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Inleiding Hartelijk dank
voor uw betrokkenheid bij
ons programma voor
christelijk onderwijs in
Sierra Leone. Graag
rapporteren we u in dit
document over de
resultaten die in 2017 zijn
behaald. Daarnaast leggen
we graag de plannen voor
2018 en verder aan u voor.
Leerlingresultaten
In totaal hee EFSL 620 leerlingen onderwijs gegeven. Daarvan zaten
440 kinderen in het basisonderwijs (primary educa&on) en 120
leerlingen op het middelbaar onderwijs (secondary educa&on).
Daarnaast gaf EFSL aan 60 mensen een alfabe&seringscursus. Dit zijn
vaak ouders van schoolgaande kinderen die zelf nog niet kunnen lezen
en schrijven. Door deze ouders een alfabe&seringscursus te geven,
kunnen zij hun kinderen beter ondersteunen bij bijvoorbeeld het
huiswerk. Ook dat is dus werken aan onderwijskwaliteit.

PARTNER EFSL
Woord en Daad werkt sinds 2007 in Sierra
Leone samen met de lokale organisa4e
EFSL (Evangelical Fellowship in Sierra
Leone). EFSL is in 1959 opgericht en is een
koepelorganisa4e voor 48 evangelische
kerken en organisa4es. Daarnaast hee:
EFSL een afzonderlijke
ontwikkelingsorganisa4e, waarmee
Woord en Daad samenwerkt. EFSL is
ac4ef op het gebied van (vak)onderwijs,
microkrediet, landbouwontwikkeling en
hiv/aids. Zie ook efsl.evang.org.

Slagingspercentages
Van de kinderen in het basisonderwijs ging 88 procent met succes door
naar het volgende schooljaar (of naar het middelbaar onderwijs). Bij het
middelbaar onderwijs was dit percentage 85. Bij de
alfabe&seringscursus viel het slagingspercentage wat tegen: 75 procent.
Ter vergelijking: bij CTF, de andere onderwijspartner van Woord en
Daad in Sierra Leone bereikte hier een percentage van 85 procent. De
alfabe&seringscursussen zijn nog rela&ef nieuw in het aanbod van EFSL.
Het is zaak dat zij nog de oorzaken onderzoeken en hierop an&ciperen.
Training van docenten
Een mooi resultaat om te noemen is dat in totaal 200 docenten van
EFSL bijscholing hebben gehad in 2017. Een deel van deze docenten
volgde het Edu4Change-programma (ontwikkeld door Woord en Daad
en Driestar Educa&ef). De trainingen die werden gegeven, gingen over
kindgericht werken, ac&ef leren en diverse andere didac&sche
vaardigheden.
De meeste docenten die in Sierra Leone voor de klas staan hebben daar
niet of nauwelijks voor gestudeerd. Dankzij EFSL kunnen zij toch een
docentendiploma halen via onderwijs op afstand.
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Nieuwe faciliteiten
Ook in 2017 hee EFSL verschillende nieuwe faciliteiten gerealiseerd in en rondom de scholen. Denk bijvoorbeeld
aan nieuw meubilair zoals stoelen en banken, maar ook kantoorruimte en sanitaire voorzieningen. Bij de school in
Semabu, die door Business Pla8orm Team Sierra Leone mogelijk is gemaakt, is in 2017 een waterput gerealiseerd.
Deze is volledig func&oneel en voorziet de kinderen en docenten hier dagelijks van schoon drinkwater. Op school
wordt wekelijks aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne zoals handen wassen enzovoort. Projectleider Cees
Oosterhuis hoopt voor de zomer van 2018 op reis te gaan naar Sierra Leone. Op verzoek van u als ondernemers
hoopt hij met EFSL te bespreken hoe het zit met de opvang van regenwater, en of op dat gebied nog verbeteringen
mogelijk zijn bij de school in Semabu.
Versterking capaciteiten EFSL
In 2017 zijn we in de samenwerking met EFSL tegen een aantal uitdagingen aan gelopen. Een punt daarvan was
bijvoorbeeld de rapportage over de behaalde resultaten. Lange &jd had EFSL hier nog een inhaalslag in te maken.
Ook de reac&esnelheid van EFSL op vragen laat te wensen over.
In de visie van Woord en Daad is er bij het management en bestuur van EFSL op dit moment te weinig aandacht voor
performance en ondernemerschap, zeker gezien de ontwikkelingen in de sector. Op uitnodiging van Woord en Daad
is in 2017 een delega&e van EFSL naar Nederland gekomen om door te praten over de uitdagingen. Toen is besloten
dat de Raad van Bestuur van Woord en Daad een traject gaat inze<en voor de versterking van de capaciteiten van
EFSL. Directeur-bestuurder Jan Lock en zijn vrouw Riek leggen daarvoor een aantal bezoeken af aan Sierra Leone,
waarbij ze in gesprek gaan met het bestuur van EFSL. Dit traject loopt door in 2018. Graag houden we u op de
hoogte van de vorderingen hiervan.
Het goede nieuws is dat EFSL inmiddels helemaal up-to-date is met haar rapportages en dat ze wat betre het
onderwijs zelf goede resultaten hebben geboekt!
Financiën
Onderstaand ziet u de ﬁnanciële verantwoording van 2017. Hierin ziet u hoe u uw bijdrage is besteed. EFSL hee
zich heel netjes aan de begro&ng weten te houden. Zodoende zijn hier geen opvallende verschillen te noemen.

Omschrijving
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Alfabe&seringsprogramma
Bouw en investeringen
Docententrainingen
Netwerken
Projecnkomsten
Exper&se-inbreng en netwerken
Koersrisico
Projectmanagement
Subtotaal
Overhead Woord en Daad 7,5%¹
Totaal bedrag

Budget
€ 32.655
€ 15.831
€ 4.644
€ 53.553
€ 86.855
€ 7.430
-€ 21.718
€ 8.963
€ 896
€ 10.439
€ 199.549
€ 16.180
€ 215.729

Realisa"e
€ 33.063
€ 16.009
€ 4.673
€ 53.776
€ 88.101
€ 7.476
-€ 20.043
€ 9.153
€ 915
€ 5.729
€ 198.852
€ 16.123
€ 214.975

¹Voor de kosten die wij maken voor communicae/fondsenwerving, kantoor en overige zaken berekenen wij een opslag van 7,5%

Verschil
-€ 408
-€ 177
-€ 29
-€ 223
-€ 1.246
-€ 46
-€ 1.675
-€ 190
-€ 19
€ 4.709
-€ 3.993
€ 57
€ 753
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Voorstel 2018
U bent als ondernemersgroep inmiddels een aantal jaar betrokken bij het christelijke onderwijs in Sierra Leone, en in
het bijzonder bij het werk van onze christelijke partnerorganisa&e EFSL. In 2016 hee een aantal leden van het
Business Pla8orm Team het land ook bezocht. Tijdens die reis werd de school in het dorpje Semabu, die u mede
hee geﬁnancierd, feestelijk geopend. Uw steun wordt enorm gewaardeerd! We hopen dan ook dat u als
ondernemers nog lang bij dit werk betrokken zult blijven.
Twee partnerorganisa"es
In Sierra Leone werkt Woord en Daad al jaren samen met twee lokale christelijke organisa&es: Co<on Tree
Founda&on (CTF) en Evangelical Fellowship of Sierra Leone (EFSL). Die laatste is u wel bekend.
Graag nemen we in dit projectvoorstel ook de ac&viteiten van CTF mee. Voor Woord en Daad vormt het werk van
zowel CTF als EFSL namelijk één gezamenlijk onderwijsprogramma in Sierra Leone, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de gezamenlijke kennis en ervaring.
CTF is als ontwikkelingsorganisa&e vooral ac&ef in de districten Port Loco en Kambia in het noordwesten van Sierra
Leone, en EFSL in het zuidelijk gelegen Bonthe-district. Deze gebieden behoren tot de armste regio’s van Sierra
Leone. Beide organisa&es ondersteunen enkele &entallen scholen, waar ze plek bieden aan kinderen in de lee ijd van
4 tot 18 jaar. Daarnaast organiseren CTF en EFSL ook onderwijs voor volwassenen, waarbij de focus ligt op het
terugdringen van analfabe&sme (zie ook de rapportage over 2017).
Kwaliteit van onderwijs
De afgelopen decennia is het aantal kinderen in ontwikkelingslanden dat naar school kan, sterk gegroeid. De kwaliteit
van dat onderwijs houdt echter vaak nog te wensen over. Woord en Daad werkt daarom wereldwijd met diverse
partners – waaronder u – samen aan de versterking en uitbreiding van het christelijke onderwijs. Onder kwaliteit
verstaan we zowel de inhoud van de lessen, kwaliteit van het lesmateriaal en de capaciteiten van docenten. Maar ook
goede faciliteiten zoals bijvoorbeeld schoolgebouwen en sanitaire voorzieningen. Daarnaast is de context van de
onderwijssector als geheel natuurlijk ook bepalend.
Doelstellingen 2018
Concreet willen we met onze partners in 2018 in totaal 1.713 kinderen en jongeren op school hebben. Daarbij is de
verdeling als volgt:
CTF
32
735

EFSL

Kleuteronderwijs
Basisonderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs
Alfabeseringsonderwijs

231
5
90

120

440

60

Totaal

Totaal
32
1175
351
5
150
1.713

Daarnaast hebben we met elkaar voor elk onderwijsniveau een slagingspercentage geformuleerd – dus het
percentage leerlingen dat successvol een bepaald onderwijsniveau afrondt – en een maximaal toelaatbaar
uitvalspercentage. Dit laatste gaat over het percentage kinderen dat gedurende het jaar stopt met school.
Slaging

Uitval

Kleuteronderwijs

95%

3%

Basisonderwijs

80%

3%

Middelbaar onderwijs

80%

4%

Alfabeseringsonderwijs

80%

5%
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Echter misschien nog wel belangrijker is dat we in 2018 blijven werken aan de kwaliteit van het christelijke onderwijs
in Sierra Leone. Dat doen we onder andere via training en bijscholing van docenten, en door ouders ac&ef bij het
onderwijs te betrekken (zie hieronder). Maar bijvoorbeeld ook door onze partnerorganisa&es uit te dagen om zelf
meer fondsen te werven, zodat ze beter hun eigen kosten kunnen dekken.
Docentenopleidingen en trainingen
In Sierra Leone hee het merendeel van de leraren geen opleiding gevolgd voor hun werk. Om deze reden
ondersteunen CTF en EFSL ruim 400 docenten om een lerarenopleiding op afstand te volgen &jdens de
schoolvakan&es. Op deze manier halen zij alsnog hun kwaliﬁca&e en hebben ze een goede basis voor het lesgeven.
Naast een ini&ële opleiding, is na- en bijscholing van groot belang voor leraren. Vooral omdat Sierra Leone niet zo’n
sterk opleidingssysteem voor leraren hee als bijvoorbeeld Nederland. Ook in 2018 organiseren we daarom diverse
personeelstrainingen.
CTF organiseert een aantal vakinhoudelijke trainingen en speciﬁeke trainingen rond het geven van
volwassenenonderwijs. Daarnaast krijgen 12 docenten van CTF een cursus rond hygiëne op school. Bij EFSL wordt
onder andere een workshop georganiseerd rond de gedragscode voor docenten, en een aantal zogenoemde
Edu4Change trainingen. Edu4Change is een trainingspakket ontwikkeld door Woord en Daad en Driestar Educa&ef.
Via deze trainingen krijgen schoolleiders en leraren bijscholing op het gebied van leiderschap, didac&sche
vaardigheden, het omgaan met kinderen met gedragsproblemen en het betrekken van ouders bij de school en het
onderwijs van hun kind. De trainingen zijn gebaseerd op een christelijke visie op onderwijs en helpen de schoolleiders
en leraren hun rol te vervullen als christelijke professional.
Ouders erbij betrekken
Een andere manier waarop we werken aan de kwaliteit en con&nuïteit van het onderwijs, is door ouders bij de
opleiding van hun kinderen te betrekken. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen s&muleren bij het leren en hun
helpen waar mogelijk. Voor veel ouders is dit las&g omdat ze zelf nooit naar school zijn geweest en analfabeet zijn.
Om deze reden organiseren CTF en EFSL alfabe&seringscursussen in verschillende dorpen waar ook hun scholen zijn.
Alfabe&sering vergroot de kansen van ouders op de arbeidsmarkt, waardoor zij op den duur ook ﬁnancieel beter
kunnen bijdragen aan het onderwijs van hun kinderen. Vanuit de scholen worden er ook andere trainingen en
bijeenkomsten georganiseerd om ouders te helpen beter hun verantwoordelijkheid te nemen voor de school en het
onderwijs van hun kinderen.
Nieuw schoolgebouw in 2019
Onder kwaliteit van onderwijs verstaan we ook dat kinderen naar school kunnen in een deugdelijk schoolgebouw, dat
er goede sanitaire voorzieningen zijn en kwalita&ef lesmateriaal. Die dingen zijn in Sierra Leone allesbehalve
vanzelfsprekend. Daarom investeren CTF en EFSL ook ieder jaar in dit soort faciliteiten. APankelijk van het geld dat
binnenkomt wil CTF twee goede nieuwe scholen bouwen. Met de bijdrage van Business Pla8orm Team Sierra Leone
willen we met EFSL in 2019 weer een schoolgebouw realiseren.
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Na"onaal niveau
Bij de versterking van het christelijke onderwijs in Sierra Leone, kijkt Woord en Daad verder dan alleen de partners
waarmee we al jaren mee samenwerken. Een belangrijke factor daarbij is de ontwikkeling van het Interna&onal
Network of Chris&an Educa&on (INCE). Dit samenwerkingsverband is in 2017 oﬃcieel gestart door Woord en Daad
en Driestar Educa&ef, en is erop gericht om het christelijke onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren en
versterken. Dat doen we via het opze<en van scholennetwerken, training en toerus&ng van docenten, de
ontwikkeling van diverse onderwijsdiensten en -producten (met behulp van het INCE oﬃce), beleidsbeïnvloeding en
accredita&e. In Sierra Leone bevindt INCE zich nog in de opstar8ase. In 2017 is onderzocht hoe we op na&onaal
niveau eﬀec&ef kunnen samenwerken om de onderwijskwaliteit van christelijke scholen duurzaam te verbeteren. In
2018 willen we een antwoord krijgen op de vraag of, en zo ja hoe EFSL en CTF bij het netwerk kunnen aanhaken. Dit
hangt mede af van het managemen<raject bij EFSL.
Begro"ng 2018
Voor het geheel aan ac&viteiten in dit projectvoorstel draagt Woord en Daad in 2018 totaal 209.266 euro bij. In
onderstaande tabel ziet u hoe dat geld moet worden verdeeld. Bij de verschillende onderwijskosten moet u
bijvoorbeeld denken aan lesboeken, medische kosten, schoolkleding en eten. Omdat de kinderen uit zeer arme
gezinnen komen worden al die dingen doorgaans voor hen bekos&gd. In de onderwijskosten vallen bijvoorbeeld ook
de salarissen van het personeel, onderhoud- en overheadkosten. Van de begro&ng wordt ook een deel gedekt door
eigen inkomsten van CTF en EFSL, bijvoorbeeld vanuit schoolgeld en ouderbijdragen en andere inkomsten. Ruim de
hel van de bijdrage van Woord en Daad wordt gedekt door inkomsten van het kindsponsorprogramma. U draagt als
ondernemers van het Business Pla8orm Team Sierra Leone het mooie bedrag van 30.000 euro bij. Hartelijk dank
voor uw betrokkenheid!

Omschrijving
Kleuteronderwijs
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Hoger onderwijs
Alfabetiseringscursus
Investeringen
Trainingskosten
Netwerken
Beleidsbeïnvloeding
Expertise-inbreng en netwerken
Koersrisico
Subtotaal
Overhead Woord en Daad 7,5%¹
Totaal bedrag
Totaal inkomsten
Nog te werven

Budget in Euro
€ 854
€ 51.233
€ 22.932
€ 1.571
€ 5.962
€ 46.792
€ 50.394
€ 3.311
€ 431
€ 9.174
€ 917

€ 193.571
€ 15.695
€ 209.266
€ 186.136
€ 23.130

¹Voor de kosten die wij maken voor communicae/fondsenwerving, kantoor en overige zaken berekenen wij een opslag van 7,5%

