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1. VERGELIJKENDE TABEL 

Congo / het zuiden Vlaanderen 

Toegang tot onderwijs: 
Vooraleer kinderen naar school kunnen moeten ze meer 
obstakels trotseren. Vaak moet er gewerkt worden om 
brood op de plank te krijgen en sommigen moeten meer 
dan 2 uur wandelen om de school te bereiken. 

Bij ons heeft iedereen toegang tot onderwijs 

Kwaliteit van het onderwijs 
Leerkrachten hebben vaak een beperkte scholing genoten 
en hebben soms geen kansen tot bijscholing. De gebouwen 
bevinden zich dikwijls in een slechte staat. De klassen zijn 
overvol, met een tekort aan lessenaars en banken. 
Daarenboven hebben de scholen maar weinig educatief 
materiaal. 

De leerling staat centraal. Kennis gaat hand in hand met het 
verwerven van vaardigheden en attitudes. Vakspecifieke 
doelen worden versterkt met algemenere, 
vakoverschrijdende doelen. 
 

Vaak heerst nog een vrij traditioneel onderwijssysteem 
waarbij de alwetende leraar vooraan ex cathedra lesgeeft. 
De nadruk ligt op kennisoverdracht. Het curriculum dat ze 
gebruiken is vaak verouderd. 

Het Vlaamse onderwijs is leerling- en competentiegericht. 

Het schoolsysteem is vaak centralistisch en hiërarchisch 
opgebouwd. Het ministerie van onderwijs bepaalt hoe de 
lessen moeten gegeven worden. Er is veel minder 
mogelijkheid om creatieve werkvormen te integreren in de 
lessen. 

In Vlaanderen hebben leerkrachten een relatief grote 
vrijheid om hun lessen op een creatieve manier in te vullen. 

Maar toch 

Kinderen, waar ter wereld zijn kinderen! Ook op het 
zuidelijk halfrond leren ze graag, zijn ze creatief en inventief 
en kijken ze uit naar de speeltijd om zich uit te leven of 
gezellig bij te praten met vriendjes. 
 

Ondanks al haar troeven kent het Vlaamse onderwijs ook 
wat pijnpunten: lange wachtrijen voor inschrijvingen, een 
slechte sociale mix en dus concentratiescholen, minder 
respect voor leerkrachten, spijbelgedrag uit verveling, 
gedemotiveerde leerlingen én leerkrachten, pesten en 
geweld op school, problemen met meertaligheid, een hoge 
prestatiedruk en studiebelasting, … Concrete informatie 
over hoe het er in het Zuiden aan toegaat kan inspiratie of 
energie geven om deze problemen aan te pakken. 
 

(Poster onderwijscontext)  
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2. HET ONDERWIJS IN CONGO 

HET ONDERWIJSSYSTEEM (ALGEMEEN) 

Algemeen is het onderwijssysteem in de Democratische Republiek Congo hetzelfde als dat in België: zes jaar 

lager onderwijs gevolgd door 6 jaar secundair onderwijs. Het Congolese schooljaar en dus ook de vakanties 

lopen parallel met het Belgische schooljaar  

Tijdens de kolonisatie was het onderwijssysteem één van de vlaggenschepen van het koloniale bewind. Een 

netwerk van hoofdzakelijk door katholieke missionarissen geleide scholen bereikte grote lagen van de 

bevolking.  

Na de onafhankelijkheid was het onderwijssysteem van Congo het allerbeste in heel Centraal-Afrika.  

DE SITUATIE VAN HET ONDERWIJS  

PROBLEMEN INZAKE TOEGANG TOT ONDERWIJS EN KWALITEIT VAN ONDERWIJS 

De gestage neergang van het onderwijs in Congo begon toen president Mobutu 30 jaar geleden, na een conflict 

met de bisschoppen, het onderwijs nationaliseerde en zonder middelen zette. Zowel op het vlak van toegang 

tot onderwijs als op vlak van kwaliteit zijn er sindsdien belangrijke problemen. 

Een grote bevolkingsgroei, vele kinderen die buiten het schoolsysteem vallen, een gebrek aan materialen, de 

vreemde taal (Frans), de hoge kost voor de gezinnen, verouderde lesprogramma’s en onvoldoende 

gekwalificeerde leraren zijn maar enkele van de uitdagingen van het Congolese onderwijs. 

        
Gebrek aan didactisch materiaal 

 

ZWAK ONDERWIJSSYSTEEM 

Het onderwijssysteem is zwak. Het beroep van onderwijzer is ondergewaardeerd en onderbetaald en er is een 

tekort aan didactisch materiaal en aangepaste leermethodes. Daarnaast is het budget van het ministerie van 

Onderwijs te beperkt om de scholen financieel bij te staan (€40 per jaar in Kintu Kimune). Hierdoor komt de 

werking van de scholen grotendeels ten laste van de ouders waarvan het inkomen door de economische crisis 

al ernstig is aangetast. Het uniform, de schriften en handboeken wegen zwaar op het gezinsbudget. Ouders 

zenden daarom vaak maar één of twee kinderen naar school, meestal de jongens. 
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Lang niet alle kinderen zijn in uniform in Kintu Kimune. Of ze zijn vrij creatief … Maar daarover valt men niet in Kintu Kimune. 

Het belangrijkste is dat de kinderen op school zijn! 

RECENTE VORDERINGEN INZAKE ONDERWIJS 

Toch maakt de Congolese overheid vorderingen inzake onderwijs. Zo is, behalve in de steden Kinshasa en 

Lubumbashi, sinds 2010 het lager onderwijs gratis. Er bestaan ook plannen om de lonen van de leerkrachten te 

verhogen. Het ministerie van onderwijs rekent evenwel op de internationale gemeenschap om het 

budgettekort dat hierdoor zal ontstaan te dichten. Naast het financieringstekort is er ook een duidelijke nood 

aan permanente vorming en omkadering van de schooldirecties en leerkrachten. Maar ook hier wordt aan 

gewerkt: het ministerie werkte een vijfjarenplan uit waarin de continue vorming van het onderwijzend 

personeel een belangrijke plaats kreeg. 

ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ HET ZG. GRATIS ONDERWIJS  

Sedert enkele jaren is het lager onderwijs in Congo gratis. Maar niet in het 6de leerjaar! Daar betalen de 

leerlingen 8000 CDF (€7) per trimester. Zelfs in het 1ste leerjaar is het onderwijs niet helemaal gratis. Ouders 

en kinderen moeten immers zelf voor schoolbenodigdheden zorgen. In het 1ste leerjaar bedragen de kosten 

hiervoor bijna €4, in de jaren daarop hebben de leerlingen steeds meer schoolgerei nodig. De kosten voor 

onderwijs verhogen dus stelselmatig voor een gezin. De armen hebben het heel moeilijk om de nodige kosten 

te betalen. Heel wat ouders in Kabinda zijn werkloos; maar doen hun best. Ze gaan bvb. hout kappen en 

proberen dat dan te verkopen. Zelfs de kinderen van ouders die wel een salaris hebben – de handelaars bvb. – 

hebben niet meteen van bij de start van het schooljaar alle schoolbenodigdheden. Ook voor die mensen is het 

soms lastig om alles betaald te krijgen. 

Een bic kost 100 CDF (€0,08), een schrift – afhankelijk van de grootte 200 CDF (€0,16), 300 (€0,25) of 500 

(€0,45). In sommige secundaire scholen hebben kinderen in het 1ste jaar 20 schriften nodig. Er zijn ouders met 

5 tot 10 kinderen. Ook het voedsel moet betaald worden! 

 
Schoolbenodigdheden in het 6

de
 leerjaar van papa Nunu  
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Je zou zeggen dat het systeem verbetert, maar dat is niet juist volgens de directeur van KI-KI. Als je het (zoal hij 

het doet) vanuit het standpunt van het onderwijzend personeel bekijkt, helemaal niet zelfs. Vóór 2010, toen 

het onderwijs nog niet gratis was, was een klein percentage van het schoolgeld dat de leerlingen betaalden 

voor de leerkrachten bestemd. Nu dit schoolgeld niet meer betaald moet worden maar de lonen van de 

leerkrachten gelijk bleven, is het leven voor het onderwijzend personeel veel moeilijker geworden. Voor 

leerkrachten is het bijna onmogelijk geworden om hun kinderen te laten studeren. Om zijn punt te 

onderstrepen, vertelde directeur Kanyinda hoeveel de leerkrachten verdienen: €69,5. We gingen op zoek naar 

looncijfers uit andere sectoren. Ter illustratie: 

Maandloon in Congo (gemiddeld) €150 

Maandloon directeur Kanyinda  €87 (100 000 CDF) 

Maandloon leraar in Kabinda:  €69,5 (leerkrachten die de volledig cyclus doorliepen; leerkrachten 

die minder vorming genoten (1
ste

 graad) verdienen nog minder)  

Maandloon verpleegkundige :  €44 

Maandloon raadgever ministerie:  €750 officieel 

€225 000 in realiteit 

We denken nogal eens als we geconfronteerd worden met looncijfers uit het zuiden: het leven daar is toch ook 

veel goedkoper. Maar dat valt tegen in het geval van Congo/Kabinda. Ter illustratie: een kilo suiker kost er 2100 

CDF (€1,85) , een kilo rijst 1900 CDF (€1,7) , een kilo maniok 2312 CDF (€2), een kilo maïs 1230 CDF (€1).  

  

MEER LEZEN/WETEN?  

Een aanrader is het verhaal van Mbombo Kumuamba uit: Koen Vidal & Stephan Vanfleteren, Futur Simple. De 

kinderen van Congo, Meulenhoff/Manteau, Antwerpen, 2010, pp. 196-239).  

  



5 
 

Zuidactie 2015 – Allons-y pour Ki-Ki 
Onderwijs in Congo en Vlaanderen 

4. HET ONDERWIJS IN VLAANDEREN 

GEGARANDEERDE TOEGANG 

De Belgische grondwet bepaalt dat de toegang kosteloos is tot het einde van de leerplicht (vanaf 6 tot 18 jaar – 

deze leerplicht is bij ons overigens ingevoerd om het recht op onderwijs te garanderen). Basis- en secundaire 

scholen die de overheid financiert of subsidieert, mogen dus geen inschrijvingsgeld vragen. In het 

basisonderwijs moeten ouders niet betalen voor schoolbenodigdheden en activiteiten die essentieel zijn voor 

het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het bereiken van de eindtermen. Vanaf 1 september 2008 geldt 

bovendien een dubbele maximumfactuur in het basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs geldt dat de 

schoolkosten effectief, aantoonbaar en verantwoord moeten zijn. Ze moeten in verhouding staan tot de 

eigenheid en de doelgroep van het secundair onderwijs. Minder begoede ouders kunnen beroep doen op het 

systeem van studiebeurzen. 

UITDAGINGEN 

Hoewel wij één van de beste onderwijssystemen ter wereld hebben, zijn er toch nog enkele grote uitdagingen. 

Vlaamse jongeren voelen zich matig goed op school. Slechts 15 à 20% geeft aan echt graag naar school te gaan. 

Onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijke link is tussen het welbevinden op school en 

probleemgedrag, spijbelen en uitval. Het economische, sociale en culturele kapitaal van een bepaald gezin 

bepaalt in erg grote mate de opleiding van de kinderen. Van de start van hun schoolcarrière tot aan de 

arbeidsmarkt profiteren leerlingen uit kansarmere milieus minder van het kwa liteitsvolle onderwijs. Het komt 

erop neer dat diegenen die aan de start het minst in hun rugzakje zitten hebben, op het einde ook het minste 

bagage hebben meegekregen. Ook hier is het dus  

Voor meer informatie over het onderwijs in Vlaanderen: zie ook: Onderwijs in Vlaanderen in een notendop 

(Brochure van het Ministerie van Onderwijs, Brussel, 2008). Online te raadplegen via volgende link: 

http://www.ond.vlaanderen.be/overzichten/notendop.htm. 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/overzichten/notendop.htm
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5. HET RECHT OP ONDERWIJS 

TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS IS EEN UNIVERSEEL RECHT 

Onderwijs is een essentieel element in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Onderwijs geeft kinderen en 

jongeren de kans zich te ontplooien en een inkomen te verwerven. Via de school doen ze kennis en 

vaardigheden op die hen in staat stellen hun levenskwaliteit te verbeteren (bijv. gezondheid). Onderwijs draagt 

ook bij tot de economische groei en de ontwikkeling van een land. 

Meer info over het recht op onderwijs vind je op de website van Unicef: http://www.unicef.nl/wat-doet-

unicef/themas/onderwijs/ en in de lespakketten bij de Saved by the bell-acties: 

http://www.savedbythebell.be/userfiles/files/lespakketten_2014/Bijlage_SO_Lessuggestie_web.pdf (pp. 7-12). 

Ter illustratie van het belang van het onderwijs:  

HET RECHT OP ONDERWIJS IN DE MILLENNIUMONTWIKKELINGSDOELEN 

- Educatie is het beste middel tegen armoede en honger (MDG 1) 

 

Onderwijs voorziet mensen van kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om een beter leven op te 

bouwen. Het verhoogt de productiviteit en opent deuren naar jobs en kredietverstrekking.  

Elk extra jaar onderwijs verhoogt het jaarlijks bruto binnenlands product met 0.37%. 

16 miljard dollar is nodig om alle kinderen in lage inkomenslanden naar school te kunnen sturen. Lijkt 

veel? Het dubbel wordt per jaar besteed aan de consumptie van roomijs in Europa en de VS! 

 

- Onderwijs ondersteunt gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen (MDG 3) 

 

Jonge vrouwen hebben nog steeds minder toegang tot onderwijs, met onder meer als gevolg dat twee 

derde van de 800 miljoen ongeletterden in de wereld vrouwen zijn. Hierdoor zijn ze vatbaarder voor 

uitbuiting.  

Elk jaar extra onderwijs doet het aantal kinderen per gezin dalen met 10%.  

Kinderen van moeders met een secundair diploma blijven gemiddeld zelf twee tot drie jaar langer op 

de schoolbanken. 

 

- Er is een rechtstreeks verband tussen scholingsgraad en kindersterfte (MDG 4) 

 

Elk jaar extra onderwijs van de moeder doet bij een kind het risico op overlijden onder 5 jaar dalen 

met 5 tot 10%. 

Kinderen wiens moeder onderwijs genoten heeft, zijn vaker gevaccineerd en hebben minder risico op 

ondervoeding. 

 

- Onderwijs bevordert moedergezondheid (MDG 5) 

Vrouwen die onderwijs genoten hebben zullen langer wachten met het baren van kinderen. 

Emancipatie door onderwijs is overigens ook het beste middel tegen gezondheidsgevaren tijdens de 

zwangerschap. Complicaties tijdens de zwangerschap en geboorte zijn de belangrijkste oorzaak van 

overlijden en blijvende handicaps bij brouwen.  

- Onderwijs doet het aantal HIV/Aids, malaria en andere levensbedreigende ziektes afnemen (MDG 6) 

 

http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/themas/onderwijs/
http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/themas/onderwijs/
http://www.savedbythebell.be/userfiles/files/lespakketten_2014/Bijlage_SO_Lessuggestie_web.pdf
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Onderwijs vormt een grotere toegang tot behandelingen en vermindert taboes en stigma’s.  

In Zambia bvb. was er een daling van 66% van malaria gerelateerde overlijdens na een grootschalige 

vorming van gezondheidswerkers. 

 

- Educatie ondersteunt het belang van duurzame ontwikkeling (MDG 7) 

 

Onderwijs stelt mensen in staat geïnformeerde beslissingen te nemen die op lange termijn minder 

schade opleveren. Onderwijs over duurzame ontwikkeling is noodzakelijk om de nodige veranderingen 

in waarden en attitudes te bereiken. 
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