€ 236.166 

2007 Fase 1 

� Bouw en inrichting schoolgebouw basiseducatie, 5 latrines 

� Omheining en bewakerswoning 

� Start basisonderwijs en tweedekans avondonderwijs 

� Start trainingen leraren, vormingsleiders en oudercomités; 

� Autorisatie om basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verzorgen; 

� Aansluiting elektriciteitsnet. 

€ 184.275 

2008 Fase 2 

� Twee beroepsopleidingen: modevakschool en tweewielertechniek 

� Tweede bewakerswoning, 4 latrines en handwaterpomp 

� Leermiddelen en sportmateriaal 

€ 127.098 

2009 Fase 3 

� Schoolgebouw voortgezet onderwijs, 6 latrines 

� Watertoren en waterleiding 

� Fietsenstallingen 

� Schoolmeubilair, leermiddelen, gereedschap 

€ 185.680 

 

5.2 Begroting, voorlopige kosten en voorlopige resultaten vierde fase 

De vierde fase is nog niet voltooid. Hieronder wat gerealiseerd is en wat hiervoor tot nu toe is 

uitgegeven. 

 

Planning Begroting Voorlopige 
kosten 

Voorlopige uitvoering en resultaat 

Schoolkantine: 
� Bouw 
� Inrichting en eerste voorraad 
� Opleiding, transport en organisatie 

DSF 

€ 19.000 € 18.521 � Project voltooid. Financiering: 
� HALE kerken en Cordaid / 

Vastenactie 
� Fietsen voor Burkina 

� Schoolkantine gebouwd, ingericht en 
eerst voorraad gekocht 

� Moeders getraind voor koken van 
maaltijden 

Schoolmaaltijden: 
� 500 leerlingen in schooljaar 2010-

2011 
 

€ 13.500 € 12.501 � Project loopt, financiering Turing 
Foundation 

� ± 500 leerlingen krijgen dagelijks een 
maaltijd 

Opleiding lassen en metaalbewerking: 
� Bouw praktijklokaal 
� Aankoop inventaris, machines en 

gereedschappen 
� Opleiding, transport en organisatie 

DSF 

€ 38.211 € 30.086 � Project loopt, nog niet voltooid, 
financiering: 
� Students for Students 
� Fietsen voor Burkina 
� Impulsis 

� Praktijklokaal klaar en ingericht om 
met opleiding te kunnen beginnen 

� Sollicitatieprocedure vakdocent loopt 
� Loods voor metaalbewerking in 

voorbereiding 
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Planning Begroting Voorlopige 
kosten 

Voorlopige uitvoering en resultaat 

Schooladministratie: 
� Bouw 
� Inrichting kantoren en 

vergaderruimte 
� Opleiding, transport en organisatie 

DSF 

€ 42.701 € 39.755 � Project bijna voltooid, financiering 
Fietsen voor Burkina 

� Gebouw bijna klaar 
� Vergadertafels en bureaus gekocht 
� Moet nog verder ingericht worden 

Schoolverpleegpost: 
� Bouw 
� Inrichting en medische koffer 
� Opleiding, transport en organisatie 

DSF 

€ 24.513 € 19.451 � Project bijna voltooid, financiering: 
� Stichting Castricum helpt 

Muttathara 
� Fietsen voor Burkina 
� Impulsis 

� Gebouw bijna klaar 
� Inrichting moet nog gekocht worden 
� Aanstelling verpleegkundige loopt 

Douches, latrines € 9.452 Geen 
kosten voor 
WOL 

� Project loopt 
� Drie latrineblokken met totaal 17 

latrines worden door bemiddeling van 
de gemeente Ouahigouya door ONEA 
aangelegd 

Computerlokaal: 
� Bouw 
� Apparatuur en aansluiting 
� Meubilair en overige benodigdheden 
� Training docenten ICT 
� Opleiding, transport en organisatie 

DSF 

€ 53.264 € 17.170 � Project loopt. Bijdragen ontvangen 
van: 
� Marthe van Rijswijck Foundation 
� Fietsen voor Burkina 
� Donateurs WOL 
� Impulsis 

� Bouw lokaal uitgesteld omdat men 
voorrang heeft gegeven aan gebouw 
voor schooladministratie 

� Klaslokaal tijdelijk ingericht als 
computerlokaal 

� 15 computers met randapparatuur 
aangeschaft 

� Deel van het meubilair aangeschaft 
� Trainingen aan docenten gestart 
� Bouw van het lokaal start na 

goedkeuring bouwtekening door 
WOL 

Bibliotheek: 
� Bouw 
� Meubilair 
� Boeken en leermiddelen 
� Transportmiddelen ambulante 

bibliotheek 
� Opleiding, transport en organisatie 

DSF 

€ 40.400 € 3.987 � Project loopt. Bijdragen ontvangen 
van: 
� Dr. Hofstee Stichting 
� Impulsis 

� Bouw lokaal uitgesteld omdat men 
voorrang heeft gegeven aan gebouw 
voor schooladministratie 

� Boeken nog in magazijn en alleen 
voor klassikaal gebruik 

� Bouw van het lokaal start na 
goedkeuring bouwtekening door 
WOL 

Schoolmeubilair 
� Schoolmeubilair voor 4 klassen van 

het college 

€ 10.000 
 

€ 8.961 � 120 schoolbanken 
� 4 kasten 
� 4 bureaus en stoelen 
� 14 aanplakborden 
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Planning Begroting Voorlopige 
kosten 

Voorlopige uitvoering en resultaat 

Deskundigheidsbevordering: 
� opleiding en training leraren 
� promotie van het complex 

€ 10.000 € 1.174 � 2x tweeweekse trainingen voor de 
leraren van het onderwijscomplex 

� Participatie van alle leraren bij een 
pedagogische conferentie 

� TV opname bij diplomering 
beroepsonderwijs 

� Werkconferentie met WOL 
� Overleg over doorstroom van 

informeel naar formeel onderwijs 
� Verbeterplan examenresultaten 
� Programma Engels voor de 

basisschool 
� Programma voor twee jaar 

beroepsonderwijs 
Totaal € 261.041 € 151.605 � Begroting € 261.041 

� Beschikbaar voor deze fase: € 
240.650 

� Nog te verwerven voor deze fase: € 
20.391 

 

NB: Dit is de herziene begroting tot einde schooljaar 2010-2011. 

5.3 Fondsenwerving 

Een groot deel van de fondsen is in 2010 bijeen ‘gefietst’ door Stichting Fietsen voor Burkina. Zij 

organiseerden allerlei fondsenwervende activiteiten voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Een 

groot bedrag is ingezameld door middel van verkoop van sponsorplaatsen op de truck en de 

terreinwagen. WOL heeft € 87.000 van Fietsen voor Burkina ontvangen voor het onderwijscomplex. 

De truck, die de fietsers begeleidde van Limmen naar Burkina Faso, is overgedragen aan DSF voor 

voorlichtingscampagnes op het platteland en vervoer van materialen naar dorpscholen en 

alfabetiseringscentra. De terreinwagen is helaas onderweg verloren gegaan bij een ongeval. 

 

Ook Students for Students, een groep van 6 studenten uit Nijmegen, heeft een sponsorrally 

georganiseerd van Nijmegen naar Burkina Faso met drie terreinwagens. Zij hebben met hun acties 

bijna 13.000 euro voor het onderwijscomplex opgehaald. 

 

WOL heeft van verschillende trouwe en nieuwe donoren een bijdrage ontvangen. Impulsis 

verdubbelde de ingezamelde gelden die bij WOL binnenkwamen tot een bedrag van € 79.750.  

 

Fietsers in tenue voor de vrachtwagen met 
sponsorlogo’s 

 
21-8-2010: De vrachtwagen bij de start van de fietstocht 

van Limmen naar Burkina Faso 
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De terreinwagen 20-11-2010: De truck wordt op onderwijscomplex Zoodo 
overgedragen aan DSF. 

 

5.4 Inzamelingsresultaat en overboekingen 

 

� Impulsis, Utrecht € 79.750 

� Fietsen voor Burkina € 87.000 

� Wereldwinkel Castricum € 750 

� Marthe van Rijswijck Foundation (computerlokaal) € 7.000 

� NCDO eindafrekening derde fase € 4.823 

� Students for Students (beroepsonderwijs) € 12.896 

� Bedrijvenproject St. Maartenschool / Rabobank € 1.325 

� Stichting Castricum helpt Muttathara (schoolverpleegpost) € 8.000 

� Turing Foundation (schoolmaaltijden 2010-2011) € 13.500 

� Dr. Hofstee Stichting (bibliotheek) € 5.000 

� Stichting Albert Asjes € 1.000 

� Overige donaties en giften € 5.001 

Totaal inzamelingsresultaat via rekening van WOL € 226.045 

Rechtstreeks naar DSF via Cordaid/Vastenactie, bijdrage HALE € 14.605 

Totaal beschikbaar voor de vierde fase vanuit Nederland € 240.650 

Vanuit Burkina is hier de bijdrage voor de latrineblokken bijgekomen.   

Overboekingen naar DSF:   

� Via rekening WOL naar DSF 2010, 1e en 2e overboeking € 100.000 

� Via rekening WOL naar DSF 2010 schoolmaaltijden € 13.500 

� Via HALE kerken en Cordaid / Vastenactie 2010 € 14.605 

� Via rekening WOL naar DSF 2011, 3e overboeking € 34.500 

Totaal overboekingen tot 20 maart 2011 € 162.605 

Aankoop en verscheping machines en gereedschappen NL € 17.626 

Totaal naar bestemming tot 20 maart 2011 € 180.231 

Nog te besteden € 60.419 

Nog in te zamelen € 20.391 

Totaal begroot bedrag vierde fase (tot einde schooljaar 2010-2011) € 261.041 
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6 Conferentie 

Tijdens ons bezoek in oktober (Johanna) en 

november (Yvonne) bleek dat het 

noodzakelijk was om het hele project van 

het onderwijscomplex eens goed te 

evalueren en de ideeën van WOL en DSF, 

over de ontwikkeling van Zoodo, op elkaar 

af te stemmen en aan te passen aan de 

weerbarstige realiteit. Johanna en Yvonne 

geven aan in februari 2011 terug te willen 

komen. DSF beloofde dan een conferentie 

te organiseren voor belanghebbenden en 

partners van het complex. De conferentie 

heeft 23 en 24 februari 2011 op 

Onderwijscomplex Zoodo plaatsgevonden. 

Tot de deelnemers behoorden: 

� de regionale directeur van basisonderwijs en alfabetisering van de regio Noord 

� de provinciale directeur van basisonderwijs en alfabetisering van de provincie Yatenga 

� een vertegenwoordiger van de regionale raad voor jongerenzaken en werkgelegenheid 

� een vertegenwoordiger van de regionale raad voor voortgezet onderwijs 

� onderwijsinspecteurs van het district Ouahigouya 

� vertegenwoordigers van zusterorganisaties van DSF 

� twee praktijkleraressen van het beroepsonderwijs van Zoodo 

� een lerares van de basisschool van Zoodo 

� een leraar van het college van Zoodo 

� de algemeen directeur van Zoodo 

� de sectordirecteur van het college van Zoodo 

� medewerkers van DSF 

� Johanna en Yvonne van WOL 

 

DSF had als doel van de conferentie gesteld: Onderzoeken van de mogelijkheden om 

Onderwijscomplex Zoodo zo goed mogelijk haar rol te laten spelen in de sociaal economische 

ontwikkeling van de Regio Noord. Als subdoelen werd gesteld: 

� In kaart brengen van de verworvenheden van het complex 

� In kaart brengen van de krachten, zwakten, problemen en bedreigingen van het complex 

(SWOT analyse) 

� Helder krijgen van de plaats van het complex in de regionale en nationale onderwijsplannen 

� Bepalen van een ontwikkelingsstrategie om de beroepsopleidingen daadwerkelijk een bijdrage 

te laten leveren aan de bestrijding van de armoede in de regio 

� Bedenken van toekomstige activiteiten voor de ontwikkeling van het complex 

 

De problemen en bedreigingen uit de SWOT analyse zijn voornamelijk opgenomen in het hoofdstuk 

‘Knelpunten en dilemma’s’. 

Op ons verzoek is gekeken naar de financiële situatie van het complex en de mogelijkheden om te 

komen tot een sluitende exploitatierekening. Dit blijft een knelpunt. Zie hiervoor het hoofdstuk 

“Knelpunten en dilemma’s”. 

Tijdens de conferentie werd duidelijk dat het complex en de activiteiten op het gebied van 

onderwijsverbetering breed gedragen worden door de provinciale en regionale 

onderwijsautoriteiten. De leerlingen komen uit de wijde omgeving en zij (of hun ouders) kiezen 

bewust voor Zoodo. Door onze investeringen beschikt het complex over meer faciliteiten dan de 

gemiddelde school in de provincie. De pedagogische aanpak is voor ieder helder. De administratie 

is op orde om de juiste gegevens voor onderzoek en metingen te kunnen aanleveren. Het team van 
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leraren is sterk op elkaar betrokken en goed geschoold. De betrokkenheid van de leerlingen en hun 

ouders is sterk door alle activiteiten die DSF op het complex organiseert, m.n. activiteiten op het 

gebied van sport en cultuur. Door het complex participeert DSF in de UNEPEL (Union Nationale des 

Promoteurs des Etablissements Privé d’Enseigement Laïc / Nationale Unie van oprichters van 

algemeen bijzondere privéscholen). 

Schoolfeest ter promotie van het complex Bewustwording van en respect voor de culturele 
identiteit is een belangrijk onderdeel van de 

pedagogische aanpak op Zoodo 
 

Onze zorg om de povere schoolresultaten werd weerlegd door de verschillende 

onderwijsautoriteiten: in vergelijking met andere scholen in Yatenga vallen de resultaten mee, 

zeker omdat Zoodo uitvallers van andere scholen alsnog een kans biedt.  

 

Voor ons was de conferentie een eye-opener: we moeten onze verwachtingen veel meer naar 

beneden bijstellen. Wat men in Burkina ziet als kwaliteitsverbetering, zien wij als 

vanzelfsprekendheden om onderwijs te kunnen geven. Kwaliteitsverbetering in Burkina betekent 

dat basisvoorwaarden aanwezig zijn. Zolang er nog geen fatsoenlijk gebouw is, onvoldoende 

zitplaatsen voor leerlingen, onvoldoende schoolboeken, geen salaris en rechtspositie voor leraren, 

zolang is men alleen maar met overleving bezig. 

 

Als resultaat van kwaliteitsverbetering ziet men: 

� voorkomen van voortijdig uitval uit het schoolsysteem 

� behalen van de onderwijsdoelen 

� succes van de leerling tijdens zijn schoolloopbaan 

� verbetering van de levensomstandigheden van de leerling 

� opleiding en bijscholing van onderwijsmedewerkers 

� beschikken over leermiddelen en schoolmateriaal 

� stimuleren van zelfstandig leren bij leerlingen 

 

Op de tweede dag van de conferentie werd bedacht hoe men de kwaliteit van het onderwijs zou 

kunnen verbeteren. Ook drong de noodzaak door dat het complex zelf inkomsten generende 

activiteiten moet ontwikkelen om te kunnen overleven. 

Men kwam tot de volgende ideeën: 

� Op het gebied van kwaliteitsontwikkeling 

� Invoeren van een kwaliteit verbeterplan 

� Plan voor loopbaanontwikkeling voor het personeel (nu worden leraren automatisch na drie 

jaar overgeplaatst) 

� Aanstellen van docenten voortgezet onderwijs in permanente dienst (nu zijn de meeste 

docenten op afroepbasis) 

� Invoering van Engels in de twee hoogste klassen van het basisonderwijs 

� Invoering van wiskunde op de basisschool 
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� Continue bijscholing van alle betrokkenen bij het onderwijs 

� Pedagogisch-didactische ondersteuning (klassenbezoek, intercollegiale consultatie) 

� Verwerven van leermiddelen, m.n. voor meten en wegen / wiskunde 

� Inrichten van een practicumlokaal voor biologie, natuur- en scheikunde 

� Opzetten van een bibliotheek 

� Opzetten van een computerlokaal en introduceren van ICT onderwijs 

� Opzetten van een kleuterschool 

� Investeren in de ouderverenigingen 

� Interscolaire correspondentie 

� Uitblinkerswedstrijden organiseren 

� Begeleide studie-uren in de middagpauze en creëren van overdekte studieplekken met 

banken en schoolborden 

� Niet overschrijden van het maximum aantal leerlingen per klas (voor het college is het 

maximum gesteld op 70 leerlingen per klas) 

� Organiseren van een toelatingsexamen voor het college en de beroepsopleidingen 

� Opzetten van een schoolraad 

� Gescheiden leerjaren voor het beroepsonderwijs 

� Opzetten van stages en bijscholen van praktijkbegeleiders 

� Aangaan van een partnerschap met de professionele netwerken / organisaties (bijvoorbeeld 

bond van mecaniciens) 

� Meer theoretische scholing in boekhouding en beheer van een onderneming voor de 

beroepsopleidingen 

� Aanstellen van een sectorhoofd voor het beroepsonderwijs 

� Samenwerking zoeken met andere scholen voor beroepsonderwijs 

� Studiereizen / excursies voor docenten en leerlingen 

� Voorlichting op het gebied van gezondheid en seksualiteit 

� Verlengen van de duur van de beroepsopleidingen 

� Aanstellen van een boekhouder / economisch directeur op het complex 

� Internaat voor m.n. meisjes uit de dorpen die geen veilig gastgezin kunnen vinden 

� Personeelswoning op het terrein voor de directeur 

� Instellen van een leerafdeling in de stad voor het derde jaar van het beroepsonderwijs 

� Op het gebied van inkomsten generende activiteiten: 

� Een winkel voor verkoop van de producten van de beroepsopleidingen 

� Opzetten van een coöperatie van leerlingen en oud-leerlingen om samen micro-

ondernemingen te beginnen op het schoolterrein of in de stad 

� Beroepsopleiding horeca / facilitaire dienst met ontvangst / conferentiezaal en 

overnachtingsmogelijkheden (aan zaalruimte schijnt grote behoefte aan te zijn) 

 

Een aantal zaken uit bovenstaande lijst zijn al opgenomen in de vierde fase. Maar er is nog heel 

veel te doen…. 

 

Aan het slot van de conferentie benadrukten de deelnemers nogmaals het belang van het 

onderwijscomplex en het partnerschap met WOL en partners van WOL in Nederland: 

� Onderwijscomplex Zoodo levert een belangrijke bijdrage aan de bestijding van analfabetisme 

onder jongeren en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de nationale 

ontwikkelingspolitiek; 

� Onderwijscomplex Zoodo levert door haar gedifferentieerde onderwijsaanbod een enorme 

bijdrage aan het beleid van de overheid om het onderwijs in Burkina te ontwikkelen 

� De resultaten en voorbeeldfunctie van het onderwijscomplex hebben een uitstraling in de hele 

Regio Noord van Burkina; 

� Door de kwaliteit van het partnerschap tussen WOL en DSF is Onderwijscomplex Zoodo in staat 

om haar doelen te bereiken. 
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7 Knelpunten en dilemma’s 

De weg om kwalitatief goed onderwijs te bieden dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling en 

bestrijding van de armoede in Burkina is net zo moeilijk begaanbaar als veel wegen in Burkina: hij 

zit vol hobbels en kuilen en is soms ver te zoeken. Tijdens de uitvoering van deze vierde fase en 

tijdens de werkweek met conferentie in Burkina hebben we veel geleerd en veel goede 

ontwikkelingen gezien. Maar ook zijn we vele knelpunten en dilemma’s tegengekomen. We zullen 

een manier moeten zoeken om daarmee om te gaan. 

7.1 Tijdsplanning versus omvang van het project 

De onderdelen waarvoor subsidie is verkregen in deze vierde fase zouden eigenlijk nu afgerond 

moeten zijn. Door het geweldige bedrag dat beschikbaar is voor deze fase, kunnen we veel 

deelprojecten realiseren. Maar doordat we tegelijkertijd veel financiële hulp hebben gekregen, kost 

de verantwoorde besteding van het geld ook veel meer tijd dan was voorzien. Het bedrag voor de 

verdubbeling door Impulsis, was in juli 2010 bij elkaar. DSF heeft het eerste geld in augustus 

ontvangen en zij zijn in september begonnen met bouwen en aankopen van spullen. Eerder kon 

niet vanwege de vakantie en andere werkzaamheden van de aannemer. De schoolkantine en het 

laslokaal zijn hierna zo snel mogelijk gebouwd om dit af te hebben met de komst van de fietsers. 

De schooladministratie was niet in het subsidiecontract met Impulsis opgenomen, maar hebben we 

wel met voorrang uitgevoerd vanwege de groei van de school en de kans om voor overheidssteun 

in aanmerking te komen. Achteraf gezien is het onhaalbaar gebleken om in 7 maanden een 

schoolkantine, een praktijklokaal, een schoolverpleegpost, een schooladministratiegebouw, 

latrines, bibliotheek en computerlokaal te bouwen.  

Ook voor WOL is de omvang van het project een grote belasting. Als klein groepje vrijwilligers 

doen we dit naast onze normale werkzaamheden. Het is een baan op zich gebleken. Als deze fase 

voltooid is, zullen we ons weer richten op kleinere stappen in de realisatie van het complex. 

7.2 Kwalitatief goed onderwijs aan kansarme jongeren versus 

overleven 

Het belangrijkste dilemma wordt gevormd door de idealen en visie van het begin en de 

weerbarstige realiteit van het runnen van een onderwijscomplex in een van de armste landen in de 

wereld. Uitgangspunt was het bieden van kwalitatief goed onderwijs, afgestemd op de 

ontwikkelingsbehoefte van de bevolking, aan kansarme jongeren. Het tweede ideaal was de 

opgedane kennis en ervaring m.b.t. kwaliteitsverbetering te verspreiden over de provincie. 

Het onderwijscomplex is een particuliere school en wil dat ook graag blijven om te kunnen 

experimenteren met onderwijsvernieuwing (staatsscholen zijn verplicht om de standaard 

(ouderwetse) lesprogramma’s uit te voeren). Een particuliere school moet de eigen exploitatie zien 

rond te krijgen. Van het begin af aan hebben we gezegd dat WOL niet in staat is om de 

verantwoordelijkheid te nemen voor salarissen van onderwijzend en onderwijs ondersteunend 

personeel. Daar moet DSF zelf een oplossing voor vinden. Om de salarissen te kunnen betalen, en 

dus als school te kunnen overleven, neemt DSF zo veel mogelijk betalende leerlingen aan. Om aan 

het ideaal van onderwijs aan kansarme jongeren te voldoen, nemen ze ook leerlingen aan die niet 

in staat zijn om te betalen. Om toch voldoende inkomsten te kunnen krijgen om de salarissen te 

betalen, zitten de meeste klassen overvol. In het eerste, tweede en vierde leerjaar van het college 

is het maximum toegestane aantal leerlingen per klas (70) overschreden. M.n. de resultaten van 

het vierde leerjaar (examenjaar van de eerste cyclus) zijn schrikbarend. Een manier om de 

personeelskosten te drukken is het aanstellen van docenten op afroepbasis. Die zijn goedkoper dan 

docenten in vaste dienst. De betrokkenheid van de docenten bij de school is echter veel minder. 

Ook is het lastig om een goed lesrooster samen te stellen omdat de docenten ook op andere 

scholen werkzaam zijn. Dit alles komt de kwaliteit niet ten goede. 

Een particuliere school kan wel in aanmerking komen voor subsidie van de overheid, mits het aan 

een aantal criteria voldoet. Dit zijn criteria op het gebied van kwaliteit van faciliteiten, kwaliteit van 

personeel en kwaliteit van resultaten. De kwaliteit van de faciliteiten op Zoodo is voor een school in 
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Burkina uitstekend. De kwaliteit van het vaste personeel is ook goed. Er is alleen te weinig vast 

personeel in dienst: voor overheidssteun moet 50% van het onderwijzend personeel van het 

college in vaste dienst zijn. De kwaliteit van resultaten is door bovenstaande knelpunten zorgelijk.  

Het lijkt een vicieuze cirkel. We hopen dat de kwaliteit van de faciliteiten doorslaggevend zal zijn 

om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen. Er kan dan meer personeel in vaste dienst 

komen. Zonder subsidie is DSF genoodzaakt om alleen betalende leerlingen aan te nemen totdat 

de exploitatierekening van het complex rond is en er ruimte is om ook kansarme kinderen een plek 

te geven. WOL zal wel een aantal kansarme jongeren een kans bieden door middel van het 

scholieren adoptieproject. 

We hebben DSF gevraagd om in Burkina een economisch deskundige te zoeken die een 

exploitatieplan voor het complex kan maken voor de komende vijf jaar, inclusief adviezen om 

voldoende inkomsten te kunnen genereren. De profielbeschrijving voor zo’n deskundige hebben we 

net ontvangen van DSF. Deze zullen we in Nederland ter beoordeling voorleggen aan financiële 

experts. 

Voor DSF is het inmiddels duidelijk dat zij, om te kunnen overleven, zelf inkomsten moeten zien te 

genereren. Hierop gaan zij hun beleid aanpassen: niet meer alleen het accent op onderwijs, maar 

ook op commercie. 

7.3 Kwaliteitsverbetering versus het gebrek aan middelen en 
deskundigheid 

Zoals eerder beschreven: kwaliteitsverbetering op het gebied van ‘hardware’ als gebouwen en 

schoolmeubilair is in orde. Ook het schoolverzuim is afgenomen door de aanwezigheid van de 

schoolkantine. Verbeteren van de kwaliteit van de ‘software’, de lesprogramma’s en modules, is 

lastiger, evenals het vinden van vakbekwame praktijkdocenten. Schoolboeken zijn onvoldoende te 

krijgen, ook als je voldoende geld hebt om ze te kopen. De overheid is verantwoordelijk voor het 

laten drukken van schoolboeken. Dit gebeurt in Ivoorkust. Distributie vanuit Ivoorkust is door de 

burgeroorlog daar lastig. Ook zijn de oplages veel te klein en herziening en actualisering van een 

druk wordt nauwelijks gedaan. Van de meeste nieuw gekochte schoolboeken voor de bibliotheek 

was de laatste herziene druk uit 1996! Goede vakliteratuur en naslagwerken zijn er nauwelijks. 

Toegang tot internet is er nauwelijks. Ook is het lastig om goede trainers te vinden die docenten 

kunnen bijscholen. Voor bekwame vakdocenten voor de lasopleiding moet men in Ouagadougou 

zoeken. 

De onderwijspolitiek in Burkina is zodanig dat leraren voor 3 jaar op en school worden aangesteld 

en dan kunnen worden overgeplaatst. Het verloop aan personeel is daardoor groot en ook het 

wegvloeien van deskundigheid. Het betekent dat er constant geïnvesteerd moet worden in nieuw 

personeel. 

 

We hopen dat met de installatie van de computers men betere toegang tot kennisbronnen krijgt en 

dat de docenten in staat zijn om met behulp van computers zelf lesprogramma’s samen te stellen 

en hun eigen deskundigheid te vergroten. 

DSF zou het gebrek aan documentatie voor lesprogramma’s en modules willen oplossen door op 

het terrein een drukkerijtje te plaatsen. Naast de voorziening in de eigen behoeften aan gedrukt 

lesmateriaal, zou men dit ook voor andere scholen kunnen doen en hiermee wat geld kunnen 

verdienen.  

7.4 Algemene schoolse vaardigheden versus praktijkleren 

De beroepsopleidingen zijn opgezet voor jongeren die niet het niveau halen van het college of die 

de basisschool voortijdig hebben verlaten. In het lager beroepsonderwijs krijgen zij een kans om 

een beroep te leren en kunnen ze hun schoolse vaardigheden toepassen. Op deze manier willen we 

voorkomen dat deze kwetsbare groep weer opnieuw vervalt tot analfabetisme. Met de 

beroepsopleiding leren ze een vak waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Bij de meiden van de modevakschool lukt dat aardig. Bij de techniekopleiding is dat lastiger: er is 

een groot leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste leerling. Ook blijkt het niveau van de 
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jongeren heel laag: een aantal kunnen nauwelijks lezen en schrijven en begrijpen de theorie van 

de techniek niet. Ook al vinden de jongens het vak leuk, dan kans dat ze afhaken is groot door hun 

gebrek aan algemene schoolse vaardigheden. De praktijklerares is niet in staat om algemene 

vakken als lezen, schijven en rekenen te geven. Eigenlijk zou er een aparte docent moeten zijn om 

in het lager beroepsonderwijs schrijven, rekenen en lezen te geven. DSF overweegt om bij nieuwe 

aanmeldingen eerst een test af te nemen. Maar ja, dan kom je weer bij de toch al povere 

aanmeldingen voor het beroepsonderwijs en het dilemma van het aannemen van zo veel mogelijk 

leerlingen om de exploitatie rond te krijgen…. 

7.5 Gebrek aan ruimtelijk inzicht 

In Burkina wordt pijnlijk zichtbaar hoe belangrijk het is dat leerlingen vanaf jonge leeftijd bezig zijn 

met vormen, maten, gewichten, passen, meten, verhoudingen, etc. om ruimtelijk inzicht te kunnen 

ontwikkelen. Helaas zijn deze leermiddelen op de meeste scholen niet aanwezig. Bij veel 

volwassenen ontbreekt het dan ook aan ruimtelijk inzicht aan. Een bouwtekening of plattegrond 

kan men nauwelijks lezen. Het gevolg is dat gebouwen vaak schots en scheef zijn, ze op een heel 

andere plaats komen te staan dan gepland en dat ruimtes veel te krap bemeten zijn. Zo dacht men 

op de veranda van het laslokaal ook nog machines voor metaalbewerking te kunnen plaatsen. Men 

had zelf opgegeven dat sommige machines een lengte van 2.5 m hebben. Dat dit een beetje lastig 

werken wordt op een veranda van 5 bij 8 mater waar ook nog andere werkzaamheden uitgevoerd 

moeten worden, heeft men niet in de gaten. Dat ook de betonvloer aangepast moet worden aan 

het gewicht van de machines, ziet men ook niet. We hebben afgesproken dat er voor de opleiding 

metaalbewerking een aparte loods komt bij het laslokaal, maar dat wij eerst een bouwtekening 

willen hebben met tekening van de plaatsing van machines en gemaakt door een deskundige 

architect. Hetzelfde geldt voor de bouw van het computerlokaal en de bibliotheek: eerst een goede 

tekening van de bouw en inrichting. Het is een van de redenen waarom we nog niet zijn begonnen 

met de bouw.  

7.6 Dilemma van de schoolmaaltijden 

Alle kinderen krijgen nu dagelijks een schoolmaaltijd. Maar of je nu 6 of 16 bent, iedereen krijgt 

dezelfde grote portie. Gevolg is dat de kleintjes zelf een pannetje meenemen om de rest thuis te 

verdelen over broertjes en zusjes. De oudere kinderen proppen zich helemaal vol. De porties zijn 

zo groot dat een Hollands gezin er met zijn vieren van kan eten. Wij plaatsten hier opmerkingen 

over vanuit de bezorgdheid dat straks voor het einde van het schooljaar alles op zou zijn. Toen 

bleek dat voor veel kinderen de schoolmaaltijd nu de enige maaltijd is die ze op een dag krijgen en 

dat ze daarom hun maag helemaal vol willen stampen. Wij hebben gezegd dat dit niet de bedoeling 

is, dat de schoolmaaltijden slechts een lunch zijn en een aanvulling op de avondmaaltijd thuis. De 

schoolleiding beloofde de porties kleiner te maken en de ouders te wijzen op hun 

verantwoordelijkheid om het kind ook thuis eten te geven. Ook zou de hoeveelheid afgestemd 

worden op de leeftijd van het kind. 

7.7 Armoede- en werkeloosheidbestrijding vanuit het onderwijscomplex 

Het beeld dat wij hebben van armoede- en werkeloosheidbestrijding is toch iets anders dan dat van 

de medewerkers van Zoodo en DSF. Dat het onderwijscomplex werkgelegenheid biedt zien zij als 

armoedebestrijding. Hoewel er een schreeuwend tekort is aan scholen, zijn veel onderwijzers en 

docenten werkeloos omdat de salarissen niet betaald kunnen worden. De eigen overleving gaat 

voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De behoeftepiramide van Maslow was hier duidelijk 

zichtbaar: eerst de eigen basisbehoeften zeker stellen voordat je tot verdere ontwikkeling en zorg 

voor anderen kunt komen. Na enige discussie werd wel duidelijk dat Zoodo een maatschappelijke 

functie heeft in de bestrijding van armoede en werkeloosheid in het gebied. Maar ook hier speelde 

het gebrek aan permanent personeel weer een rol. 
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7.8 Informeel onderwijs versus formeel onderwijs 

DSF is heel hard bezig met het opzetten van nieuwe vormen van onderwijs om uitvallers uit het 

klassieke systeem of jongeren en volwassenen die geen kans hebben gehad naar school te gaan, 

alsnog voldoende schoolse vaardigheden bij te brengen om te kunnen participeren in de 

samenleving en een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de gemeenschap. Tot 

deze vormen van onderwijs behoren de alfabetiseringtrajecten voor volwassenen vanaf 15 jaar, het 

tweedekans avondonderwijs voor jongeren vanaf 9 jaar, en het lager beroepsonderwijs. Deze 

vormen van onderwijs worden informeel genoemd en hebben een zeer lage status. Overstap naar 

het formele onderwijs is tot nu toe niet mogelijk. Cursisten die het hoogste niveau van het 

informele onderwijs hebben gehaald, kunnen niet verder studeren. DSF zou graag zien dat dit 

tweedekans onderwijs als volwaardige onderwijsvorm erkend wordt en er overstap mogelijk is van 

het informele naar het formele onderwijs. Meer mensen zouden zich dan op een hoger niveau 

kunnen ontwikkelen. Ook zou de status van deze vormen van onderwijs daarmee verhoogd kunnen 

worden en hierdoor zouden bijvoorbeeld meer jongeren kiezen voor een beroepsopleiding. 

DSF en soortelijke zusterorganisaties lobbyen hiervoor bij de Ministeries van onderwijs om dit 

mogelijk te maken. 

7.9 Professionalisering van het bedrijfsleven 

Knelpunt blijft de slechte kwaliteit van het lokale bedrijfsleven. De praktijkleraressen van de 

beroepsopleidingen willen hun leerlingen niet op stage sturen bij bedrijven in Ouahigouya. Ze zijn 

veel te bang dat leerlingen verkeerde dingen leren. Die kans is heel groot. Het liefst laten ze hen 

stage lopen in de hoofdstad Ouagadougou, waar de kwaliteit van het bedrijfsleven veel beter is. 

Maar dit stuit weer op andere problemen, zoals het vinden van een logeeradres.  

Tijdens ons bezoek in februari hebben we met de staf van DSF en het onderwijscomplex gesproken 

hoe we een win-win situatie kunnen creëren voor de leerlingen en het lokale bedrijfsleven. Een van 

de voorstellen was om de lokale ondernemers gebruikt te laten maken van de faciliteiten van het 

onderwijscomplex (machines, gereedschappen, computers) en hen eventueel een training aan te 

bieden. Het uiteindelijke doel zal zijn dat de lokale ondernemers zelf het belang gaan zien van het 

beroepsonderwijs en hier ook in willen investeren. Maar dit zal een project op zich zijn. In hoeverre 

WOL en DSF hiertoe in staat zijn is nog niet duidelijk. 

 

8 Conclusie, dankbetuiging en voortzetting 

Ondanks alle beschreven knelpunten is de balans van de resultaten van het onderwijscomplex 

positief. Onderwijscomplex Zoodo voldoet zeker in een behoefte in Yatenga en heeft zichtbare 

resultaten opgeleverd: 

� Het complex is bekend bij de provinciale, regionale en nationale onderwijsautoriteiten en 

ministeries 

� Het complex is bekend onder de bevolking. Leerlingen komen uit de hele regio. 

� Van de basisschool zijn vier leerjaren operationeel. Ieder leerjaar komt er een nieuwe klas bij. 

De resultaten van de basisschool behoren tot de beste van de provincie: schooljaar 2009-2010 

is 95% van de kinderen overgegaan naar een hogere klas. 

� Het college (de eerste cyclus / onderbouw) is volledig operationeel met vier leerjaren. De 

overgangsresultaten liggen iets boven het provinciale gemiddelde. De examenresultaten in 

2009 behoorden tot de beste van de provincie (42%), die van schooljaar 2010 lagen iets onder 

het gemiddelde (32%). Voor 2011 zijn ze zorgelijk vanwege de overvolle klassen en het niveau 

van de leerlingen (vanwege zwakke resultaten weggestuurde leerlingen van andere scholen) 

� Het vijfde leerjaar voortgezet onderwijs (eerste leerjaar van de tweede cyclus / bovenbouw 

HAVO / VWO) is operationeel met goede resultaten (76% van de leerlingen zat het eerste 

trimester op het vereiste niveau) 

� De eerste 11 leerlingen van het beroepsonderwijs hebben hun diploma gehaald en werk 

gevonden in Ouahigouya en Ouagadougou. 
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� Het ongeoorloofde schoolverzuim is verminderd. 

 

Dank zij Stichting Fietsen voor Burkina, de grote subsidie van Impulsis, Students for Students, 

onze trouwe donoren, de nieuwe donoren en al onze donateurs hebben we in deze fase een 

enorme stap voorwaarts kunnen zetten in de realisatie van Onderwijscomplex Zoodo. Door al deze 

hulp zullen eind 2011 alle basisvoorzieningen aanwezig zijn om Zoodo haar rol in de hervorming en 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Yatenga te kunnen laten spelen. 

De vierde fase is nog niet voltooid. Tot de verdere acties in deze fase horen: 

� Inrichten en in gebruik nemen van de schooladministratie 

� Aanstellen van een docent lastechniek 

� Werven van leerlingen voor de lasopleiding 

� Bouwen en inrichten van de loods voor metaalbewerking 

� Bouwen van de bibliotheek en het computerlokaal 

� Opleiden en trainingen van bibliotheekbeheerders en de bibliotheek operationeel maken 

� Trainen van docenten in computergebruik en aanstellen van een systeembeheerder 

� Afmaken, inrichten en operationeel maken van de schoolverpleegpost 

� Aanstellen van een verpleegkundige 

� Overleg met bedrijfsleven over professionalisering en stagemogelijkheden 

� Verstrekken van schoolmaaltijden 

� Aanleggen van latrines 

� Bijscholingscursussen voor leraren 

� Deskundigheidsbevordering van alle personeelsleden en vrijwilligers van DSF en Zoodo. 

 

Namens DSF willen we iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage heeft geleverd of nog levert aan 

deze fase in de realisatie van Onderwijscomplex Zoodo. Heel hartelijk dank voor jullie steun!  

 

Wij gaan door. De weg is nog heel lang en vol hobbels, maar het is een prachtige weg. 

 

 
 

Limmen, april 2011 

 

Namens Stichting WOL 

 

 

 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Voorzitter 
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9 Bijlage 

9.1 Lijst van sponsors 

Onderstaande bedrijven, organisaties of stichtingen hebben vanaf 2006 duizend euro of meer 

bijgedragen aan de realisatie van het onderwijscomplex. Mocht uw naam niet op de lijst staan, dan 

bij voorbaat excuus. Laat ons even weten of u uw naam vermeldt wilt zien op de lijst. 

 

� Anonieme particulieren fondsen 

� Bedrijvenproject St. Maartenschool / Rabobank, Limmen 

� Cordaid / Vastenactie, Den Haag 

� Cornelius parochie, Limmen 

� Diakonie Protestantse Gemeente Limmen 

� Donateurs van WOL 

� Dr. Hofstee Stichting, Alkmaar 

� Driessen Vastgoed, Limmen 

� Equipe Coiffures, Limmen 

� Genootschap Limbon, Limmen 

� Henselmans Holding, Limmen 

� Horizon College, afdeling Welzijn, Hoorn 

� Impulsis / Edukans, Utrecht 

� Jac. P. Thijsse College, Castricum 

� Katholieke Stichting Jongerenbelangen, Den Haag 

� Kerken van de HALE-regio 

� Linxx, Utrecht 

� Marthe van Rijswijck Foundation, Oldeberkoop 

� NCDO, Amsterdam 

� Paul Tensen Stichting, Bussum 

� Rode Kruis Castricum 

� Rotary Club Castricum, Akersloot, Limmen 

� Stichting Albert Asjes, Castricum 

� Stichting Alle Beetjes, Amsterdam 

� Stichting Castricum helpt Muttathara, Castricum 

� Stichting Fietsen voor Burkina, Limmen 

� Stichting Gered Gereedschap, Amsterdam 

� Stichting Keer op Keer, Heiloo 

� Stichting Optimix, Amsterdam 

� Stichting Zonnige Jeugd, Haarlem 

� Students for Students, Nijmegen 

� Turing Foundation, Amsterdam 

� Uilenburchtschool, Grootebroek 

� Van Straaten Advies, Amsterdam 

� Wereldwinkel, Castricum 
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ZIJ MAKEN DE VIERDE FASE VAN 

ONDERWIJSCOMPLEX ZOODO MOGELIJK: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

EN AL ONZE OVERIGE SPONSORS EN DONATEURS. 

 

HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! 


