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Uitbreiding beroepsonderwijs op Onderwijscomplex Zoodo 

Loods en autowerkplaats bijna klaar! 

  

  

Er is het afgelopen half jaar hard gewerkt aan de uitbreiding van het beroepsonderwijs op On-

derwijscomplex Zoodo in Ouahigouya. De grote loods voor de techniekopleidingen (foto’s 

links) en de autowerkplaats voor de nieuw op te zetten opleiding voor autotechniek (foto’s 

rechts) zijn bijna klaar. 

Het was eigenlijk de bedoeling dat we zouden star-

ten met de bouw van nieuwe theorielokalen voor 

het college. Onze partner DSF is lid van een bond 

voor particuliere scholen en de leden van deze 

bond mochten een plan indienen om nieuwe klas-

lokalen voor colleges te bouwen. De overheid van 

Burkina stimuleert de bouw van colleges vanwege 

het enorme gebrek aan plaatsen in het voortgezet 

onderwijs. Slechts 26% van de kinderen kan na de 

basisschool verder leren. Particuliere scholen, die 

in staat waren om 50% van de kosten zelf te fi-

nancieren, zouden de andere 50% van de overheid 

krijgen uit een programma dat door de Wereld-

bank gefinancierd wordt. WOL had dit bedrag eind 
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2012 bij elkaar. Helaas is de overheid de eerder 

gedane beloften aan de bond nog niet nagekomen 

en duren de onderhandelingen voort. Daarom 

hebben we besloten om te starten met de bouw 

van de loods en de autowerkplaats. 

Nu, eind september, zijn zowel de autowerkplaats 

als de loods zo goed als klaar! De autowerkplaats 

is een groot gebouw geworden van 33 meter lang 

x 12 meter breed x 4,10 meter hoog. Het gebouw 

voldoet aan de technische en pedagogische eisen 

voor een opleiding autotechniek. Het gebouw be-

staat uit een werkhal met twee werkputten, een 

theorielokaal, een kantoor voor de vakinstructeur, 

een kantoor voor de leraar en een magazijn voor 

gereedschappen en materialen. 

De loods is een groot gebouw van 21 meter lang x 

10 meter breed x 4,10 meter hoog. Het biedt vol-

doende ruimte om veilige werkplekken te creëren 

voor de opleiding lassen en metaalbewerking. 

De loods zal in oktober, bij aanvang van het nieu-

we schooljaar, in gebruik genomen worden. De 

opleiding voor autotechniek start in januari 2014. 

 

 
Een vloer versterkt met betonijzer in de autowerkplaats 

 
Een brug is veel te duur, maar een werkput om onder 

auto’s te kunnen sleutelen voldoet ook 

 

Het beroepsonderwijs 
Onderwijscomplex Zoodo is door het ministerie van 

jongerenzaken, beroepsonderwijs en werkgelegen-

heid aangewezen als examenplaats voor het lande-

lijk erkende diploma CQP (Certificat de Qualification 

Professionelle) voor leerlingen van de opleiding 

fiets- en bromfietstechniek. Onze vakinstructeurs 

waren aangesteld als examinatoren. In juni legden 

17 jongeren uit de regio Noord het examen af, 

waarvan 4 jongeren van onze opleiding. Zij zijn alle 

vier geslaagd en gaan aan het werk. 

De opleiding lassen en metaalbewerking draait nog 

maar 1½ jaar en de eerste examens op het complex 

voor deze opleiding zullen in december 2013 plaats-

vinden. Een van onze leerlingen deed het echter al 

zo goed, dat hij in de hoofdstad Ouagadougou het 

CQP examen voor lassen en metaalbewerking heeft 

afgelegd. Hij is geslaagd en gaat in Ouagadougou 

verder studeren voor het BQP (Brevet de Qualificati-

on Professionelle). Helaas zijn er ook een paar leer-

lingen van de lasschool gestopt met hun opleiding. 

Goed nieuws daarentegen is dat ze allemaal een 

baan aangeboden kregen bij de werkgevers waar ze 

stage liepen! Zo tevreden waren hun bazen over hun 

werk. Omdat deze jongeren veel moeite hadden met 

de theorie van de lasopleiding hebben ze dit aanbod 

aangenomen. 

De watertoren 

 

Vorig jaar, tijdens de grote droogte en voedselcri-

sis, heeft de watertoren op Zoodo overuren ge-

draaid om de hele wijk van water te voorzien. Het 

waterleidingsysteem is inmiddels schoongemaakt 

en kapotte onderdelen en leiding zijn vervangen 

of gerepareerd. Dit was nodig om te garanderen 

dat er voldoende water beschikbaar is voor de 

bouw van de grote loods en autowerkplaats. Èn 

om te zorgen dat er voldoende en kwalitatief goed 

drinkwater is voor de leerlingen en het personeel. 
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Leerlingen van de lasopleiding repareren de werktafels 

van de modevakschool 

 
De modevakschool is erg populair bij de meiden. Het 

lokaal is al te klein. We hebben plannen voor uitbreiding 

Het college 
Het college op onderwijscomplex Zoodo is uitge-

groeid tot een volwaardig lyceum. Het voortgezet 

onderwijs in Burkina is opgebouwd uit twee fasen: 

een eerste cyclus van vier jaar, dat wordt afgeslo-

ten met het examen voor het BEPC, en een twee-

de cyclus van drie jaar om het BAC te kunnen 

behalen. Met het BEPC zijn jongeren toelaatbaar 

voor opleidingen in de publieke sector zoals on-

derwijzer, verpleger of ambtenaar. Met het BAC 

kunnen ze naar een hogeschool of universiteit. 

Afgelopen schooljaar hadden we 510 leerlingen op 

het college, verdeeld over 11 klassen. Er was dit 

jaar echter in heel Burkina veel onrust onder de 

scholieren vanwege belastingheffing over de in-

schrijfgelden voor de examens. Bovendien staak-

ten de leraren nog voor betere beloning en ar-

beidsomstandigheden. Al met al veel lesuitval en 

de gevolgen waren te zien in de examenresulta-

ten: landelijk is maar 20% van de examenkandi-

daten geslaagd. Op Zoodo was het helaas niet 

anders. Van de 107 kandidaten voor het BEPC zijn 

er slechts 21 geslaagd, wat neerkomt op een ma-

gere 20%. Voor het BAC hadden we 48 kandidaten 

en zijn er 17 geslaagd oftewel 35%. Nu schommelt 

normaal het slagingspercentage landelijk tussen 

de 25 en 35%, maar wij scoorden voor het BEPC 

met Zoodo de eerste jaren beter. Nu helaas niet. 

We hebben wel met DSF afgesproken dat alle leer-

lingen komend schooljaar een nieuwe kans krij-

gen. Tijdens ons bezoek aan Burkina in oktober 

zullen we bekijken wat er moet gebeuren om dit 

soort teleurstellingen te voorkomen. 

 

 

Het basisonderwijs

 

De resultaten van de basisschool zijn heel goed. 

Alle 111 leerlingen zijn overgegaan naar een hoge-

re klas. Jammer genoeg konden we de kwaliteit 

van het onderwijs nog niet aantonen met examen-

resultaten voor het CEP, het diploma van de basis-

school. Door verhuizing van leerlingen zouden er 

afgelopen schooljaar nog maar 10 leerlingen in de 

6e klas over blijven. Het was financieel niet haal-

baar om zo’n kleine klas door te laten gaan. In 

overleg met de ouders zijn deze leerlingen over-

geplaatst naar scholen in andere wijken van Oua-

higouya. In de lagere klassen zitten meer kinde-

ren. Het kindertal in de wijk groeit sterkt en Zoodo 

is de enige school in de wijk.
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Scholieren Adoptieproject
Het afgelopen jaar ondersteunden we 52 jongeren 

om voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of 

hoger onderwijs te kunnen volgen. Tidiani heeft 

zijn opleiding voor leraar basisonderwijs voltooid 

en gaat aan het werk op een basisschool in een 

dorp. Mariam en Azèta volgen ook de opleiding 

voor leraar basisonderwijs en gaan komend 

schooljaar stage lopen. Florence zit op de universi-

teit in Ouagadougou en heeft haar bachelor Ma-

nagement en Beheer bijna voltooid. Ze gaat door 

voor haar master. Souleymane en Aboubakary zijn 

afgelopen jaar begonnen op de universiteit in Kou-

dougou. De studenten hebben alle drie een laptop 

gekregen. De overige leerlingen volgen voortgezet 

onderwijs of een beroepsopleiding op Zoodo. 

We willen graag weer een aantal kinderen de 

kans geven om voortgezet onderwijs of een 

beroepsopleiding te volgen. Geeft u hen die 

kans voor 350 euro per jaar? Via onze websi-

te www.stichtingwol.com kunt u zich opge-

ven. 

 

Sijtse van Veen bij DSF
Nu de subsidie van grote professionele NGO’s aan 

DSF steeds minder wordt, is WOL een van de be-

langrijkste financieringspartners van DSF gewor-

den. Dit brengt grote verantwoordelijkheden met 

zich mee voor het functioneren van DSF. Om deze 

reden hebben we hulp ingeroepen van de heer 

Sijtse van Veen. Van 2005 tot 2009 was Sijtse als 

relatiebeheerder van ICCO betrokken bij de on-

derwijsprogramma’s van DSF. Sijtse is als vrijwilli-

ger van WOL (op basis van onkostenvergoeding) 

in juli een week op werkbezoek geweest in Burkina 

om de directie van DSF en Zoodo te adviseren 

over verdere professionalisering en samenwerking 

met ons. In oktober gaan we zelf weer naar Burki-

na om Sijtses adviezen verder uit te werken. 

 

 

Plannen
Er is nog heel veel werk te verrichten om het on-

derwijs in Burkina Faso te verbeteren. Wij gaan 

verder met de uitbreiding en kwaliteitsverbetering 

van het beroepsonderwijs en het voortgezet on-

derwijs. De modevakschool is al veel te klein ge-

worden en moet worden uitgebreid. Er is nog 

steeds een enorm tekort aan plaatsen op het col-

lege. Met of zonder steun van de overheid van 

Burkina willen we klaslokalen bijbouwen. Ook een 

goede aansluiting op internet en een intranet voor 

het hele onderwijscomplex met bijbehorende trai-

ningen voor docenten en leerlingen staat op het 

programma. Wij hopen dat u ons weer wilt steu-

nen! 

Actuele informatie over de uitvoering van de 

projecten vindt u op onze Facebook pagina 

www.facebook.com/StichtingWOL . Klik bo-

venaan de pagina op de button ‘vind ik leuk’ 

en u wordt op de hoogte gehouden van nieu-

we berichten! 
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