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FILMPJE ‘IEDEREEN NAAR SCHOOL?’
We verzamelden in een nieuwe collage van enkele minuten de getuigenissen van kinderen, leerlingen en leer-
krachten. Daarin vertellen mensen uit verschillende landen over hun ervaringen en verwachtingen op vlak van 
onderwijs. Het filmpje is vanaf september online te bekijken op www.savedbythebell.be.

De video (6 min) kan gebruikt worden als lesopener, tijdens het belmoment of als opener op een personeelsverga-
dering om alle collega’s te overtuigen een kwartiertje vrij te maken voor Saved by the bell naar aanleiding van de 
Internationale dag van de Leerkracht.

Mogelijk zijn er op vrijdag 3 oktober geen leerlingen op school omwille van een pedagogische studiedag. Ook dan 
kan je school deelnemen door de dag te openen met het filmpje ‘Iedereen naar school?’. Je kan dan je school ook 
als deelnemer registreren op de website.
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Beste leerkracht
Beste directeur

Op zondag 5 oktober heeft de Internationale dag van de Leerkracht plaats. 
Deze dag, uitgeroepen door de UNESCO, vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van goed 
onderwijs en vooral de taak van de leerkracht hierbij. Terecht, want overal ter wereld willen 
kinderen en volwassenen leren. Overal ter wereld geven leerkrachten het beste van zichzelf. 
Leerlingen zijn soms opgelucht als ze de bel horen en naar huis kunnen, een beetje het saved by 
the bell-gevoel. Maar ondanks alle inspanningen horen nog steeds 57 miljoen kinderen vandaag 
de schoolbel niet luiden. Ook zij zouden graag de kans krijgen op (goed) onderwijs. Voor hen krij-
gen de woorden saved by the bell een heel andere betekenis … 

In 2000 engageerden de wereldleiders zich via de Millenniumdoelstellingen1 om tegen 2015 ba-
sisonderwijs te garanderen voor álle kinderen. We moeten hen daaraan herinneren. Want de 
tijd loopt … Onderwijs is een hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs creëert kansen. Onderwijs 
maakt werk van gelijke kansen.

Daarom organiseert Studio Globo in samenwerking met VIA Don Bosco de symbolische actie 
Saved by the bell, naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht. Vorig jaar deden 
bijna 400 scholen mee; goed voor zo’n 140.000 leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten.

Dit jaar valt 5 oktober op een zondag, vandaar dat we de actie laten plaatsvinden op de vooravond 
van de Dag van de Leerkracht nl. vrijdag 3 oktober. Studio Globo vraagt dan aandacht voor het 
belang van (goed) onderwijs, wereldwijd. 

Laat daarom die dag de schoolbel bij jullie op school extra luid en extra lang rinkelen uit solidariteit
- met alle kinderen waar ook ter wereld die verstoken worden van hun recht op onderwijs. 
- met leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden moeten lesgeven. 

Om dit belmoment in je klas of school vorm te geven en voor te bereiden, vind je in deze bundel 
heel wat tips en lessuggesties. 

Al deze suggesties en de spelelementen zijn vrij te downloaden via www.savedbythebell.be

Mogen we vragen je school ook te registreren op onze website www.savedbythebell.be.
Scholen die registreren vóór 30 september krijgen gratis affiches en folders toegestuurd om de 
actie zichtbaar te maken op school. Wacht niet met de registratie tot de laatste dag. Ook al zijn de 
acties op jullie school niet helemaal duidelijk, aanpassingen kunnen na de registratie 
nog gebeuren.

Door de plannen van jullie school door te geven bij de registratie,  
kan je andere leerkrachten inspireren.

Overtuig je collega’s om deel te nemen aan deze actie en maak er een 
feestelijk schoolgebeuren van!

1 De Millenniumdoelstellingen zijn 8 doelstellingen met betrekking tot armoedebestrij-
ding in de wereld: er is een doelstelling rond het bestrijden van honger, een doelstelling 
rond moedersterfte, een doelstelling over kindersterfte, bestrijden van ziekten enz. De 
doelstellingen zijn tot stand gekomen binnen de Verenigde Naties in het jaar 2000 en 
moeten gehaald worden tegen 2015. 191 landen hebben deze verklaring getekend.
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WEGWIJS IN ONDERWIJS
Dit spel heeft als doel een reflectie over het recht op kwaliteitsonderwijs voor iedereen te stimu-
leren. Het bevat heel wat (al dan niet cijfermatige) informatie die op een ludieke manier aan bod 
komt, en schetst op deze manier de staat van het onderwijs in de wereld.
Het spel is bedoeld voor leerlingen van het ASO, TSO en BSO tussen 12 en 18 jaar.  De activiteiten 
van het spel kunnen verschillen naargelang de leeftijd van het publiek. Sommige reflectieop-
drachten zijn iets moeilijker en bedoeld voor de derde graad; een gemakkelijkere versie van deze 
opdrachten is beschikbaar voor de eerste en de tweede graad.

Dit spel en deze pedagogische brochure Wegwijs in Onderwijs werden samengesteld door VIA 
Don Bosco. Voor meer informatie over projectpartner VIA Don Bosco kan je terecht op de web-
site: www.viadonbosco.org.

DOELSTELLINGEN
Kennis / vaardigheden
- De belangrijkste hindernissen op de weg naar kwaliteitsonderwijs voor iedereen begrijpen.
- Leren over de inspanningen die internationale organisaties leveren om te strijden tegen on-

gelijkheid en iedereen toegang tot onderwijs te verlenen (Millenniumdoelstellingen, het ac-
tieplan van Dakar (Dakar Framework for Action).

- Zich bewust zijn van de vooruitgang die reeds geboekt is en de weg die nog af te leggen is.
- Zich bewust zijn van de impact van onderwijs op de socio-economische situatie van een land.
- De nodige analysevaardigheden en kritische zin ontwikkelen om de sociale problematiek 

goed te begrijpen.

Gedrag
- Zich interesseren voor maatschappelijke problemen die het eigen land en andere landen be-

invloeden; zich informeren.
- Zich betrokken voelen bij de ongelijkheden en zich vragen stellen bij de rol van burgers bij de 

opbouw van een rechtvaardigere wereld.

SPELREGELS
Doelgroep en duur

Het spel is bedoeld voor leerlingen van het 
ASO, TSO en BSO tussen 12 en 18 jaar.

Sommige activiteiten verschillen naargelang 
de leeftijd van de leerlingen: de vakjes Raj-
doukistan en MDG verwijzen naar twee types 
van oefeningen, afhankelijk van de betrok-
ken graad. De kaarten Rajdoukistan* komen 

overeen met een gemakkelijkere versie van de 
oefening; de kaarten Rajdoukistan** komen 
overeen met een hogere moeilijkheidsgraad.
Idealiter wordt het spel gespeeld gedurende 2 
lesuren, maar het spel kan ook al stoppen na 
1u, zelfs indien nog geen enkele groep het laat-
ste vakje heeft bereikt.

LESSUGGESTIES SECUNDAIR ONDERWIJS  2014
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Materiaal

- een poster met 50 vakjes (speelbord op de 
grond of op een bank leggen, zodat de leer-
lingen gemakkelijk de vooruitgang van het 
spel kunnen volgen) (apart te downloaden)

- 5 pionnen
- 20 kaarten Quiz (apart te downloaden)
- 20 kaarten Juist of Fout (apart te downloaden)
- 10 kaarten Rajdoukistan* (apart te down-

loaden)
- 10 kaarten Rajdoukistan** (apart te down-

loaden)
- 8 kaarten MDG (apart te downloaden)
- een dobbelsteen

Spelverloop

Verdeel de klas in kleinere groepjes. Elke 
groep krijgt één pion. De groep die het hoogste 
cijfer gooit mag beginnen. Ieder om beurt gooit 
met de dobbelsteen. De leerkracht trekt een 
kaart van het type dat op het vakje staat. De 
leerkracht leest de vraag of de opdracht voor. 

Zodra een kaart werd getrokken, haalt de leer-
kracht deze uit het spel om te vermijden dat 
een vraag een tweede keer terugkomt.  Als 
alle kaarten aan bod zijn geweest, komt het 
volledige pak weer in het spel (een goede ge-
legenheid om te controleren wat de leerlingen 
geleerd hebben!).

Wanneer een groep met de pion een aantal 
plaatsen voor- of achteruit moet gaan, moet 
men uiteraard geen aandacht schenken aan de 
tekst op het vakje waar men terecht komt. Het 
is dan aan de volgende groep om met de dob-
belsteen te gooien.

De groep die als eerste het einde van de weg 
haalt (“recht op kwaliteitsonderwijs”) wint het 
spel.

Vakjes Situatie
 
De vakjes Situatie stellen situaties voor die 
vaak voorkomen in landen in het Zuiden. De 
gebeurtenissen die beschreven worden, heb-
ben ofwel een positieve impact op toegang tot 
onderwijs (je gaat dan het aangegeven aantal 
vakjes vooruit), ofwel een negatieve impact (je 
blijft dan staan of je gaat het aangegeven aan-
tal vakjes achteruit).

Voor de stellingen met een sterretje* op de 
kaart is er bijkomende informatie te vinden bij 
de kaartjes in de bijlage.

Speciale vakjes
 
De speciale vakjes vereisen een meer actieve 
deelname van de leerlingen en stimuleren een 
reflectie bij de groep. Vier types van speciale 
vakjes worden hieronder beschreven. Indien 
de groep het juiste antwoord geeft, dan gaan 
ze twee vakjes vooruit. Indien niet, dan blijven 
ze staan.

quiz
Het gaat hierbij om meerkeuzevragen met de 
bedoeling om de leerlingen een betere kennis 
van de onderwijssituatie in België en in de we-
reld bij te brengen én om bepaalde ideeën  te 
ontkrachten.

juist of fout
Stellingen die juist of fout zijn; het antwoord 
kan verrassen.

MDG
In het jaar 2000 hebben de landen die deel 
uitmaken van de Verenigde Naties zich ertoe 
verbonden om te strijden tegen armoede en 
ongelijkheid, en te werken aan een rechtvaar-
digere wereld tegen 2015. Ze stelden 8 millen-
niumdoelstellingen op (zie samenvatting over 
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het recht op kwaliteitsonderwijs voor iedereen 
verder in dit dossier).
Elke kaart “MDG” vermeldt een doelstelling; 
doelstelling 1 werd opgesplitst over twee 
kaarten, terwijl doelstelling 2, gericht op het 
onderwijs, niet opgenomen werd in de kaarten.
Hierbij worden twee types van oefeningen 
voorgesteld, afhankelijk van de leeftijd en/of 
het niveau van de leerlingen; de keuze wordt 
uiteraard gelaten aan de inschatting van de 
leerkracht.

Eerste en tweede graad
De leerkracht leest een zin voor aan de leerlin-
gen (zie bijlage kaartjes MDG met opdrachten 
en bijkomende informatie). De leerlingen raad-
plegen de 8 kaarten MDG en zoeken uit met 
welke millenniumdoelstelling de stelling over-
eenkomt. Ze leggen kort uit wat het verband is 
tussen de stelling en de millenniumdoelstelling. 

Derde graad
Voor de millenniumdoelstellingen 1 tot 7 for-
muleren de leerlingen hoe een betere toegang 
tot onderwijs kan bijdragen aan het realiseren 
van de millenniumdoelstelling die op de ge-
trokken kaart staat. Voor doelstelling 8 leggen 
de leerlingen uit hoe deze millenniumdoelstel-
ling kan bijdragen tot een beter schoolsys-
teem.

rajdoukistan
Rajdoukistan is een fictief land en toont de 
klassieke hindernissen voor toegang tot kwali-
teitsonderwijs. Het land besluit zijn schoolsys-
teem te verbeteren ... Twee types oefeningen 
worden hier voorgesteld, afhankelijk van de 
leeftijd en/of het niveau van de leerlingen; de 
beslissing hiervoor wordt uiteraard gelaten 
aan de inschatting van de leerkracht.

Rajdoukistan is een land met 45 miljoen in-
woners, er worden 55 talen gesproken en de 
voertaal is het Frans. Het land kent vele pro-
blemen. Niet-geschoolde leerkrachten moeten 
les geven aan overbevolkte klassen en de 
afwezigheid van schoolmateriaal (handboeken, 
schriften ...) maakt hun taak nog moeilijker. De 
meisjes zijn het slachtoffer van discriminatie en 
zijn niet aanwezig op school. Sommige jongens 
hebben wel toegang tot onderwijs, maar zij 
kunnen niet naar school gaan omdat ze moeten 
werken om te kunnen voldoen aan de behoeften 
van hun familie.

Eerste en tweede graad
Gebruik de kaarten Rajdoukistan*.

De maatregelen die Rajdoukistan neemt om 
de toegang tot kwaliteitsonderwijs te verbete-
ren zijn doeltreffend. De leerlingen leggen de 
positieve effecten van deze maatregelen op de 
toegang tot kwaliteitsonderwijs uit.

Derde graad
De leerkracht schrijft best de belangrijkste 
informatie van het land op het bord om zo de 
reflectie te vergemakkelijken.

Gebruik de kaarten Rajdoukistan**.

De maatregelen die Rajdoukistan neemt om de 
toegang tot kwaliteitsonderwijs te verbeteren 
bevatten meerdere zwakke plekken. De leer-
lingen moeten deze problemen ten gevolge van 
ongepaste maatregelen identificeren en uitleg-
gen waarom deze minder doeltreffend te zijn.
 

LESSUGGESTIES SECUNDAIR ONDERWIJS  2014
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Meer dan een noodzakelijkheid: een recht. 

“Een ieder heeft recht op onderwijs. Het on-
derwijs moet kosteloos zijn, althans wat het la-
ger en basisonderwijs betreft.” (artikel 26 van 
de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens). Ondanks het recht op gratis basis-
onderwijs,  ook geschreven in het Verdrag in-
zake de rechten van het kind (art. 28 en 29), zijn 
nog vele kinderen uitgesloten van het school-
systeem. Om dit probleem op te lossen zijn de 
regeringsleiders uit de vier hoeken van de we-
reld enkele verbintenissen aangegaan.

MILLENNIUMDOELSTELLINGEN
In 1990 hebben 189 regeringsleiders van de 
Verenigde Naties zich ertoe verbonden te strij-
den tegen armoede en ongelijkheid. Ze hebben 
daarbij acht doelstellingen geformuleerd die 
ze tegen 2015 moeten behalen. Bijvoorbeeld 
honger uit de wereld bannen, het bestrijden 
van moeder- en kindersterfte, de bescherming 
van het milieu en de strijd tegen HIV/aids, ma-
laria en andere ziekten. Er werden twee doe-
len gesteld inzake onderwijs:

- het bereiken van de basisonderwijscyclus 
voor alle kinderen tegen 2015 (doelstelling 2)

- gelijkwaardigheid tussen mannen en vrou-
wen op alle onderwijsniveaus tegen 2015 
(doelstelling 3): het percentage school-
gaande meisjes moet even hoog zijn als het 
percentage schoolgaande jongens en dit 
niet alleen in het basisonderwijs, maar ook 
in het secundair en in het hoger onderwijs.

De balans van deze millenniumdoelstellingen 
is verdeeld: meer mensen hebben toegang tot 
een behandeling tegen HIV en tot drinkbaar 
water, extreme armoede neemt af... maar er 
blijven nog grote uitdagingen waaronder de 
opwarming van de aarde, het uitbannen van 
honger en het verlagen van de moedersterfte.

Wat is de balans voor het onderwijs?

Doelstelling 2: Tussen 2000 en 2013 is het aan-
tal niet-schoolgaande kinderen voor het basis-
onderwijs gedaald van 102 miljoen naar 57 mil-
joen. Maar deze evolutie gebeurde vooral in de 
eerste jaren na de millenniumverklaring; deze 
progressie vertraagde tussen 2008 en 2011. En 
hoewel de toegang verhoogde, bleef het per-
centage dat opgaf even hoog als in 2010, met 
1 kind op 4 dat de school verlaat alvorens het 
laatste jaar te hebben bereikt. De kinderen in 
Afrika bezuiden de Sahara staan er het slecht-
ste voor: meer dan de helft van de niet-school-
gaande kinderen is uit deze regio afkomstig. 
Het is dan ook daar waar de meeste schoolver-
laters zich bevinden: meer dan 2 leerlingen op 
5 die beginnen aan het basisonderwijs geraken 
niet aan het laatste jaar.

De verbetering in toegang is zeker goed, maar 
onvoldoende zolang er veel leerlingen stoppen 
met school. Er kunnen natuurlijk ook vragen 
gesteld worden bij hoeveel van de ingeschre-
ven leerlingen er effectief naar school gaan. 
Vooral deze fundamentele vraag dringt zich 
op: wat leren deze schoolgaande kinderen? De 
cijfers zijn verontrustend: op 650 miljoen kin-
deren die op de leeftijd gekomen zijn om het 
basisonderwijs te volgen, zijn er minstens 250 
miljoen die niet de basisvaardigheden van le-
zen en rekenen behaald hebben; onder hen zijn 
er nochtans 130 miljoen die minstens vier jaar 
naar school zijn geweest, maar dus niet de no-
dige vaardigheden behaald hebben.

Doelstelling 3: Slechts 2 van de 130 landen 
waarover we over gegevens beschikken, heb-
ben gelijkheid tussen meisjes en jongens be-
reikt op alle onderwijsniveaus. De ongelijk-
heid bij de toegang tot onderwijs voor jongens 
en meisjes nam enorm af voor het basison-
derwijs, hoewel het verschil in enkele regio’s 
(vooral in Noord-Afrika, Afrika bezuiden de 
Sahara en West-Azië) aanzienlijk blijft. Maar 
de ongelijkheid tussen jongens en meisjes is 
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schrijnend op het niveau van het secundair, on-
danks opmerkelijke verbeteringen in Zuid- en 
West-Azië.  Op niveau van het hoger onderwijs 
is de gelijkheid nog veel verder weg, maar het 
patroon verschilt: vrouwen zijn deze keer be-
voordeeld in 62% van de landen (vooral in vol-
gende regio’s: Latijns-Amerika, de Caraïben, 
Kaukasus, Centraal-Azië, Oost-Azië, Noord-
Afrika en Zuidoost-Azië), maar de ongelijk-
heid blijft in hun nadeel in Afrika bezuiden 
de Sahara (waar het verschil tussen mannen 
en vrouwen zelfs groter werd tussen 2000 en 
2011), West-Azië en Zuid-Azië. Zo stijgt dus de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen per 
onderwijsniveau: ze blijft aanwezig in het ba-
sisonderwijs, ondanks een belangrijke daling, 
en is erg hoog in het secundair onderwijs waar 
meisjes minder aanwezig zijn. Er moet hier 
wel een verschil gemaakt worden tussen pa-
riteit en gelijkheid: de pariteit garandeert niet 
dat meisjes naar school kunnen gaan in goede 
omstandigheden, dit wil zeggen zonder slacht-
offer te zijn van ongewenste intimiteiten of an-
dere discriminerende handelingen. De pariteit 
kan ook toenemen als het aantal schoolgaande 
jongens afneemt, wat er niet noodzakelijk op 
wijst dat meisjes gemakkelijker toegang zou-
den hebben tot onderwijs.

De Verenigde Naties hebben enkel kwantita-
tieve doelstellingen geformuleerd, terwijl de 
kwaliteit van het onderwijs ook een broodno-
dige voorwaarde is om de basisvaardigheden 
te behalen. Het actieplan “Dakar Framework 
for Action” heeft ook kwalitatieve doelstellin-
gen opgesteld.

ACTIEPLAN  
‘DAKAR FRAMEWORK FOR ACTION’

In april 2000 waren 164 landen aanwezig op 
het internationale forum voor onderwijs in 
Dakar (Senegal). Deze landen hebben het ac-
tieplan “Dakar Framework for Action” goed-
gekeurd, waarbij ze opnieuw de doelstelling 
kwaliteitsonderwijs voor iedereen tegen 2015 

bevestigden. Deze doelstelling werd reeds 
geformuleerd tijdens de Internationale confe-
rentie voor onderwijs voor iedereen in Jom-
tien (Thailand) in 1990. Het actieplan legt net 
zoals de millenniumdoelstellingen het accent 
op onderwijs voor meisjes, maar stelt een bre-
der perspectief voor met daarin niet enkel oog 
voor het basisonderwijs, maar ook kleuter-
onderwijs, opleidingen voor volwassenen en 
informele aanpakken, soms beter aangepast 
aan een achtergesteld publiek. Het actieplan 
promoot initiatieven zoals alfabetiseringspro-
gramma’s en het verwerven van knowhow voor 
het dagelijkse leven.

Het gaat in dit document vooral om de hinder-
nissen van toegang tot basisonderwijs en het 
secundair en hindernissen bij de kwaliteit van 
het onderwijs in landen van het “zuiden”. Het 
grootste deel van de problemen komt natuur-
lijk voort uit een gebrek aan investeringen in 
onderwijs. De lage overheidsuitgaven in het 
Zuiden is in het bijzonder het gevolg van struc-
turele aanpassingsprogramma’s.

De structurele 
aanpassingsprogramma’s

De structurele aanpassingsprogramma’s 
(SAP), opgesteld door het Internationaal Mo-
netair Fonds (IMF) en de Wereldbank aan het 
begin van de jaren ‘80, hebben als doel het 
economisch evenwicht in de landen in het Zui-
den in crisis te herstellen en ze te integreren in 
de internationale economie gekenmerkt door 
een vrij verkeer van goederen en diensten. 
Een aantal voorbeelden van maatregelen die 
werden opgelegd in het kader van de SAP: de 
liberalisering van de economie, het aanzetten 
tot export en overheidsuitgaven verminderen. 
De daling van overheidsuitgaven heeft natuur-
lijk gevolgen voor de sociale sectoren zoals 
gezondheid en onderwijs. De Unesco (Organi-
satie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
van de Verenigde Naties) was geïnteresseerd 
in de impact van de SAP op het onderwijs in de 
landen in het Zuiden en onthulde in een stu-
die dat de SAP waarschijnlijk een negatieve 
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impact hebben op de toegang tot kwaliteits-
vol basisonderwijs en dit vooral voor meisjes.  
In het kader van de SAP werden bijvoorbeeld 
studiebeurzen geschrapt en kosten voor on-
derwijs verhoogd. In landen zoals Costa Rica 
hebben de SAP geleid tot maatregelen waar-
bij minder geschoolde leerkrachten werden 
aangeworven om zo minder salaris te moeten 
uitbetalen.  Deze budgettaire beperkingen op 
het vlak van onderwijs hebben de hindernissen 
van kwaliteitsonderwijs (zie hieronder) alleen 
maar versterkt.

HINDERNISSEN VOOR TOEGANG

armoede
Het klinkt in theorie heel mooi om te zeggen 
dat basisonderwijs gratis is voor iedereen, 
maar in vele landen gaat dit gepaard met vele 
kosten: alleen al de aankoop van schoolbeno-
digdheden en uniformen maken voor heel wat 
kinderen het onderwijs ontoegankelijk. Naast 
deze directe kosten zijn er ook nog indirecte 
kosten: als een kind naar school gaat, kan het 
niet thuis, op het land of in de informele sector 
werken, wat dus minder inkomsten betekent 
voor de ouders. Kinderen in arme gezinnen 
gaan daarom minder vaak naar school. Zelfs 
voor diegenen die toch zijn ingeschreven, ver-
hogen gezondheidsproblemen en ondervoe-
ding het risico op thuisblijven of op een school-
achterstand. Een fragiele gezondheid heeft 
een grote invloed op de schoolresultaten.

platteland
Hoewel sommigen in de sloppenwijken wonen, 
leven de meeste kinderen uit arme gezinnen 
op het platteland en worden ze geconfronteerd 
met extra moeilijkheden, naast een tekort aan 
middelen:
- De weg naar school is heel lang. Sommi-

ge wegen kunnen zelfs onbegaanbaar zijn 
door hevige regenval waardoor de kinderen 
ellenlange omwegen moeten maken. 

- Het werk van kinderen is belangrijker op 
het platteland dan in steden; kinderen hel-
pen bijvoorbeeld hun familie op het veld.

- Het rendement van de opleiding is lager op 
het platteland dan in de stad; de arbeids-
mogelijkheden voor geschoolde mensen 
zijn op het platteland bijna onbestaande, 
wat er dus voor zorgt dat er weinig geïnves-
teerd worden in onderwijs voor kinderen.

We zien dus dat men op het platteland met nog 
meer hindernissen op de weg naar kwaliteits-
onderwijs wordt geconfronteerd dan in steden, 
wat de ouders nog meer aanzet om hun kinde-
ren thuis te laten van school.

Uitsluiting van meisjes
Meisjes worden het meeste uitgesloten van het 
schoolsysteem om verschillende redenen die 
vooral tijdens de adolescentie de kop op ste-
ken, waardoor ze het meest uitgesloten wor-
den in het secundair onderwijs:

- Culturele redenen: meisjes zijn bestemd 
om moeder te worden en de huishoudelijke 
taken op zich te nemen. Het rendement van 
onderwijs ligt dus laag voor hen, als ze zich 
vasthouden aan de rol die hen werd opge-
legd. Veel jonge meisjes moeten stoppen 
met school door een huwelijk of een vroege 
zwangerschap. Het aantal jonge huwelijken 
is inderdaad ontelbaar in verschillende re-
gio’s, vooral in Afrika en Azië.

- Gedragsredenen: discriminatie komt vaak 
voor bij meisjes: gevallen van ongewenste 
intimiteiten werden vastgesteld, zowel op 
weg naar school als op school zelf. Ook in 
het gezin zelf kunnen meisjes blootgesteld 
worden aan aanranding wat een grote im-
pact heeft op het goede verloop van hun 
schoolloopbaan.

- logistieke redenen: logistieke beperkingen 
werken ongelijkheid in de hand: slechts 
weinig scholen hebben toiletten, wat voor 
grotere schaamte zorgt bij meisjes en  
vrouwen.



handicap
Ook gehandicapte kinderen lijden onder het 
niet naar school kunnen gaan. Of ze nu lij-
den aan een psychische of fysieke handicap, 
slechts weinig scholen zijn aangepast aan deze 
kinderen (op het niveau van infrastructuur en 
van begeleiding). En diegenen die dan wel toe-
gang hebben tot onderwijs zijn het mikpunt van 
spot en andere vormen van misbruik, wat er-
toe leidt dat ook zij de school verlaten. 

oorlogen
De helft van de niet-schoolgaande kinderen 
in de wereld leeft in een land in conflictsitu-
atie. De meesten leven in Afrika bezuiden de 
Sahara. Het spreekt voor zich dat de oorlogen 
de veiligheid van kinderen en leerkrachten be-
dreigen, waarbij ze verplicht zijn de klasloka-
len te verlaten.

natuurrampen
Landen in het Zuiden worden vaak bloot- 
gesteld aan natuurrampen zoals aardbevin-
gen, tsunami’s, tornado’s ... Het heeft niet al-
leen een directe invloed op het scholingsper-
centage door het aantal slachtoffers en door 
het vernietigen van infrastructuur, maar ook 
indirecte invloed omdat de bevolking vaak ver-
plicht is om te emigreren om te kunnen blijven 
voldoen aan hun behoeften.

HINDERNISSEN VOOR 
KWALITEITSONDERWIJS

verzuim
De leerkrachten in het Zuiden verschijnen niet 
vaak op het appel: sommige leerkrachten heb-
ben zo’n laag salaris dat ze twee jobs doen (door 
bijvoorbeeld privéles te geven), wat hen minder 
beschikbaar maakt als leerkracht; een laag sa-
laris en moeilijke arbeidsomstandigheden heb-
ben eveneens een invloed op de motivatie en 
ontmoedigen de leerkrachten om te gaan wer-
ken; het gebrek aan toezicht maakt het er ook 
niet beter op: de directie is niet sterk genoeg om 

na te gaan of leerkrachten wel de nodige uren 
lesgeven en op tijd zijn. Soms is het zelfs zo dat 
het de directie zelf is die afwezig is. 

Tekort aan opgeleide leerkrachten
Heel veel leerkrachten hebben geen opleiding 
of een opleiding van slechte kwaliteit gevolgd. 
Ze oefenen dus hun beroep uit zonder voldoende 
hun eigen leerstof en pedagogische methodes 
te kennen om een doeltreffende begeleiding te 
bieden aan hun leerlingen. De didactische tech-
nieken laten weinig ruimte voor actieve deel-
name van de leerlingen en zijn het schoolvoor-
beeld van uit het hoofd leren ten nadele van de 
ontwikkeling van een kritische geest.
 
Bovendien lijdt het onderwijs aan een gebrek aan 
waardering; de hoogst opgeleide personen heb-
ben dan de neiging om te kiezen voor prestigieuze-
re en beter betaalde beroepen dan het onderwijs. 

Arme leerlingen (vooral op het platteland) en 
meisjes zijn het meest benadeeld in termen 
van leerresultaten.

Armoede  platteland
Arme leerlingen hebben niet de middelen om 
zich in te schrijven in betere scholen waar 
leerkrachten hoger geschoold zijn. In sommige 
landen, waaronder de Democratische Repu-
bliek Congo, wordt de loonkost van leerkrach-
ten gedragen door de gezinnen. Dit ongelijk 
systeem zorgt ervoor dat kinderen waarvan de 
ouders niet de financiële middelen hebben om 
dit te betalen, niet naar school gaan.

De kinderen op het platteland staan er opnieuw 
het slechtste voor, aangezien de hoger opgelei-
de leerkrachten de neiging hebben om te kiezen 
voor zekere en comfortabelere arbeidsplaatsen 
dan die in achtergestelde buurten.

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
Aangezien scholen weinig vrouwelijke leer-
krachten aanwerven in achtergestelde regio’s, 
hebben meisjes geen vrouwelijk voorbeeld om 
hen te helpen zelfvertrouwen op te bouwen en 
hun potentieel te ontdekken.  In plaats daarvan 
lijden meisjes onder de vooroordelen met be-
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trekking tot hun zogezegd lage productiviteit, 
wat een negatieve invloed heeft op hun school-
resultaten doordat ze uitgaan van de verwach-
ting: “iedereen denkt dat ik slecht ben, dus ik 
ben niet in staat om te slagen”.  Het is daarom 
dat in enkele landen de klassen niet gemengd 
zijn: de meisjes lijden niet onder de misplaats-
te opmerkingen, durven sneller het woord ne-
men en winnen aan vertrouwen.

Taal
In vele landen is de taal waarin kinderen les 
krijgen en examens doen niet dezelfde als de 
taal die ze thuis praten.  Dit hindert hen om de 
basisvaardigheden in lezen en wiskunde onder 
de knie te krijgen; de schoolresultaten van deze 
kinderen zijn dikwijls ook lager dan diegenen die 
in hun moedertaal les krijgen. Kinderen uit etni-
sche minderheden worden hierdoor het vaakste 
getroffen en bovendien zijn er in deze gemeen-
schappen slechts weinig personen die opgeleid 
zijn om les te geven. Deze leerlingen krijgen vaak 
te maken met leerkrachten die hun cultuur en 
taal niet kennen, wat snel tot een kloof leidt en 
wat hun leerresultaten zeker niet ten goede komt.

Overbevolking van klassen
Het is niet zeldzaam dat leerkrachten moe-
ten lesgeven aan een klas met 60 leerlingen 
of meer. Het gebrek aan middelen is de eerste 
reden: scholen nemen minder leerkrachten 
aan om te besparen op salarissen.  De moei-
lijkheid om opgeleide leerkrachten te vinden 
kan eveneens bijdragen tot dit probleem. De 
kwaliteit van het onderwijs lijdt hieronder: de 
leerkracht kan moeilijk tijd vrijmaken om extra 
uitleg te geven aan kinderen die moeilijkheden 
hebben om de leerstof te begrijpen; bovendien 
is het geroezemoes ook niet echt bevorderlijk 
voor goede leeromstandigheden.

Didactisch materiaal en infrastructuur
Slechts weinig handboeken zijn beschikbaar 
voor leerkrachten en leerlingen. Sommige 
handboeken zijn oud en de inhoud is een beetje 
achterhaald. De leerlingen krijgen ook weinig 
fotokopieën en gebruiken dus de tijd om over 
te schrijven van het bord.
Leerkrachten hebben zelden toegang tot inter-

net wat hen nochtans zou kunnen helpen om 
hun kennis te actualiseren en om nieuwe di-
dactische methodes te ontdekken.
Veel scholen hebben weinig toiletten en banken. 
Deze nood aan infrastructuur maakt de taak van 
leerkrachten en leerlingen nog moeilijker.

EN IN BELGIE?
Scholen in België zijn toegankelijk voor ieder-
een, ondanks de soms hoge kosten (schoolrei-
zen, schoolbenodigdheden, handboeken ...). 
Is het Belgische schoolsysteem perfect recht-
vaardig? Volgens het laatste PISA-rapport 
(2012) dat de schoolvaardigheden evalueert 
van jongeren tussen 15 en 16 jaar alvast niet. 
Het onderzoek nam de rechtvaardigheid van 
schoolsystemen in 65 landen over de hele we-
reld onder de loep en het resultaat is niet echt 
om blij van te worden: het Belgische school-
systeem is een van de meest onrechtvaardige 
in de OESO-landen.

Om rechtvaardig te zijn moet onderwijs niet al-
leen toegankelijk zijn voor iedereen, maar ook 
aan iedereen dezelfde slaagkansen bieden, 
ongeacht het sociale milieu of afkomst van de 
leerling. De school moet zowel leerlingen uit 
sociaal achtergestelde gezinnen als leerlingen 
uit welgestelde gezinnen de mogelijkheid bie-
den om hun potentieel te ontdekken.  In België 
heeft het sociale milieu echter een aanzienlijke 
invloed op de schoolresultaten. Er is een groot 
verschil in prestaties naargelang het sociaal-
economische statuut van de leerling (beroep 
ouders, opleidingsniveau, materiële bezittin-
gen en cultuur van het gezin). De resultaten 
van “arme” leerlingen zijn volgens het rapport 
inderdaad lager dan van de leerlingen uit wel-
gestelde gezinnen.  De oorzaak: een vroegtijdi-
ge oriëntatie in verschillende studierichtingen, 
moeten blijven zitten bij gebrek aan doelge-
richte hulp voor leerlingen in moeilijkheden of 
een hergroepering van leerlingen volgens de 
prestaties en het sociaal milieu. Geïmmigreer-
de leerlingen hebben eveneens meer school-
moeilijkheden dan hun studiegenoten. 



OPLOSSINGEN?

investering
Om kwaliteitsonderwijs aan iedereen te kunnen 
aanbieden, is het voor een land aangeraden om 
4 tot 6% van het bbp en 15 tot 20% van de over-
heidsuitgaven toe te kennen aan onderwijs.
Het actieplan “Dakar Framework for Action” 
vermeldt dat geen enkel land dat zich serieus 
wil inzetten voor basisonderwijs zijn inspan-
ning zal zien gedwarsboomd door een tekort 
aan middelen. België en andere Europese lan-
den hebben zich ertoe verbonden om 0,7% van 
het bbp toe te kennen aan ontwikkelingshulp, 
maar het is zwoegen om deze belofte te hou-
den. Deze hulp is nochtans noodzakelijk om 
landen met een laag inkomen de kans te bie-
den om hun schoolsysteem te verbeteren...

Belgische ontwikkelingshulp 
in de onderwijssector 
Welk beleid voert België met betrekking tot 
ontwikkelingshulp in de onderwijssector? Net 
zoals Duitsland en Frankrijk, wijst België een 
groot deel (ongeveer twee derde) van zijn on-
derwijshulp toe aan het hoger onderwijs, in 
plaats van prioriteit te geven aan het basison-
derwijs en het secundair onderwijs. Een groot 
deel van de partnerlanden van België onder-
vinden echter nog grote moeilijkheden in het 
basisonderwijs en de eerste cyclus van het se-

cundair. Bovendien zijn hogere studies in het 
Zuiden enkel voor het welgestelde deel van de 
bevolking weggelegd, terwijl een hoger slaag-
percentage in het basisonderwijs aan velen de 
kans biedt om uit de armoede te geraken. De 
beslissing om in de eerste plaats het hoger on-
derwijs te ondersteunen is in tegenspraak met 
de Millenniumdoelstellingen waarin het basis-
onderwijs de hoogste prioriteit heeft.

De rechtvaardigheid 
en de kwaliteit verbeteren
Het is nodig om uitgaven te doen voor onderwijs. 
Deze moeten goed gebruikt worden en moeten 
ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot 
kwaliteitsonderwijs. De overheid moet maat-
regelen nemen om leerkrachten correct op 
te leiden, om opgeleide personen en vrouwen 
aan te trekken of om leerkrachten aan te trek-
ken op plaatsen waar ze het meeste nodig zijn 
door loonbonussen of andere vergoedingen. In 
de meest achtergestelde buurten zouden de 
overheden lokale leerkrachten kunnen aan-
stellen en een permanente opleiding kunnen 
aanbieden. De vakbonden van leerkrachten en 
de overheden moeten samenwerken om betere 
ondersteuningsstrategieën voor de zwakste 
leerlingen te bepalen en een gedragscode op 
te stellen. De toepassing van deze code zal dan 
als basis kunnen dienen om te strijden tegen 
het verzuim en aanranding op school.
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bbp: het bruto binnenlands product van een 
land of een regio is de geldwaarde van alle 
goederen en diensten geproduceerd in een 
jaar. Het dient dikwijls als indicator van wel-
vaart van een land of regio.

OESO: De Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling promoot een be-
leid dat tot doel heeft om het economisch en 
sociaal welzijn te verbeteren overal ter wereld. 
De OESO werd opgericht in 1960 en telde op 
dat moment 18 landen. Vandaag de dag bestaat 
het uit 34 landen, vaak “ontwikkelde” landen, 
soms groeilanden (Mexico, Chili en Turkije). 
Om de drie jaar publiceert de OESO een PI-
SA-rapport om de kenmerken van de beste 
schoolsystemen in de wereld te analyseren.

Afrika bezuiden de Sahara: Afrika gelegen ten 
zuiden van de Sahara, ofwel alle Afrikaanse 
landen behalve Marokko, Algerije, Tunesië, Li-
bië en Egypte.

De VN onderscheidt de regio’s in Azië op 
volgende manier.
- West-Azië: het Midden en Nabije Oosten  

(Israël, Palestina, Irak, Libanon, Syrië,  
Saoedi-Arabië, Turkije,...)

- Oost-Azië: China, Japan, Noord- en Zuid-
Korea, Mongolië,...

- Zuid-Azië: Iran, India, Afghanistan, Paki-
stan, Bangladesh,...

- Zuidoost-Azië: Cambodja, Vietnam, Filipij-
nen, Thailand, Laos, Indonesië,...

Netto scholingsgraad: De verhouding tussen 
de schoolgaande kinderen/jongeren en de  
totale bevolking van dezelfde leeftijd.

Kindersterftecijfer: verhouding tussen kin-
deren jonger dan 5 jaar (volgens de VN) die 
overlijden en kinderen van dezelfde leeftijd die 
overleven.

Moedersterftecijfer:  het aantal vrouwen dat 
sterft tijdens of binnen de 42 dagen na de be-
valling per 100 000 levende geboortes binnen 
een bepaalde periode. (www.unicef.org)
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SUGGESTIES VOOR HET BELMOMENT

Het belmoment is bij voorkeur een schoolgebeu-
ren waarbij alle leerkrachten in de bloemetjes 
worden gezet. Maar ook één of enkele klassen 
kunnen een belmoment organiseren. Daarbij is er 
zeker aandacht voor het feit dat kinderen van over 
heel de wereld recht hebben op (goed) onderwijs.

Geen vast tijdstip voor het belmoment

Je kan het actiemoment organiseren wanneer 
het best past tijdens de schooldag. Velen doen 
het ‘s morgens, bij het begin van de dag. Het kan 
ook aansluiten op een speeltijd of vlak voor het 
einde van de dag. Er is dus geen vast tijdstip voor 
een belmoment in alle scholen. Het is vooral be-
langrijk dat we op 3 oktober zo lang en zo luid 
mogelijk bellen op zoveel mogelijk plaatsen.

Je kan een keuze maken uit volgend aanbod om 
het belmoment zo feestelijk mogelijk te organi-
seren; uiteraard volgens de mogelijkheden en 
behoeften van je klas of school.

-  Een eenvoudige duiding door een leerkracht of 
de directeur (zie kaderstukje met de duidings-
tekst).

-  Iedereen zingt het themalied Saved by the bell 
en doet het dansje.

-  De leerlingen maken veel lawaai met zelf-
gemaakte of meegebrachte belletjes/instru-
menten.

-  De leerlingen creëren een feestelijk gebeuren 
met (zelfgemaakte) vlaggen, spandoeken, te-
keningen, slingers ...

We hebben ook heel wat tips verzameld. Deze 
zijn gebaseerd op wat basis- én secundaire 
scholen de vorige jaren hebben gedaan en de 
vele reacties die we toegestuurd kregen. We 
willen jullie deze leuke ideeën zeker meegeven, 
want ze kunnen dienen als inspiratie om iets 
meer te doen met Saved by the bell.

Activiteiten bij het belmoment

Meerdere keren bellen
Gedurende de lesdag kan je meerdere belmo-
menten houden op school; op de meest onver-
wachte momenten laat je de schoolbel horen. Zo 
blijft Saved by the bell de hele dag in de aandacht.

Krijttekening
Je kan het belmoment koppelen aan het maken 
van een grote krijttekening op de speelplaats. 
Vraag alle leerlingen om rond de tekening te staan 
en maak een prachtige foto vanuit de hoogte.

NIEUW
Op het themalied Saved by the bell hebben 
we een eenvoudig dansje gemaakt.
Via www.savedbythebell.be kan je een 
filmpje bekijken waarin we het dansje 
stap voor stap aanleren.

Je kan het dansje op verschillende ma-
nieren gebruiken tijdens het belmoment.
- Leer het dansje ’s morgens op de speel-

plaats aan en dans het met alle kinde-
ren tijdens het belmoment.

- Laat een klas het dansje in het geheim instu-
deren en organiseer een heuse flashmob 
tijdens één van de pauzemomenten.

- Vraag aan alle leerkrachten dat ze het 
dansje aanleren. Zo kunnen ze het voor-
doen aan de grote groep leerlingen.

- Laat de oudste kinderen het dansje uit-
leggen aan groepjes van jongere kinde-
ren. Nadien doe je met de hele school 
de Saved by the bell-dans.

Probeer het bel- en dansmoment ook  
in beeld te brengen. Je kan een fotore-
portage maken of je kan het belmoment 
laten filmen. Verspreid het beeldmateri-
aal via de website van de school of via de 
lokale pers. Stuur de link ook door naar 
www.savedbythebell.be.
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Muziekinstrumentjes maken
De leerlingen kunnen muziekinstrumenten  
maken en ze dan gebruiken bij het zingen van 
Saved by the bell!

Trek de straat op!
Laat de kinderen toeters en bellen meebrengen 
en trek door de hele school. Je kan de bellen ook 
laten rinkelen tijdens een optocht op het dorps-
plein; op die manier trek je de aandacht van de 
dorpsbewoners. Verzamel op een centrale plaats 
waar je eventueel nog leerlingen van andere af-
delingen en/of scholen kan ontmoeten. Een belle-
man kan samen met de kinderen een yell roepen.

Aangroeiconcert
Verzamel met alle leerlingen van de school op 
de speelplaats. Alle leerlingen met nummer 1 
in de klas beginnen na een afgesproken signaal 
met het luiden van de bel. Daarna volgen alle 
nummers 2 van iedere klas. Laat dan alle vol-
gende nummers aangroeien zodat het belgeluid 
steeds sterker en luider wordt.

Uitdaging
Aan het belmoment kan ook een uitdaging ge-
koppeld worden: met alle mogelijke bellen (koe-
bellen, wekkers, oude schoolbellen ... én met 
oordopjes) moet je meer decibels produceren 
dan de schoolbel.

Bellen blazen
Maak er een echt belmoment van door de leer-
lingen bellen te laten blazen die de boodschap 
verder uitdragen over het dorp of de stad.
Iedere leerling kan met zijn (zelfgemaakte) bel-
lenblazer een wens naar het Zuiden blazen!

Toneel
De kinderen van het 6e leerjaar brengen een to-
neeltje voor de andere leerlingen van de school; 
met het themalied en met veel toeters en bellen.

Stilte
Je kan zelfs 1 minuut stilstaan als de bel gaat; 
letterlijk stilstaan bij het thema van onderwijs 
overal en voor iedereen.

Activiteiten bij het thema onderwijs
voor  iedereen
Videofilm
Via de website www.savedbythebell.be kan je 
een heleboel interessante videofilmpjes vinden die 
passen bij de onderwerpen Onderwijs en de Millen-
niumdoelstellingen. Laat de leerlingen zo’n video 
bekijken en hou een korte nabespreking in de klas.

Fairtrade-ontbijt
Voor het belmoment kan je een fairtrade-ontbijt 
organiseren. Op de onderleggers op de ontbijt-
tafel beschrijf je kort de actie Saved by the bell.

Tekening maken
Laat de leerlingen mooie tekeningen maken over 
het onderwerp Iedereen kan naar school gaan. Je 
kan natuurlijk ook een ander onderwerp geven, 
passend bij Saved by the bell. Hang de tekenin-
gen op verschillende plaatsen in de school zodat 
iedereen ze kan bewonderen.
De tekeningen kunnen ook de aanleiding zijn 
voor een klasgesprek over het thema. Wat heb 
je getekend? Waarom heb je dat zo uitgebeeld? …

Tentoonstelling
In de inkomhal, de gangen en de refter kan je 
foto’s hangen van kinderen die les volgen in an-
dere of verre landen. Leerlingen van de hogere 
klassen kunnen een tentoonstelling met foto’s 
en afbeeldingen over het thema onderwijs orga-
niseren voor de leerlingen van de lagere graden.

Oude schoolbel en -bord
Je kan een oude schoolbel bovenhalen en een 
mobiel schoolbord naar de speelplaats rollen. De 
kinderen krijgen, net zoals vele straatkinderen, 
zittend op de grond les van hun meester of juf.

Ontwikkelingsproject
Het belmoment kan je koppelen aan extra aan-
dacht voor de ontwikkelingsprojecten die je 
school steunt. Leg bv. een groot munttapijt in de 
vorm van een bel en schenk de opbrengst aan je 
partnerschool.
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Getuigenis
Nodig iemand uit die over het onderwerp in een 
bepaald land in het Zuiden kan vertellen. Hou 
de getuigenis kort en illustreer met foto- en/of 
filmmateriaal.

Debat
De leerlingen kunnen zelf de actie duiden door bv. 
een discussiemoment: eerstejaars vertellen over 
wat minder leuk is aan school terwijl de zesde-
jaars getuigen over hoe belangrijk onderwijs is.

Activiteiten voor de Dag van de Leerkracht

Verrassing met de rode loper
Als directie kan je de leerkrachten op de Dag van 
de Leerkracht verrassen met een geschenk. Dit 
jaar kan dat op vrijdag 3 oktober. Je kan de leer-
krachten vragen om feestelijk uitgedost naar de 
school te komen; je kan voor hen de rode loper 
uitrollen en hen laten defileren onder het ge-
juich en applaus van de leerlingen en de ouders.

Vrijstelling van taken
De leerkrachten kan je laten genieten van een 
zalige middagpauze terwijl vrijwilligers van 
het oudercomité het toezicht op de speelplaats 
overnemen. Je stelt de leerkrachten vrij van  
extra taken.

Wissel
Je kan eens een dagje verwisselen van klas en/
of functie.

Opdrachtjes en geschenkjes
Tijdens een spel mogen de leerlingen een kleine 
opdracht geven aan de leerkracht. Als de juf of 
meester slaagt in de opdracht, dan geven de 
leerlingen een klein geschenkje.

Krantje
Je kan een krantje over de Dag van de Leer-
kracht en het thema van Saved by the bell maken. 

En nog een laatste tip: de pers
 
Nodig de lokale pers uit om de actie uit te brei-
den naar een breder publiek. Soms kan je hen 
zelf een artikel of een foto bezorgen om je doel 
te bereiken. Ook de website van je school kan 
een middel zijn om de actie te delen.

Je kan ons de resultaten bezorgen. Wij zullen ze 
dan via www.savedbythebell.be verspreiden. 
Zo kan iedereen zien hoe we overal bellen voor 
meer en beter onderwijs in de hele wereld.

DUIDING SAVED BY THE BELL
We bieden leerkrachten en directies een tekst aan met 
een verduidelijking waarom we de actie Saved by the bell 
organiseren en waarom we bellen voor meer en beter on-
derwijs overal en voor iedereen.

Vandaag hoor je de schoolbel luider / meerdere keren rinke-
len. Dat doen we voor de actie Saved by the bell.

Hier in onze school hebben we lieve / goede leerkrachten die 
kunnen lesgeven in mooie / goed uitgeruste klassen. Zondag is 
het de Dag van de Leerkracht en daarom verdienen onze juffen 
en meesters / onze leerkrachten een super luid applaus!

Maar overal in de wereld zijn er juffen en meesters / leerkrach-
ten die moeten lesgeven in klassen die niet zo goed zijn uitge-
rust. Er is bijvoorbeeld geen bord; of er zijn geen banken of stoe-
len in de klas. Soms is er zelfs geen schoolgebouw. De kinderen 
krijgen dan les op straat of onder een boom.
Op heel wat plaatsen in de wereld kunnen de kinderen niet 
leren lezen of rekenen omdat er in hun buurt geen school is 
of omdat er gevaar dreigt door oorlog of conflict.

Heel veel presidenten en ministers uit de hele wereld hebben 
beloofd om daar iets aan te doen tegen 2015. Dat is al volgend 
jaar! Dan moeten alle jongens en meisjes overal ter wereld naar 
school kunnen gaan.

Er is ondertussen al heel wat vooruitgang geboekt. Miljoe-
nen kinderen krijgen nu ook kansen om te leren. Toch zijn er 
wereldwijd nog steeds 57 miljoen jongens en meisjes die niet 
naar school kunnen.

Wij kunnen nog niet tevreden zijn.

Dus bellen we zo luid we kunnen. Dan kan iedereen horen dat 
we willen dat alle kinderen naar school kunnen gaan en dat 
alle leerkrachten kunnen lesgeven in goed uitgeruste klassen.



DE TIJD LOOPT DOOR … 2015

Nog minder dan 500 dagen te gaan … en er is nog veel werk aan de winkel!

Je herinnert je waarschijnlijk nog: in september 2000 beloofden bijna alle 
landen van de wereld mee te willen werken aan de bestrijding van armoede 
in de wereld, honger te bannen, lager onderwijs voor iedereen mogelijk maken, 
drinkwater voor iedereen bereikbaar maken en nog meer van die voornemens.
We zijn ondertussen bijna 15 jaar verder. Er werd al heel wat vooruitgang geboekt … 
maar er is nog een erg lange weg te gaan.

Wil je meer weten over de Millenniumdoelstellingen, kijk dan op www.detijdloopt.be.

Meer informatie over allerhande campagnes en ondersteunend educatief materiaal is onder meer te vinden bij 
de verschillende partners van coalitie 2015 de tijd loopt.

 11.11.11 www.11.be/11
 Broederlijk Delen www.broederlijkdelen.be
 Caritas International www.caritas-int.be
 Djapo www.djapo.be
 fos-socialistisiche solidariteit www.fos-socsol.be
 Geneeskunde voor de Derde Wereld www.g3w.be
 Globelink www.globelink.be
 ICRH www.icrh.org
 KBA Foncaba www.kba-foncaba.be
 Memisa www.memisa.be
 Oxfam Solidariteit www.oxfamsol.be
 Oxfam Wereldwinkels www.oww.be
 Phos www.phos.be
 Plan België www.planbelgie.be
 Protos www.protos.be
 Sensoa www.sensoa.be
 Solidagro www.solidagro.be
 SOS Kinderdorpen www.sos-kinderdorpen.be
 Studio Globo www.studioglobo.be
 Trias www.trias.be
 UCOS www.ucos.be
 Unicef België www.unicef.be
 VIA Don Bosco www.viadonbosco.org
 Vredeseilanden www.vredeseilanden.be
 Wereldsolidariteit www.wereldsolidariteit.be
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kleur je wereld!

totaalconcept wereldoriëntatie

Meer info? Surf naar www.diekeure.be

1 maximale flexibiliteit
2 systematisch en thematisch

3 doelentransparantie
4 outputgerichte evaluatie
5 vernieuwend ict-aanbod
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