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Afkortingen en hun betekenis

AD
AG
AGCT

APE/AME
BAC
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CEP
CEZ
CBF

CCEB-BF
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DGCOOP

DREPPNF-Nord

DSF
EDUKANS
EFTP

ICCO
LABO

MOOC

NGO

Stichting WOL

Association de Développement: Geregistreerde ontwikkelingsvereniging.
Assemblée Générale: Jaarvergadering van een vereniging of organisatie.
Appui à la Gestion des Collectivités Territoriales: Een programma van LABO om
collectieve middelen goed te beheren door burgers bewust te maken van hun
mogelijkheden om overheden en besturen te controleren.
Associations des Parents d’Elèves / Associations des Mères Educatrices :
Oudercomités op scholen.
Baccalauréat : Diploma na zeven jaar middelbaar onderwijs. Geeft toegang tot
hoger en universitair onderwijs, vergelijkbaar met ons VWO diploma.
Brevet d’Etude du Premier Cycle: Diploma na vier jaar middelbare school
(postprimair), vergelijkbaar met een MAVO diploma.
Collège d’Enseignement Général: De eerste vier leerjaren van de middelbare
school. Wordt ook postprimair genoemd.
Certificat d’Etude Primaire: Diploma na zes jaar basisonderwijs.
Complexe Educatif Zoodo: Onderwijscomplex van DSF en WOL in Ouahigouya,
Burkina Faso.
Centraal Bureau Fondsenwerving. Gegevens van WOL bij CBF:
https://www.cbf.nl/Instelling/1473/Werkgroep-OntwikkelingssamenwerkingLimmen-St
Le Cadre de Concertation des ONG/Associations actives en Education de Base au
Burkina Faso: Adviesorgaan voor NGO’s en ontwikkelingsverenigingen actief in
basiseducatie in Burkina Faso. http://www.cceb-bf.org/
Comité de Gestion d’Etablissement post primaires et Secondaires: Comité voor
het beheer van een overheidsschool voor postprimair (college) en secundair
(lyceum) algemeen voortgezet onderwijs.
Direction Générale de la Coopération: Afdeling binnen het Ministerie van
Economische zaken in Burkina dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de
nationale en internationale ontwikkelingssamenwerking. www.dgcoop.gov.bf
Direction Régionale de l'Education Préscolaire Primaire et Non Formelles Nord:
Regionale onderwijsdienst voor kleuteronderwijs, primaire onderwijs en niet
formeel onderwijs, waaronder alfabetisering, beroepstrainingen en lager
beroepsonderwijs in de Regio Noord. https://drenanord.wordpress.com/
Développement Sans Frontière : Partner van WOL in Burkina Faso.
http://www.dsfburkina.org/
Nederlandse organisatie voor het bevorderen van onderwijs in
ontwikkelingslanden. https://www.edukans.nl/
Enseignement Technique et Formation Professionnelle : TVET / Technical and
Vocational Education and Training. Technisch en beroepsonderwijs en
beroepsvorming.
Nederlandse interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. T/m
2015 partner van DSF. https://www.icco-cooperation.org/nl/
Laboratoire Citoyennetés: Organisatie ter bevordering van bewustwording van
verantwoord burgerschap bij de bevolking en goed bestuur bij overheidsorganen,
NGO’s, verenigingen, onderwijs, gezondheidszorg, media en bedrijfsleven in
Franstalige West-Afrikaanse landen. http://www.labo-citoyennete.org/
Massive Open Online Course: Onderwijs op afstand: een online cursus
georganiseerd door universiteiten over de hele wereld waarvoor iedereen zich
(vaak gratis) mag inschrijven.
Niet Gouvernementele Organisatie : Organisaties die onafhankelijk van de
overheid werken, gericht op het behartigen van maatschappelijke belangen.
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SDGs
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Stichting WOL

Organisations Non Gouvernementale : de Franstalig benaming voor NGO.
WOL staat in Burkina geregistreerd als ONG WOL Burkina
Objectifs de Développement Durable: Duurzame ontwikkelingdoelen tot 2030, als
opvolging van de Millenniumdoelen.
Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences : project om bij
jongeren door middel van korte beroepstrainingen voldoende competenties te
ontwikkelen om aan de arbeidsmarkt deel te kunnen nemen.
Programme Multi acteurs: Programma dat DSF met CCEB-BF uitvoert om
agrarisch ondernemerschap bij werkloze jongeren te bevorderen.
Plan National de Développement Economique et Social 2016-2020 : Nationale
economische en sociale ontwikkelingsplan van Burkina Faso 2016-2020.
http://www.un-page.org/files/public/pndes_2016-2020-4.pdf
Réseau des Organisations Actives dans l’Enseignement Technique et la Formation
Professionnelle au Burkina Faso : Netwerk en belangenvereniging van organisaties
die actief zijn op het gebied van technisch onderwijs en beroepsonderwijs.
Sustainable Development Goals: Duurzame ontwikkelingdoelen tot 2030, als
opvolging van de Millenniumdoelen. http://www.sdgnederland.nl/
Stichting Kinderpostzegels Nederland. T/m 2014 partner van DSF.
https://www.kinderpostzegels.nl/
Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales / Platform van
NGO’s en AD’s in Burkina. http://www.spong.bf/
Termes De Références : Taak- en functieomschrijving bij een arbeidscontract. Kan
ook een beschrijving zijn van het hoe, wat en waarom van een project met het
oog op latere evaluatie.
Union nationale des établissements d’enseignement privé- laïc : Nationale unie
van niet confessionele particuliere onderwijsinstellingen.
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen. www.stichtingwol.com
Yvonne Zomerdijk-Vermeer. https://yvonneinburkina.wordpress.com/

Contact / auteur van dit plan:
Yvonne Zomerdijk-Vermeer
Voorzitter Stichting WOL
E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl
Tel. 06 3745 7613
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Stichting WOL

Algemene gegevens

Naam en adres organisatie:

Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen
(Stichting WOL)
Kapelweg 6A
1906 EA Limmen

Jaar van oprichting:

1986

Stichtingsdatum:

06-03-1991

Kamer van Koophandel:

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
Dossiernr. 41240665

RSIN:

8167 88 637

Website:

www.stichtingwol.com

Facebook

https://www.facebook.com/StichtingWOL

Gegevens contactpersoon:

Yvonne Zomerdijk-Vermeer (voorzitter)
Tel: 072 5052680 / 06 3745 7613
E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl

Bankgegevens:

BIC: RABONL2U
IBAN: NL18 RABO 0336 4265 77
t.n.v. Stichting WOL te Limmen

Partnerorganisatie in Burkina Faso:

Association Développement Sans Frontière (DSF)
BP 152, Ouahigouya
Burkina Faso, West Afrika

Jaar van oprichting:

1995

Erkenningdatum:

12-12-1997

Dossiernummer:

97-040-MATS-HC-SG-YTG-DAAP

Gegevens contactpersoon:

Dhr. Salifou Sodré
Tel: 00226 40 55 43 46 (kantoor)
Tel: 00226 70 25 51 84 (mobiel)
E-mail: assodsf@fasonet.bf

Stichting WOL is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Dit betekent dat giften aan de WOL aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de schenking
voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst.
Vanaf september 2011 staat WOL in Burkina geregistreerd als ONG WOL Burkina onder
dossiernummer 2011-051/MATDS/SG/DGLPAP/DOASOC. De heer Salif Sodré van DSF is onze
vertegenwoordiger in Burkina.
Vanaf 1 oktober 2015 staat WOL bij het Centraal Bureau Fondsenwerven (CBF) geregistreerd als
erkend Goed Doel onder registratienummer302-308-15.
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Introductie:

Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) is een kleine organisatie van
vrijwilligers, gevestigd in Limmen (gemeente Castricum). WOL bestaat sinds 1986. Ze is destijds
opgericht om ook op lokaal niveau iets te doen aan ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 1995 werkt
WOL samen met een vaste partner in Burkina Faso, de vereniging Développement Sans Frontière
(DSF).
DSF is in 1994 opgericht door een groepje jonge onderwijzers in Burkina Faso die iets wilden doen
aan het verbeteren van de leefomstandigheden op het platteland in de provincie Yatenga. WOL
heeft DSF ondersteund om een formele vereniging te worden. DSF werd op 12 december 1997 als
vereniging erkend. De leden van DSF vertegenwoordigen kleine organisatie zoals bijvoorbeeld
oudercomités van dorpscholen, vrouwengroepen en groepen onderwijzers. Zelf participeert DSF in
nationale netwerken waar onderwijsontwikkelingsorganisaties uit het hele land samenwerken.

3.1 Algemene doelstelling
WOL heeft als doelstelling de bewustwording te bevorderen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking door het verstrekken van informatie, het inschakelen van organisaties
bij acties en projecten en het betrekken van belangstellenden bij de activiteiten. Om dit vorm te
geven is WOL een samenwerkingsverband aangegaan met DSF om zo ontwikkelingsprojecten in
Burkina Faso te ondersteunen.

3.2 Visie
De visie van Stichting WOL is gebaseerd op solidariteit met de mensen in ontwikkelingslanden en
op de internationaal erkende verdragen voor mensenrechten. Daarin is vastgelegd dat ieder mens
recht heeft op vrede,veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen om de
levensomstandigheden van de plattelandsbevolking van Burkina Faso te verbeteren door hen te
ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen
bestaanszekerheid te kunnen realiseren.

3.3 Missie
In samenspraak met onze partner DSF zijn we tot de conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is
tot duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede. WOL ziet het daarom als haar missie om
DSF te ondersteunen om toegankelijk kwaliteitsonderwijs in de provincie Yatenga te realiseren.
Onderwijs dat past bij de economische ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. De komende jaren
ligt het accent op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het middelbaar onderwijs en
beroepsonderwijs in vier dorpen in de provincie Yatenga en op Onderwijscomplex Zoodo in de
provinciehoofdstad Ouahigouya. We sluiten hierbij aan bij de realisatie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

3.4 Werkwijze
WOL werft in Nederland fondsen om, in samenwerking met DSF, ontwikkelingsprojecten in Burkina
Faso te realiseren. Aan de hand van deze projecten wordt voorlichting gegeven over de
problematiek van ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de situatie in Burkina Faso.
Doordat WOL in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er relatief weinig overheadkosten
en worden de donaties vrijwel volledig aan de projecten besteed.
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Het bestuur van WOL

Het bestuur bestaat in augustus 2017 uit 6 leden: Yvonne (Y.) Zomerdijk-Vermeer (voorzitter),
Johanna (J.H.) Klein (secretaris), Trudi (G.E.M.) Meijer-Koot (penningmeester) en de algemene
bestuursleden Dineke (A) Vahl, Gerrel (G.G.) Wissink en Eric (E.) Ido. Alle bestuursleden zijn
vrijwilligers en voeren naast hun bestuurstaken ook vrijwilligerstaken uit. Naast de bestuursleden
zijn er nog een aantal vrijwilligers betrokken bij de stichting.
Het bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden besluiten
genomen over de aanvragen voor de financiering van projecten in Burkina en de uit te voeren
activiteiten in Nederland op het gebied van interne organisatie, participatie in netwerken,
publiciteit, fondsenwerving, voorlichting en educatie. De actuele financiële stand van zaken wordt
door de voorzitter en penningmeester toegelicht en facturen en bankafschriften worden, na
goedkeuring, tijdens de vergadering getekend. De lopende projecten in Burkina worden besproken
aan de hand van rapportages en tussentijdse berichten. Door deze maandelijkse monitoring
kunnen eventuele wijzigingen of problemen bij de uitvoering van de projecten in Burkina worden
bijgestuurd.

4.1 Werkzaamheden
De






















werkzaamheden van het bestuur en/of de vrijwilligers bestaan uit:
Maandelijkse vergaderingen van 3 uur bij een van de bestuursleden thuis.
Opstellen van de agenda en schrijven van notulen van de bestuursvergaderingen.
Meerdere keren per week contact met DSF per e-mail, Skype of Facebook.
Werkbezoeken aan DSF en de projecten in Burkina Faso.
Bestuderen en afstemmen van de projectaanvragen van DSF.
Onderhouden van de website en Facebook pagina van WOL.
Schrijven van aanvragen, rapportages en financiële verantwoording voor medefinanciering van
de projecten in Burkina Faso.
Onderhouden van contacten met medefinancieringpartners.
Vertalen van documenten en brieven van het Nederlands naar het Frans of andersom.
Schrijven en verzenden van Nieuwsbrieven.
Maken van promotiemateriaal, Power Point Prestaties en filmpjes.
Onderhouden van de donateuradministratie.
Voeren van de boekhouding.
Schrijven van artikelen in regionale nieuwsbladen.
Jaarlijkse organisatie van een grote activiteit met de basisscholen in Limmen en de
Corneliuskerk.
Geven van voorlichting en presentaties aan (mogelijke) sponsors, donateurs en andere
belangstellenden.
Deelnemen aan jaarmarkten, manifestaties en ander mogelijkheden om WOL en de projecten
in Burkina te promoten.
Deelnemen aan trainingen en participatie in netwerken in het kader van
ontwikkelingssamenwerking.
Samenstellen van het inhoudelijke jaarverslag.
Opstellen van de jaarcijfers in overleg met de accountant.
En nog veel meer…

4.2 Bezoldiging
De tijdsinvestering van de bestuursleden varieert van enkele uren tot soms wel 20 uur of meer per
week. WOL heeft geen roerende en onroerende goederen. De bestuursleden maken gebruik van
hun eigen computers, telefoons, werkruimtes en vervoermiddelen. Onkosten die bestuursleden
maken kunnen vergoed worden. Omdat stichting WOL door de belastingdienst is aangewezen als
ANBI, kunnen bestuursleden en vrijwilligers kosten aftrekken van de inkomstenbelasting, mits ze
aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bestuurslid of de vrijwilliger ziet af van de vergoeding en
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mag dit als gift aftrekken. De hoogte van de gift is gelijk aan het bedrag van de vergoeding (voor
autokosten geldt een vast bedrag). Stichting WOL geeft een verklaring af dat de vrijwilliger zich
ook daadwerkelijk heeft ingezet voor de stichting en/of de kosten heeft gemaakt. Meer informatie
over vrijwilligersvergoedingen en aftrekken van giften is te vinden op de website van de
belastingdienst www.belastingdienst.nl .

4.3 Werving vrijwilligers en bestuursleden
De projecten in Burkina Faso zijn zeer succesvol en mede daardoor is het dringend gewenst dat
zowel het besuur al het corps vrijwilligers uitgebreid worden. Het blijkt in de praktijk moeilijk
belangstellenden te vinden. Via mond-op-mond reclame, vacaturebanken van en voor vrijwilligers
en de publieke en sociale media probeert WOL bestuursleden en vrijwilligers te werven.
Van bestuursleden en andere vrijwilligers wordt niet alleen inzet en verantwoordelijkheid gevraagd,
er komt in de persoonlijke belevingswereld ook veel voor terug door kennismaking met de andere
cultuur in Burkina Faso

4.4 Netwerken en samenwerking
WOL is lid van verschillende netwerken die participatie met betrekking tot
ontwikkelingssamenwerking en de kwaliteit van de activiteiten bevorderen. Tot deze netwerken
behoren:

Centraal bureau fondsenwerving (CBF): WOL is sinds oktober 2015 erkend als goed doel. Het
CBF controleert fondsenwervende organisaties op bestuur, beleid, fondsenwerving,
voorlichting, communicatie, besteding van de middelen en verantwoording. Vanaf 1 september
2017 wordt door het CBF ook de bijdrage en impact gemeten aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Gegevens van WOL bij het CBF zijn hier te vinden:
https://www.cbf.nl/Instelling/1473/Werkgroep-Ontwikkelingssamenwerking-Limmen-St

Burkina Faso Platform: Yvonne Zomerdijk-Vermeer is penningmeester van dit platform. Het
doel van het platform is organisaties die actief zijn in Burkina Faso bij elkaar te brengen om
elkaar te adviseren en inspireren en waar mogelijk samen te werken. Zie:
http://www.burkinafasoplatform.nl/

Partin: Partin is de brancheorganisatie voor het particulier initiatief in
ontwikkelingssamenwerking. WOL is hier lid van en neemt deel aan verschillende activiteiten
die door Partin georganiseerd worden. Zie: http://www.partin.nl/

Edukans Partnership: Edukans is in Nederland dé organisatie voor het bevorderen van
onderwijs in ontwikkelingslanden. In Edukans Partnership werken particuliere initiatieven
samen met Edukans. Zij kunnen bij Edukans Partnership terecht voor advies, ondersteuning en
cofinanciering. Zie: https://www.edukans.nl/programma/particulier-initiatief/

Kennisbank filantropie: De doelstelling van Kenniscentrum Filantropie is het bevorderen van
effectiviteit en het verbeteren van efficiëntie in de filantropische sector. Zij verzamelen
gegeven over goede doelen en vermogensfondsen en maken die voor het publiek toegankelijk.
Gegevens van WOL zijn hier te vinden: http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroepontwikkelingssamenwerking-limmen

Stichting Geef Gratis: Stichting Geef Gratis stimuleert filantropie door goede doelen,
particulieren en bedrijven toegang te geven tot gratis te gebruiken fondsenwervende internet
diensten. Gegevens van WOL zijn hier te vinden: https://wol-voor-onderwijs-in-burkinafaso.geef.nl/doel/wol-voor-onderwijs-in-burkina-faso en https://www.geef.nl/nl/doel/wol-vooronderwijs-in-burkina-faso-stichting/over-ons

4.5 Communicatie met donateurs en belangstellenden
Alle donateurs en belangstellenden ontvangen minimaal 1 keer per jaar de Nieuwsbrief uit Yatenga
over de uitvoering van de projecten in Burkina Faso. Donateurs die bijdragen aan een speciaal
fonds (bijvoorbeeld het Scholieren en Studentenfonds) ontvangen hier aparte informatie over.
Met medefinancieringpartners voor een groot project worden afspraken gemaakt over uitvoering,
verslaggeving en rapportage. Na voltooiing van het project ontvangen de medefinancieringpartners
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een eindrapportage met financiële verantwoording. Bij een meerjarenproject wordt minimaal 1
keer per jaar een tussenrapportage gemaakt. Medefinancieringpartners en donateurs van wie we
meer dan 1.000 euro hebben ontvangen, ontvangen het jaarverslag. Het jaarverslag en de
nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op de website van WOL en zijn voor iedereen te
downloaden.
4.5.1

Klachten

Klachten, opmerkingen en vragen worden via post of e-mail in ontvangst genomen. Eenvoudige
zaken worden direct door een van de bestuursleden beantwoord of opgelost. Zwaarwegende zaken
worden in het bestuur besproken. De indiener krijgt bericht wanneer het besproken wordt en
binnen twee weken na de vergadering antwoord.

5

Ontwikkeling in Burkina Faso

5.1 Van Millenniumdoelen naar Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Stichting WOL in Nederland en Association DSF in Burkina Faso zijn twee partners die zich ieder
vanuit hun eigen invalshoek inzetten voor duurzame ontwikkeling in Burkina Faso. Tussen 2000 en
2015 hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de millenniumdoelen in de
regio Noord van Burkina Faso. Voor DSF lag de focus op millenniumdoel 2 “Onderwijs voor
iedereen”, als sleutel voor duurzame ontwikkeling en vrede. Indirect werd ook een bijdrage
geleverd aan de overige zeven millenniumdoelen. Voor de realisatie van de millenniumdoelen kreeg
DSF, naast de steun van WOL, financiering van de Nederlandse professionele
ontwikkelingsorganisaties ICCO en Stichting Kinderpostzegels Nederland, het nationale
alfabetiseringsfonds van Burkina Faso (FONAENF) en verschillende kleinere nationale en
internationale ontwikkelingsorganisaties. Door deze gezamenlijke inspanningen zijn de
levensomstandigheden van m.n. de rurale bevolking van de provincie Yatenga aanmerkelijk
verbeterd. Bijna alle kinderen gaan nu naar de basisschool, een groot deel van de volwassen
bevolking is gealfabetiseerd en getraind in het beheer van ontwikkelingsprojecten, inkomsten
generende activiteiten en controle op lokale overheden, de kindersterfte is afgenomen,
meisjesbesnijdenis is voor een groot deel verdwenen, er is meer gelijkheid in kansen tussen
meisjes en jongens en in veel dorpen is voorheen onvruchtbaar land weer in cultuur gebracht
waardoor de honger is afgenomen en de bevolking gezonder is geworden door een gevarieerder
menu.
De mondiale aandacht voor en het gezamenlijk werken aan de millenniumdoelen heeft dus een
enorm effect gehad. Ondanks deze vooruitgang is Burkina Faso nog steeds een van de armste
landen in de wereld en de regio Noord behoort tot de armste regio’s van Burkina. De bereikte
resultaten zullen verder verduurzaamd moeten worden om een blijvend effect te hebben. Volgende
stappen in de armoedebestrijding en het ontwikkelingsproces dienen genomen te worden.
De acht millenniumdoelen zijn inmiddels opgevolgd door 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(Sustainable Development Goals / SDGs). De Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten de wereld in
2030 tot een betere plek maken. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en
klimaatverandering en iedereen moet mee doen in het werken aan de doelen.
5.1.1

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

WOL en DSF zullen de komende jaren een bijdrage leveren aan SDG 4 “Kwaliteitsonderwijs”:
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor
iedereen. Hierbij richten we ons vooral op de toegang tot en kwaliteitsverbetering van middelbaar
onderwijs en beroepsonderwijs in de provincie Yatenga. We zullen werken aan:

Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs door leraren op te leiden zodat zij niet alleen in staat
zijn om hun vak te doceren, maar ook onderwijs kunnen bieden waarin scholieren kennis en
vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen,
mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De scholen moeten een cultuur van
vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten.
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Bijdragen dat tegen 2030 meisjes en jongens in Yatenga kwalitatief goed lager en middelbaar
onderwijs kunnen voltooien, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende
leerresultaten.
Bijdragen dat tegen 2030 alle mannen en vrouwen gelijke toegang hebben tot betaalbaar en
kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs.
Bijdragen dat tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden,
met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en
ondernemerschap aanzienlijk is verhoogd.
Bijdragen dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als
vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.

5.1.2

Indicatoren impactmeting WOL bij CBF

Stichting WOL staat geregistreerd als erkend goed doel bij het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF). Hier moeten wij o.a. ook verantwoording afleggen over onze bijdrage aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG / Sustainable Development Goals). De impact van WOL bij de realisatie
van SDG 4 “Kwaliteitsonderwijs” wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren:

Vergroten van de leesvaardigheid van jongeren;

Bevorderen van levenlang leren;

Bijdragen aan een hoger opgeleide bevolking;

Vergroten van de computervaardigheid en internetvaardigheid van jongeren;

Vergroten van de leesvaardigheid van de bevolking;

Vergroten van de rekenvaardigheid van de bevolking;
Daarnaast werken we aan het vergroten van deelname van het aantal jongeren aan onderwijs,
werk of opleiding (indicator van SDG 8 “Economische groei”).

5.2 Ontwikkelingsplannen van Burkina
Parallel aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen heeft de overheid van Burkina als vervolg op de
millenniumdoelen een ontwikkelingsplan opgesteld voor vier jaar: Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES) 2016-2020 (Download: http://www.unpage.org/files/public/pndes_2016-2020-4.pdf ). Ook in dit plan is de verbetering van het onderwijs
een van de belangrijke pijlers om het land tot een onafhankelijke economische ontwikkeling te
kunnen brengen. Onderstaande tekst kom uit de hoofdstukken over het onderwijs in Burkina.
Het onderwijssysteem in Burkina is van algemeen karakter, weinig professioneel en beantwoordt
niet aan de behoeften van de arbeidsmarkt. Ondanks diverse hervormingen, blijft het onaangepast.
Het basisonderwijs verliest aan kwaliteit. Het beroepsonderwijs blijft kwalitatief en kwantitatief
zwak, is slecht georganiseerd en kent grote regionale verschillen en verschillen tussen deelname
van jongens en meisjes.
Het postprimair, voortgezet en hoger onderwijs is voornamelijk gebaseerd op een algemeen
onderwijssysteem in plaats van voorbereidend op het leren van een beroep. In 2015 stond slechts
3,4% van de leerlingen en studenten ingeschreven bij een beroepsopleiding. Hiervan doet 63% een
opleiding in de sociale sector (onderwijs, gezondheidszorg, overheid, dus beroepen die veelal uit
belastinggeld moeten worden betaald. [Y.Z-V]). Hoger onderwijs verkeert in een permanente crisis
en kan niet binnen de gestelde studieperiode afgerond worden.
De uitdagingen voor het onderwijssysteem zijn de volgende:
i.
Kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs.
ii.
Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aanbod aan beroepsopleidingen.
iii.
Verbetering van de toegang en kwaliteit van het middelbaar en hoger onderwijs.
iv.
Hervorming van het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs zodat het aangepast is aan de
structureel veranderende economie.
v.
Versterking van de menselijke en materiële capaciteit.
vi.
Verbetering van de toegang en kwaliteit tot het beroepsonderwijs en de beroepsvorming.
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Om de benodigde beschikbaarheid en inzetbaarheid van de bevolking aan de behoeften van de
ontwikkeling van de nationale economie te verbeteren, wil de overheid de volgend stappen zetten:
i.
Vergroting van het onderwijsaanbod met verzekering van kwaliteit
ii.
Verzekeren van een doorgaande leerlijn van kleuter tot hoger onderwijs en het succesvol
doorlopen van het universitaire systeem “Licence Master Doctorat”.
iii.
Het omkeren van de trend om algemeen onderwijs te verkiezen boven beroepsonderwijs.
iv.
Het versterken van de sociale dienstverlening aan scholieren en studenten
v.
Het versterken van de financiering van universiteiten, centra voor technisch
beroepsonderwijs en academisch en wetenschappelijk onderzoek.
vi.
De versterking van de infrastructuur voor onderwijs.
Strategische doelstellingen:
1. De toegang voor iedereen tot goed onderwijs is verbeterd zonder onderscheid naar genre, het
onderwijssysteem is aangepast aan de behoefte van de economische ontwikkeling en op
scholen wordt verantwoord burgerschap bevorderd door voorlichting en bewustwording over
mondiale en maatschappelijke vraagstukken.
2. De beschikbaarheid van menselijk kapitaal voor de arbeidsmarkt is verbeterd door verbetering
van de kwaliteit en toegang tot technisch beroepsonderwijs, aangepast aan de behoeften van
de economie, en door het versterken van het opleidingsniveau van de bevolking in de
arbeidsleeftijd. Dit alles moet leiden tot vermindering van (economische) afhankelijkheid.
3. Het verzekeren van de toegang tot kwalitatief goed hoger onderwijs, aangepast aan de
behoeften van de structureel veranderende economie door de capaciteit van universiteiten te
verbeteren met uitbreiding van infrastructuur en sociale ondersteuning (van studenten en
personeel) en het verbeteren van het bestuur van hoger onderwijs.

5.3 WOL / DSF en het PNDES
De overheid van Burkina heeft NGO’s en lokale verenigingen voor ontwikkeling opgeroepen om bij
de dragen aan de realisatie van de doelen uit het nationale economische ontwikkelingsplan
(PNDES) 2016-2020. Zij hebben een samenwerkingsverband opgezet tussen de overheid en
SPONG (Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales / Platform van NGO’s in
Burkina) dat gecoördineerd wordt door de Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) van het
Ministerie van Economische zaken. WOL staat in Burkina geregistreerd als ONG WOL Burkina en is,
samen met DSF, lid van SPONG. Tijdens mijn verblijf in Burkina in het voorjaar van 2017 ben ik
aanwezig geweest bij een bijeenkomst. Salif Sodré vertegenwoordigt zowel WOL als DSF in dit
samenwerkingsverband. WOL en DSF zullen bijdragen aan de verbetering van het
onderwijssysteem in de provincie Yatenga. Als we werken vanuit het PNDES, dan liggen onze
speerpunten op:

Kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs.

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aanbod aan beroepsopleidingen.

Verbetering van de toegang en kwaliteit van het middelbaar onderwijs.

Versterking van de menselijke en materiële capaciteit.

Verbetering van de toegang en kwaliteit tot het beroepsonderwijs en de beroepsvorming.

Vergroting van het onderwijsaanbod met verzekering van kwaliteit

Ons belangrijkste speerpunt: Het omkeren van de trend om algemeen onderwijs te
verkiezen boven beroepsonderwijs.

De versterking van de infrastructuur voor onderwijs.

6

Problemen van het onderwijs in Yatenga

De problematiek, zoals beschreven in het PNDES, zien we ook terug in de onderwijssituatie in de
provincie Yatenga, het werkgebied van WOL en DSF. Teveel wordt ingezet op kwantiteit in plaats
van op kwaliteit. En ook de kwantiteit is onvoldoende om aan alle leerlingen plaats te bieden.
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Leerlingen blijven vaak zitten en de voortijdige schooluitval is hoog, vooral onder meisjes. Het
slagingspercentage voor het examen van de basisschool ligt rond de 65% en voor de middelbare
school rond de 30%. Het onderwijs is nog gebaseerd op het oude, Franstalige, koloniale systeem
en niet aangepast aan de economische ontwikkeling van de regio. Het Franstalige onderwijs is een
extra hindernis omdat thuis de lokale taal Mooré of Fulfuldé gesproken wordt. Als leerlingen naar
school gaan, moeten ze zich eerst de Franse taal eigen maken. Een moeilijke opgave als er buiten
de school nauwelijks Frans wordt gesproken en op school geen boeken aanwezig zijn. De
taalachterstand veroorzaakt mede het hoge aantal doublures en het lage slagingspercentage voor
examens. Onvoldoende taalvaardige volwassenen hebben problemen om als volwaardig burger te
participeren in de samenleving.

6.1 Problematiek van het middelbaar onderwijs
De situatie op de middelbare scholen is vaak schrijnend, vooral in de dorpen. Er is veel te weinig
schoolmeubilair, leerlingen zitten vaak met z’n vieren in een tweepersoonsbank. Dorpelingen
hebben noodlokalen van leem of stro bijgebouwd om toch plaatst te bieden aan alle kinderen.
Soms is ook dit te kort en rouleren de klassen: om de beurt wordt een klas met huiswerk naar huis
gestuurd om aan een andere klas les te kunnen geven. Een school die door de overheid gebouwd
is, voldoet aan de pedagogische bouwnormen. Dat wil zeggen dat er een ruimte is voor een
schoolbibliotheek, een schooladministratie en een lerarenkamer. Maar op veel scholen zijn dit lege
ruimtes omdat er geen middelen zijn voor de inrichting. Ondanks dat lezen heel belangrijk is voor
kinderen met een taalachterstand, ontbreken leesboeken in de bibliotheek, evenals schoolboeken.
Meestal is er maar een schoolboek beschikbaar en schrijft de leraar de les op het schoolbord.
Leerlingen schrijven dat over in hun schrift waardoor veel lestijd inefficiënt gebruikt wordt.
De overheid zorgt op het platteland voor de aanstelling van leraren. Zij put hierbij uit het enorme
reservoir aan afgestudeerde werkeloze jongeren. Doordat de middelbare school niet is aangepast
aan de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking, stromen studenten alleen maar door naar studies
waarmee ze hooguit weer in het onaangepaste onderwijssysteem les kunnen geven. Een zeer
hardnekkige vicieuze cirkel dus die het systeem in stand houdt. Bovendien hebben deze jonge
docenten alleen kennis van het vak dat ze doceren en geen pedagogische en didactische
vaardigheden om goed les te kunnen geven.
De gedoceerde vakken op de middelbare school zijn voornamelijk alfavakken: talen (waaronder
Duits!), economie, eenvoudige wiskunde, biologie , aardrijkskunde en geschiedenis. Profielen met
bètavakken kunnen hooguit in enkele grote steden gevolgd worden. Dit komt door zowel het
gebrek aan gekwalificeerde docenten voor deze vakken als door het ontbreken van
practicumlokalen voor natuur- en scheikunde en techniek. Inrichting en instandhouding van dit
soort lokalen is vaak veel te kostbaar. Bovendien is de bevolking nauwelijks bekend met dit soort
vakken, gewend als zij zijn om alleen naar school te gaan om ambtenaar of semi-ambtenaar te
worden in overheidsdienst in het oude koloniale systeem.
In de provinciehoofdstad Ouahigouya zijn zowel overheidsscholen als particuliere scholen. De
overheidsscholen zijn verplicht om alle leerlingen met een basisschooldiploma aan te nemen. De
eerste vier leerjaren van de openbare middelbare school zijn gratis. De klassen zijn dan ook vaak
overvol met als gevolg dat veel leerlingen blijven zitten. Wie twee keer is blijven zitten, moet van
school af en kan alleen nog verder leren op een particuliere school. Particuliere scholen krijgen
geen of nauwelijks overheidssubsidie. Zij moeten zien rond te komen van de schoolgelden van de
leerlingen of op andere manieren de exploitatie zien rond te krijgen. Tussen veel particuliere
middelbare scholen onderling is grote concurrentie om zo veel mogelijk betalende leerlingen binnen
te halen om te kunnen overleven. In Burkina is een wettelijke overgangsnorm, maar veel
particuliere scholen respecteren deze norm niet als ouders bereid zijn om te betalen om hun kind
over te laten gaan naar een hogere klas, ondanks onvoldoende niveau. De onderwijsinspectie heeft
onvoldoende capaciteit en middelen om naleving van de normen te controleren. Gevolg is dat veel
leerlingen van school naar school hoppen en van een doorgaande leerlijn geen sprake is.
Naast deze concurrentie om leerlingen op de particuliere scholen, is er ook nog de concurrentie op
het personele vlak tussen overheidsscholen en particuliere scholen en particuliere scholen
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onderling. Bij de aanstelling van nieuwe leraren op overheidsscholen geeft de overheid er de
voorkeur aan om jonge leraren aan te stellen die al ervaring hebben. Leraren op particuliere
scholen proberen allemaal in overheidsdienst te komen omdat ze dan verzekerd zijn van een vast
inkomen, sociale verzekering en pensioenopbouw. Als een particuliere school door een rijke partner
ondersteund wordt en meer salaris kan bieden, proberen ook de beste leraren van andere scholen
daar een aanstelling te bemachtigen. Gevolg is dat het personeelsverloop op particuliere scholen
enorm is.

6.2 Problematiek van het technisch beroepsonderwijs
Bij de beroepsopleidingen zien we soortgelijke personeelsproblemen. De beroepsopleidingen die
opleiden tot overheidsfuncties, waaronder onderwijs en gezondheidszorg in overheidsinstellingen,
zitten overvol. Voor het onderwijs rekruteert de overheid jaarlijks zo’n 3.000 kandidaten uit de
ruim 30.000 gegadigden. Voor technische beroepsopleidingen is nauwelijks belangstelling. Er zijn
ook nauwelijks docenten met een technische opleiding.
Het technische beroepsonderwijs staat in Yatenga nog in de kinderschoenen terwijl bedrijfsleven en
producenten zitten te springen om vakmensen. In de periode van de millenniumdoelen is hard
gewerkt aan verbetering van de voedselproductie in Yatenga. Veel voorheen onvruchtbaar land is
weer in cultuur gebracht en de gealfabetiseerde bevolking heeft nieuwe manieren van landbouw en
waterbeheersing geleerd. Door de betere landbouwmethoden en het benodigde transportmateriaal
om de producten naar de markt te brengen is de behoefte ontstaan aan installateurs en monteurs
voor mechanische hulpmiddelen als een elektrische waterpomp, een tractor, een
driewielerbrommer met laadbak, etc. Nu staan veel van deze hulpmiddelen kapot langs de kant bij
gebrek aan monteurs. Maar ook bijvoorbeeld in het regionale (academische!) ziekenhuis van
Ouahigouya gaan mensen dood omdat apparatuur niet werkt door gebrek aan technici. In
Ouahigouya is een overheidsschool voor lager technisch beroepsonderwijs en een lyceum voor
middelbaar technisch beroepsonderwijs plus een paar particuliere scholen voor technisch
beroepsonderwijs, waaronder ons onderwijscomplex. De opleidingen hebben veel te weinig
leerlingen. Op de overheidsscholen, prestigeprojecten die met buitenlands overheidsgeld zijn
opgezet, prachtig zijn en van alle benodigdheden zijn voorzien, zijn verschillende opleidingen niet
operationeel door gebrek aan leerlingen. (zie hiervoor mijn blog:
https://yvonneinburkina.wordpress.com/2017/04/13/de-falende-overheden/ ).
Helaas begrijpt een groot deel van de bevolking het belang van beroepsonderwijs nog niet. Een
mentaliteit van het belang van onderhoud en reparatie van investeringen ontbreekt. Ouders sturen
hun kinderen het liefst naar het algemeen voortgezet onderwijs in de hoop dat ze een
overheidsbaan kunnen bemachtigen. Het overheidsapparaat is echter allang verzadigd en veel
jongeren met een algemene opleiding of zelfs universitaire studie zijn werkeloos omdat zij niet zijn
opgeleid voor beroepen waar het land, in het kader van de economische ontwikkeling, behoefte
aan heeft. Voor veel jongeren is algemeen voortgezet onderwijs ook niet geschikt en zij verlaten de
school zonder diploma.
Als meer jongeren beroepsonderwijs zouden volgen, zouden ze een betere aansluiting hebben bij
de arbeidsmarkt en daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelingsproces in
de regio.

6.3 De problemen van DSF
In de periode van de millenniumdoelen heeft DSF een enorme bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de regio. Hun programma’s werden met buitenlands ontwikkelingsgeld
gefinancierd. Eind 2015 is de samenwerking tussen DSF en de Nederlandse professionele
ontwikkelingsorganisaties ICCO en SKN gestopt door alle bezuinigingen op de Nederlandse
budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. Ook de financiering voor de
alfabetiseringsprogramma’s van DSF is drastisch verminderd. Dit wordt gefinancierd vanuit het
FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds van Burkina Faso. Op haar beurt kreeg dit fonds o.a.
weer financiering uit het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking. Door het stoppen
van deze financiering is het voortbestaan van DSF ernstig in gevaar gekomen. WOL, als kleine
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werkgroep, is nog de enige ‘grote’ partner van DSF. Wij zullen ons uiterste best doen om een
faillissement van DSF te voorkomen en de opgedane expertise van de afgelopen 20 jaar niet
verloren te laten gaan. We zullen het nu samen moeten redden. Tot nu toe hebben we het kantoor
van DSF open kunnen houden. Mede hierdoor heeft DSF een paar kleine programma’s binnen
kunnen halen. Uit een van die programma’s wordt de komende twee jaar het salaris van de tweede
man van DSF, Lomboro Coulibaly, gegarandeerd.

7

Werkdoelen van WOL en DSF 2017-2019

Tijdens mijn verblijf van drie maanden bij DSF in het voorjaar van 2017 hebben we gewerkt aan
een programma voor de komende drie jaar waarmee we bijdragen aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen in de provincie Yatenga in de Regio Noord van Burkina Faso. De spil van
waaruit gewerkt wordt is ons eigen onderwijscomplex Zoodo (Complexe Educatif Zoodo / CEZ).
Vanaf 2006 hebben WOL en DSF Onderwijscomplex Zoodo in de provinciehoofdstad Ouahigouya
gerealiseerd. Jaarlijks krijgen zo’n 700 leerlingen tussen de 6 en 22 jaar les op de basisschool, het
algemeen voortgezet onderwijs of een van de beroepsopleidingen.
In overleg met de staf van DSF en CEZ hebben we tien werkdoelen geformuleerd om een
promotiecampagne voor beroepsonderwijs op te zetten, de positie van ons onderwijscomplex en
die van DSF te versterken en middelbaar onderwijs in vier dorpen te verbeteren. DSF en het
management van CEZ hebben in overleg met de rest van het personeel een overzicht gemaakt
welke concrete activiteiten uitgevoerd moeten worden om de doelen en resultaten te kunnen
bereiken. Veel van deze activiteiten behoren tot de normale schoolactiviteiten op het
onderwijscomplex. Deze worden ook zo veel mogelijk gefinancierd uit de schoolgelden en
eventuele subsidies van de overheid of andere partners. Voor de overige activiteiten en
investeringen zoekt WOL financiering. Deze activiteiten zijn:

De promotiecampagne en de kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs.

De uitbreiding en verbetering van middelbaar onderwijs in de dorpen.

De verplichtingen en garantstellingen die WOL is aangegaan in eerdere projecten.

De uitvoering / overheadkosten voor DSF

7.1 Doelstellingen
Hieronder de doelstellingen voor het programma 2017-2019. De doelstellingen zijn verder
uitgewerkt in verwachte resultaten in het werkdocument van WOL. De verwachte resultaten en
bijbehorende activiteiten om de resultaten en doelstellingen te bereiken zijn uitgewerkt in het
Franstalige werkdocument van DSF, evenals de bewijsstukken / indicatoren waaruit zal blijken dat
de verwachte resultaten behaald zijn.
1. Alle afdelingen binnen onderwijscomplex Zoodo zijn operationeel en functioneel. Dit
betekent dat de basisschool, het lyceum en de beroepsopleidingen kwalitatief goed onderwijs
leveren in goed functionerende voorzieningen.
2. Het beheer van het onderwijscomplex is financieel en administratief efficiënt. Dit
betekent dat het complex voldoende inkomsten heeft om goed onderwijs te kunnen bieden en
dat er zuinig omgesprongen wordt met de beschikbare middelen. Leerling-gegevens,
schoolresultaten en financiën worden zorgvuldig geregistreerd.
3. Het management van het onderwijscomplex is verantwoordelijk voor een goede
organisatie. Dit betekent dat er voldoende gekwalificeerd personeel is, alle ondersteunende
faciliteiten worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgezet en het complex voldoet aan
de wettelijke regels.
4. De competenties van alle medewerkers van CEZ en DSF worden versterkt en
gefaciliteerd zodat zij in staat zijn de beoogde doelen en resultaten te behalen. Dit
betekent dat er goed personeelsbeleid gevoerd wordt, inclusief scholing, uitbreiden en
bijhouden van vakkennis en pedagogische en didactische training bij het bespreken van
maatschappelijke vraagstukken met leerlingen.
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5. Er wordt een promotiecampagne opgezet om de zichtbaarheid van het complex te
vergroten, meer leerlingen te werven en de bevolking van Yatenga bewust te maken
van het belang van goed onderwijs en met name beroepsonderwijs. Dit betekent dat er
een helder en efficiënt promotie- en communicatieplan is en iedereen bij de uitvoering hiervan
vanuit zijn eigen verantwoording een bijdrage aan levert.
6. DSF en/of CEZ spelen een leidende / initiatiefnemende rol in lobby- en
netwerkactiviteiten ter versterking van de belangen en kwaliteit van algemeen
onderwijs en beroepsonderwijs en de ontwikkeling van de regio. Dit betekent dat DSF
samenwerking zoekt met andere onderwijsinstellingen om de overheid te stimuleren de
beoogde doelstellingen uit het PNDES te realiseren, vooral op het gebied van technisch
beroepsonderwijs en ontwikkelingskansen voor meisjes. Onderwijsbeleid op de scholen in de
regio wordt geharmoniseerd om onderlinge, oneigenlijke concurrentie te voorkomen.
7. In vier dorpen in Yatenga worden tussen 2017 en 2019 de infrastructuur van het
algemeen voortgezet onderwijs verbeterd. Dit betekent dat in de dorpen Namssiguia,
Nongfairé en Tougué-Mossi de bestaande middelbare scholen worden uitgebreid met speciale
aandacht voor de schoolbibliotheek om de leesvaardigheden van leerlingen op het platteland te
verbeteren. In Tangaye wordt de bestaande bibliotheek verder ingericht.
8. Extra kwetsbare scholieren en studenten worden ondersteund vanuit het Scholierenen studentenfonds. Dit betekent dat jaarlijks maximaal 50 jongeren in moeilijke
familieomstandigheden een kans krijgen om een beroep te leren en/of een studie te volgen.
9. DSF en WOL spelen hun rol. Dit betekent dat WOL haar best doet om voldoende fondsen te
werven om de projecten en de daaruit voortvloeiende overheadkosten van DSF te kunnen
financieren. Omgekeerd spant DSF zich in om in Burkina projecten binnen te halen die het
voortbestaan van DSF bevorderen en om te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit
de status van ONG en AD.
10. De resultaten, effecten en impact van het programma worden geïnventariseerd,
geëvalueerd en er worden geleerde lessen uit getrokken. Dit betekent dat alle gegevens
over het programma zorgvuldig worden bijgehouden en gedocumenteerd ten behoeve van het
eigen leerproces en de impactmeting m.b.t. SDG 4 Kwaliteitsonderwijs en de onderwijsdoelen
uit het PNDES 2016-2020.

8

Uitvoering

Voor de uitvoering van de uitbreiding en verbetering van middelbaar onderwijs in vier dorpen
hebben we een grote sponsor bereid gevonden die dit volledig wil financieren. Deze activiteiten
gaan we, verdeeld over twee schooljaren, in de dorpen uitvoeren. Het gaat om uitbreiding en
versterking van de reeds bestaande infrastructuur. Speciale aandacht ligt op het verbeteren van de
leesvaardigheid van leerlingen op de middelbare school. Daarom zullen we bij drie dorpsscholen
een schoolbibliotheek inrichten en in een vierde dorp de reeds bestaande bibliotheek ondersteunen.
Op ons eigen onderwijscomplex hebben we een prachtige bibliotheek. Hier zal een speciale
bibliothecaris aangesteld worden om de effectiviteit van de bibliotheek beter te garanderen en om
activiteiten om het lezen te bevorderen te organiseren. Aandacht voor het vergroten van de
taalvaardigheden moet leiden tot betere slagingspercentages bij de examens.
Parallel aan de uitvoering in de dorpen en op Zoodo lopen de voorlichtingscampagnes over het
beroepsonderwijs, de seksuele voorlichting aan jongeren om ongewenste zwangerschappen te
voorkomen, de voorlichting om onnodig schoolverzuim tijdens de menstruatie periode bij meisjes
te voorkomen en de voorlichting over het belang van hygiëne.
Op onderwijscomplex Zoodo hebben we begin 2017 het managementteam versterkt met een
financieel directeur en een directeur voor de beroepsopleidingen. WOL heeft zich voor twee jaar
garant gesteld voor de betaling van hun salarissen. Ook betalen we een deel van het salaris van de
directeur van het lyceum. Hij gaf voorheen nog deels les om zijn salaris aan te vullen, maar hij was
overbelast en kwam niet aan kwaliteitverbetering van het middelbaar onderwijs toe. Met DSF, de
juridische eigenaar van het onderwijscomplex, hebben we afspraken gemaakt voor betere
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communicatie en ondersteuning van het onderwijscomplex. De coördinator van DSF, Salif Sodré, is
als algemeen directeur toegevoegd aan het managementteam. Hij is eindverantwoordelijk voor de
coördinatie van de projecten in de dorpen, de promotiecampagne voor het beroepsonderwijs en de
uitvoering van het verbeterde beleid op onderwijscomplex Zoodo. Met dit team hebben we een
capabele groep die het uitgestippelde beleid kunnen uitvoeren en managen.
De promotiecampagne is grotendeels gericht op de voorlichting over het belang van
beroepsonderwijs en het werven van leerlingen voor de beroepsopleidingen op Zoodo. Maar we
willen ook dat het hele onderwijscomplex een voorbeeldfunctie vervult voor scholen in de regio.
Om de kwalitatieve uitstraling van het complex te verbeteren, willen we nieuwe schooluniformen
laten maken met het logo van het complex. Dit zal tevens extra inkomsten opleveren doordat de
verkoop van de stof voor de schoolkleding in eigen beheer is en de leerlingen van de naaiopleiding
de uniformen zullen naaien. Herkenbare schoolkleding draagt ook bij aan de identificatie van onze
leerlingen en dus aan de veiligheid op het complex. In de regio worden regelmatig allerlei
educatieve “Olympiades” georganiseerd, bijvoorbeeld toneelstukjes in een vreemde taal, schrijven
van opstellen over mensenrechten, etc. Zoodo is dan vertegenwoordigd in de nieuwe
schooluniformen. In Burkina vinden veel promotie en voorlichtingsactiviteiten plaats door middel
van regionale sport- en cultuur evenementen. Hier komen veel mensen op af waaraan informatie
overgedragen kan worden. Leerlingen en personeel van Zoodo zullen hier zo veel mogelijk aan
deelnemen en tijdens deze evenementen een T-shirt dragen met reclame voor de school.
Een ander aspect waarop we een voorbeeldfunctie willen vervullen betreft het milieu en de
hygiëne. Op dit moment (augustus 2017) wordt er een nieuwe watervoorziening aangelegd. Met
veel hindernissen is er tijdens mijn verblijf in het voorjaar van 2017 een nieuwe (kostbare!) bron
geboord en men is nu bezig met de installatie van een waterpomp op zonne-energie. De oude bron
was uitgeput. Hier heeft men van geleerd dat het heel belangrijk is om waterverspilling te
voorkomen. Om leerlingen bewust te maken van zowel het belang van het voorkomen van
waterverspilling als het belang van hygiëne, willen we handenwasbakken plaatsen die handmatig
gevuld moeten worden. Ook willen we het oude elektriciteitssysteem vervangen door nieuwe
bedradingen en energiezuinige verlichting.
Onder andere door de verkoop van schooluniformen en de besparing op energie hopen we de
exploitatierekening van Zoodo meer in balans te brengen.
Voor de uitvoering van de voorlichting- en promotiecampagnes zullen we gebruik maken van oudmedewerkers van DSF die ontslagen zijn toen de financiering door ICCO en SKN stopte. Veel van
deze medewerkers doen nu werk in de marge om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Om
verlies van menselijk kapitaal te voorkomen is het belangrijk dat zij ingezet worden voor het werk
waarvoor ze zijn opgeleid. Zij zijn goed getraind en ervaren en willen graag weer een bijdrage
leveren aan de projecten van DSF.
Omdat de activiteiten van DSF de werkzaamheden op het onderwijscomplex overstijgen, is het
belangrijk dat het kantoor van DSF in stand blijft. Het is belangrijk dat DSF niet alleen van WOL
afhankelijk is, maar ook met andere partners projecten uitvoert om DSF meer bestaanszekerheid
te kunnen geven en de continuïteit in het ontwikkelingsproces gewaarborgd wordt.
Hoe meer projecten en partners DSF heeft, hoe meer invloed zij kan uitoefenen binnen netwerken
en belangenorganisaties en hoe sterkere positie zij hebben in onderhandelingen met de overheid
over kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarom vinden we het erg belangrijk dat DSF in de
netwerken een stimulerende en leidinggevende rol speelt. Dit heeft DSF in het verleden ook
gedaan tijdens de uitvoering van de programma’s met ICCO en SKN.
Alle projecten die in het programma, dat nu door DSF en WOL geïnitieerd worden, sluiten aan bij
de plannen van de overheid, maar houden hun eigen zelfstandigheid vanuit organisaties die het
maatschappelijk middenveld versterken (Societé Civil). Deze clubs, de NGO’s en de AD’s, zijn vaak
veel slagvaardiger en efficiënter dan overheidsapparaten. Wel vindt er vanuit het Ministerie van
Economische zaken coördinatie plaats. De NGO’s en AD’s maken bekend welke bijdrage ze leveren
aan het nationale economische ontwikkelingsplan (PNDES 2016-2010) en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Dit wordt gecoördineerd door DGCOOP, een afdeling van het Ministerie van
Economische zaken van Burkina. Om binnen deze netwerken te kunnen participeren, is geld nodig
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voor menskracht, vervoermiddelen, vergoeding van dienstreizen en overnachtingen, contributie en
lidmaatschappen en bijdragen aan het organiseren van activiteiten.
Aan het einde van het programma zal een audit uitgevoerd worden door een onafhankelijk bureau.
Enerzijds om de financiën te controleren, anderzijds om de opgedane ervaringen met dit
programma vast te leggen en te gebruiken voor verder capaciteit- en competentieopbouw.

9

Begroting en dekkingsplan
2017-2018
XOF

Promotie beroepsonderwijs
Promotie via media (radio interviews,
reclamespots, promotiefilm
beroepsonderwijs, website en Facebook)
Promotiemateriaal (waaronder voorschot
voor de schooluniformen en T-shirts)
Menskracht / campagnemedewerkers
Kennis delen en uitwisselen (Uitgave
vakblad, conferenties en bijeenkomsten,
verzamelen gegeven en impactmeting)
Leerling- en publieksactiviteiten (Open Dag,
sport- en cultuurevenement, voorlichting
seksueel gezond gedrag en hygiëne,
alumnivereniging, wedstrijd beste vakman
/ vakvrouw)
Aanpassing beroepsonderwijs (Nieuwe
cursussen, pedagogisch en didactische
hulpmiddelen, onderhoud machines en
materialen, extra lessen Frans, rekenen en
ondernemerschap, registratiesysteem,
stages, examens, startsets)
Uitvoeringskosten DSF (huur kantoor en
overige kantoorkosten, personeelskosten,
verzekeringen en onderhoud
vervoermiddelen, dienstreizen,
vergaderingen, contributies, audit)
Totaal promotie beroepsonderwijs
Verplichtingen / garantstellingen WOL
Salaris financieel directeur Zoodo t/m
december 2018
Salaris directeur beroepsopleidingen Zoodo
t/m februari 2019
Dienstmotor directeur beroepsopleidingen
Salaris bibliothecaris Zoodo (10 maanden
per schooljaar)
Bijdrage salaris directeur lyceum
Scholieren en studentenfonds
Revisie elektriciteitssysteem Zoodo
Afronding schooltuin Zoodo
Afronding watervoorziening Zoodo

Euro

2018-2019
XOF

Euro

1.710.000

2.607

810.000

1.235

11.350.000

17.303

1.100.000

1.677

1.050.000

1.601

1.050.000

1.601

4.800.000

7.318

4.800.000

7.318

9.350.000

14.254

9.350.000

14.254

21.400.000

32.624

20.200.000

30.795

18.914.000

28.834

19.714.000

30.054

68.574.000

104.540

57.024.000

86.933

4.200.000

6.403

1.400.000

2.134

4.200.000

6.403

2.100.000

3.201

850.000

1.296

680.000

1.037

680.000

1.037

720.000
10.000.000
3.000.000
2.600.000
2.500.000

1.098
15.245
4.573
3.964
3.811

720.000
10.000.000

1.098
15.245
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2017-2018
XOF
Bijdrage onderwijscomplex Zoodo 20172018
Totaal verplichtingen / garantstellingen
WOL
Projecten in dorpen
Namssiguia: Bouw en inrichting
klaslokalen, Bouw en inrichting
schooladministratie, Inrichting
schoolbibliotheek, Bouw en inrichting
schoolkeuken, Latrines.
Nongfairé: Bouw en inrichting klaslokalen,
Bouw en inrichting schooladministratie,
Inrichting bibliotheek, Latrines,
Nieuwbouw en renovatie lerarenwoningen,
Bouw en inrichting schoolkeuken.
Tougué-Mossi: Inrichting klaslokalen en
lerarenkamer, Inrichting bibliotheek,
Bronboring en waterpomp.
Tangaye: Inrichting bibliotheek.
Totaal projecten in dorpen
Totaal alle plannen WOL / DSF
Totaal promotie beroepsonderwijs
Totaal verplichtingen / garantstellingen
WOL
Totaal projecten in dorpen

Totaal projecten in Burkina

Euro

2018-2019
XOF

Euro

10.000.000

15.245

38.750.000

59.074

14.900.000

22.715

44.650.000

68.068

29.400.000

44.820

48.900.000

74.548

60.550.000

92.308

12.600.000

19.209

4.500.000

6.860

1.150.000
107.300.000

1.753
163.578

94.450.000

143.988

68.574.000

104.540

57.024.000

86.933

38.750.000

59.074

14.900.000

22.715

107.300.000

163.578

94.450.000

143.988

214.624.000 327.192

166.374.000

253.636

Kosten WOL in NL

7.500

7.500

Totale begroting

334.692

261.136

163.578

143.988

16.358

14.399

Dekking
Toegezegde bijdrage sponsor voor
projecten in dorpen
Toegezegde bijdrage sponsor voor
organisatiekosten DSF 10%
Reeds overgemaakt voorschot balen stof
voor vervaardiging 3x500x3
schooluniformen en T-shirts
Verwacht donateurs scholieren en
studentenfonds
Saldo WOL 1 augustus 2017
Dekking

13.951

Nog verwerven
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15.000

15.000

22.486
231.373

173.387

103.319

87.749

