


Beste leerkracht,
Fijn dat je interesse hebt in de werking en projecten van Plan België. 
Wij hopen dat ons educatief materiaal je op weg kan helpen om het belang 
van kwaliteitsvol onderwijs in het Zuiden in jouw klas te bespreken. 

Deze map bestaat uit een aantal infofiches en enkele lesfiches met leuke 
en interactieve activiteiten. Je vindt er ook gedetailleerde instructies en 
geïllustreerde bijlagen (kaarten, rollenspelen, uitdagingen…). Het geheel 
van de fiches en filmpjes kan je ook gratis downloaden op LeerPlaneet: 
http://leerplaneet.planbelgie.be 

Je hebt dus alles in handen om je lessen over 
kinderrechten voor te bereiden. We hopen ook 
dat dit jou ook inspireert om leuke projecten 
met je leerlingen te organiseren. Aarzel 
niet om een bezoekje te brengen aan 
LeerPlaneet en je ervaringen met ons 
en andere leerkrachten te delen! 
 
We wensen je veel 
kinderrechtenplezier in de klas!

Plan België
Kinderrechteneducatie
www.planbelgie.be 

kinderrechten voor te bereiden. We hopen ook 
dat dit jou ook inspireert om leuke projecten 
met je leerlingen te organiseren. Aarzel 

Wie zijn Lou & Lena?
Net als alle kinderen zijn Lou en Lena erg nieuwsgierig 
om de wereld te ontdekken. De sympathieke tweeling 

van Plan België begeleidt de leerlingen tijdens hun 
ontdekkingstocht naar de kinderrechten in het Zuiden. 

Twee reisgezellen met wie de leerlingen zich 
gemakkelijk kunnen identificeren! 

4 informatiefiches

• Het land Burkina Faso
• Kwaliteitsvol onderwijs
• Kwaliteitsvol onderwijs in  
 Burkina Faso
• De situatie van meisjes in  
 het onderwijs

6 lesfiches 

• Ontdek Burkina Faso
• De school in Burkina Faso
• De leerlingen in Burkina  
 Faso
• De leerkrachten in Burkina  
 Faso
• De ouders in Burkina Faso
• De situatie van meisjes op  
 school

2 videofragmenten  

(te downloaden op 
LeerPlaneet):
• Presentatie van Burkina  
 Faso (1ste graad)
• De school in Burkina Faso  
 (1ste graad)

DEZE LESMAP BEVAT:

VOORWOORD

Lou Lena
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Burkina Faso 
 
Burkina Faso is een zeer droog land dat niet aan zee gelegen is. Het land staat bekend om 
zijn warme en vriendelijke mensen, om zijn etnische diversiteit en culturele rijkdommen. Er is 
de laatste jaren vooruitgang geboekt, maar toch blijft Burkina Faso één van de minst 
ontwikkelde landen ter wereld met een erg lage scholingsgraad.  
 

 
Vlag: twee horizontale banden (rood bovenaan, groen onderaan), in het midden een gele 
ster  

 
 
Geografie 

• Ligging: West-Afrikaans land, begrensd door Mali in het noorden en het westen, 
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door Niger in het noordoosten, door Benin in het zuidwesten, door Togo en Ghana in 
het zuiden en Ivoorkust in het zuidwesten.  

• Oppervlakte: 274 200 km2 (ongeveer 9 maal groter dan België)  
• Administratieve indeling: 13 regio’s over 45 provincies (met aan het hoofd Hoge 

Commissarissen), bestaande uit 350 departementen (met aan het hoofd Prefecten), 
verdeeld in kantons met in totaal meer dan 8.000 dorpen.  

• Klimaat: verdeling in drie klimaatzones naargelang de hoeveelheid neerslag  
o Sahelklimaat in het noorden: min of meer woestijnachtig met een korte 

regenperiode;  
o Soedanees of Saheltype in het centrum: met een regenseizoen van vier 

maanden;  
o Soedanees klimaat in het zuidwesten: de zone met de meeste neerslag en 

drie seizoenen (fris seizoen, warm seizoen en regenseizoen). 
• Natuurlijke rijkdommen:  

o graan: mil, millet, maïs, fonio, sorghum en rijst (85 % van de landbouwgrond) 
o mango’s, groene bonen en pindanoten 
o katoen (73,4 % van de uitvoerinkomsten) 
o sesam, de pit van de vrucht van de boterboom (voor de consumptie en 

cosmeticaproducten), kandijsuiker …  
o rijkdommen van uit de mijnen: goud, zink, mangaan, kalk, koper…  

 

 
 
Bevolking 

• Inwoners: de Burkinabezen; 14,2 miljoen in 2008, snelle bevolkingstoename. 
• Gemiddelde leeftijd van de bevolking: 17 jaar; 46,2 % tussen 0 en 14 jaar 

tegenover 2,9 % voor 65-plussers. 
• Leeftijdsverwachting: 51 jaar. 
• Etnische groepen: 65 etnische groepen die zich onderscheiden door hun taal, 

tradities en gebruiken: Mossi (49%), Peul (8%), Gourmantché (7%), Bobo (7%), 
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Bissa en Samo (6%), Gourounsi (6%), Lobi (4%), Bwaba (3%), Sénoufo, Dioula en 
Marka (2%)…  

• Officiële taal: Frans (meer dan 60 andere talen en dialecten). 
• Godsdiensten: animisme, islam, christendom. 
• Alfabetiseringsgraad: 28,5% van de volwassenen (bron Statistieken Unesco, 

2007). 
Regering 

• Politiek systeem: Republiek. 
• President: Blaise Compaoré sinds 1987. 
• Hoofdstad: Ouagadougou (bevolking: 1 475 223 inwoners sinds de laatste telling in 

2006)  
• Andere belangrijke steden: Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada 

N’Gourma, Dori. 
 
Economie 

• Munteenheid: de CFA-frank (Communauté Financière d’Afrique of “Afrikaanse 
financiële gemeenschap”, munt die wordt gebruikt in meerdere Afrikaanse landen) 

• Buitenlandse schuld: 1,665 miljard dollar (2009) 
• Sectoren: veeteelt (ongeveer 14 % van de uitvoer), visvangst, landbouw, ambacht, 

mijnen (goud, zink, mangaan). 
• Bruto binnenlands product: 430 dollar per inwoner. 
• Welzijn: de socio-economische situatie is niet bepaald hoopgevend. Burkina Faso is 

één van de vijf minst ontwikkelde en armste landen ter wereld. De UNDP heeft het 
land geklasseerd op de 177ste plaats van de 182 landen en daarmee is Burkina 
Faso een van de minst ontwikkelde landen. Het land produceert vooral voor eigen 
gebruik (90% van de bevolking leeft van haar eigen oogst). De landbouw speelt een 
overheersende rol in de economie, maar is eveneens onderworpen aan de 
wisselvalligheden van het klimaat. Als de enige oogst van het jaar slecht is, kan er 
ernstige voedselschaarste optreden, en zelfs hongersnood. 
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Geschiedenis 
Burkina Faso ontstond in 1919 tijdens de Franse kolonisatie. De oude naam, Opper Volta, 
verwijst naar de drie waterlopen die door Burkina lopen: de Mouhoun (vroeger Volta Noire), 
de Nakambé (Volta Blanche) en de Nazinon (Volta Rouge). 
 
Het land kreeg te kampen met verschillende revoluties tussen 1983 en 1987, onder leiding 
van Thomas Sankara. Hij wou dat iedereen genoeg te eten kreeg en daarom zette hij 
meerdere agrarische, educatieve en politieke hervormingen op touw. In 1984 gaf hij het land 
een andere naam: “Burkina Faso”, wat “Land van de integere mens” betekent (burkina 
betekent “integriteit” in het Mooré, faso “land” of “grond” in het Dioula).  
 
Sankara was een Afrikaanse leider die zich hevig verzette tegen het neokolonialisme. Hij 
werd vermoord in 1987, waarschijnlijk met de medeplichtigheid van Frankrijk en is sindsdien 
een van de meest memorabele figuren uit de Afrikaanse geschiedenis. Zijn erfenis en zijn 
imago zijn diep verankerd bij de mensen. Na de moord op Sankara grijpt Blaise Compaoré 
de macht en gaat hij over tot de “rechtzetting van de revolutie”. 
 
Ondanks verschillende politieke wendingen sinds de onafhankelijkheid in 1960 is Burkina 
Faso altijd gespaard gebleven van volkeren- of burgeroorlogen. Het land heeft vandaag een 
eigen identiteit en scoort zeer sterk op het vlak van diversiteit.  
 
Plan België en de kinderrechten in Burkina Faso 
Burkina Faso is een partnerland van Plan België sinds januari 2001. Plan is al meer dan 30 
jaar actief in 8 provincies (Kourittenga, Bam, Sanmatenga, Poni, Noumbiel, Bougouriba, 
Loba en Namentenga). De organisatie steunt de lokale overheden om de diensten naar de 
bevolking toe te verbeteren, onder meer via kwaliteitsvolle programma’s voor lagere scholen 
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en een programma voor geboorteregistratie.  
 

 
 
Kwaliteitsvolle lagere school  
Plan België heeft meegewerkt aan de constructie van verschillende lagere scholen, samen 
met het Burkinese Ministerie van Onderwijs. Het doel is kwaliteitsvolle scholen te bouwen die 
voldoen aan de lokale behoeften. Plan België realiseert dus meer dan simpelweg de bouw 
van klaslokalen. De bouw wordt opgevolgd door de dorpelingen. 
In dit project staat de ontwikkeling van de 4 grote pijlers van de kinderrechten centraal: 

• De school verschaft niet enkel toegang tot onderwijs, maar zorgt ook voor een 
gezondere leefomgeving voor de kinderen. Het drinkbaar water van de put op school 
kan de ziektes gelinkt aan water drastisch verminderen. Die blijven één van de 
voornaamste redenen van kindersterfte in Burkina Faso (recht op overleving). 

• Het recht op ontwikkeling staat centraal in dit project. Hoe meer de bevolking kan 
genieten van een goede opleiding, hoe meer ze zelf het heft in handen kan nemen 
inzake haar eigen ontwikkeling (recht op ontwikkeling). 

• Kinderen worden betrokken bij de beslissingsprocessen. Plan helpt bij de organisatie 
van leerlingenraden, die aan vergaderingen deelnemen inzake het beheer van de 
school (recht op participatie). 

• In landen waar de misbruiken tegen kinderen schering en inslag zijn (geweld, 
kinderhandel, kinderarbeid…), is de school één van beste middelen om de kinderen 
te beschermen (recht op bescherming). 

 
Geboorteregistratie  
Plan Burkina Faso, in samenwerking met Unicef, UNFPA en andere structurele partners, 
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heeft in 2004 een geboorteregistratiecampagne op touw gezet. Die grootschalige actie werd 
financieel ondersteund door Plan België. 
Dankzij een geboorteakte krijgen kinderen immers toegang tot een waardig burgerschap. Ze 
krijgen recht op gezondheidszorg en onderwijs, zijn beschermd tegen uitbuiting en geweld 
en hebben het recht om gehoord te worden.  
 
 
 
Bronnen  

� Bilan du monde 2009 : la situation économique internationale, Le Monde Hors série, 
2009. (niet beschikbaar in het Nederlands) 

� Nationaal instituut voor de statistiek en de demografie in Burkina Faso (Institut 
national de la statistique et de la démographie du Burkina Faso) : http://www.insd.bf/  

� JANIN, S., Burkina Faso, pays des hommes intègres, Éditions Olizane, 2003. (niet 
beschikbaar in het Nederlands) 

� Les atlas Jeune Afrique, Burkina Faso, Éditions J.A., Paris, 1998. (niet beschikbaar 
in het Nederlands) 

� UNDP (Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma), Rapport 2009,  
http://hdr.undp.org/en/statistics/ (niet beschikbaar in het Nederlands) 
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Onderwijs, voor ieder een recht 
 
Het recht op onderwijs – een fundamenteel recht – wordt vermeld in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens van 1948, en in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind van 1989. “Terwijl het aantal kinderen met de lagere schoolleeftijd blijft stijgen, 
daalt het aantal niet-geschoolde kinderen van 106 miljoen in 1999 naar 69 miljoen in 2008. 
Bijna de helft van deze kinderen (31 miljoen) leeft in Sub-Sahara Afrika, en meer dan een kwart 
(18 miljoen) in Zuid-Azië.” (Bron: Verenigde Naties, Millenniumdoelstellingen, Rapport 2010). 
 
De reden waarom kinderen niet naar school gaan in de ontwikkelingslanden zijn voor de 
hand liggend: er is geen school, de school is te duur of te ver, ouders laten niet al hun kinderen 
naar school gaan (de kinderen moeten uit noodzaak andere familiale verplichtingen nakomen), 
sommige kinderen verlaten de schoolbanken om verschillende redenen... Als we hiervoor een 
oplossing willen vinden, dan moeten we rekening houden met de lokale, en soms zeer 
complexe context en de verschillende factoren die elkaar beïnvloeden.  
 
Studies tonen aan dat onderwijs de beste investering is voor de maatschappij. De 
kindersterfte daalt bijvoorbeeld. Het draagt bij tot een meer democratische, vredelievende en 
egalitaire maatschappij. Gezinnen leren hoe ze hun welzijn en hun levensstandaard kunnen 
verhogen. Bovendien is het onderwijs eveneens een belangrijke factor om kinderen te 
beschermen tegen elke vorm van kinderarbeid en uitbuiting. Dit fundamenteel recht voor 
iedereen mogelijk maken, blijft een van de grootste uitdagingen van ons tijdperk.  
 
Plan België wil de levensomstandigheden van de kinderen uit het Zuiden structureel 
verbeteren en beschouwt daarom de toegang tot het kwaliteitsvol onderwijs voor allen een 
prioriteit. In vele ontwikkelingslanden is de helft van de bevolking minderjarig. Dit betekent dat 
de helft van de bevolking theoretisch gezien de leeftijd heeft om op de schoolbanken te zitten. 
Voor de socio-economische ontwikkeling van deze landen is het dus cruciaal om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren en om de armoede in te dijken.  
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Het onderwijs moet kwaliteit bieden  
 
Vroeger was de grootste bekommernis m.b.t. het onderwijs in de ontwikkelingslanden het 
basisonderwijs toegankelijk maken voor iedereen (dat er genoeg scholen zijn, niet te ver van 
de rurale zones, etc.). Nu ligt de aandacht vooral op de kwaliteit van het onderwijs. Het is 
inderdaad weinig zinvol om scholen te bouwen als de kwaliteit niet voldoende is en de kinderen 
bijgevolg niets leren. Basisonderwijs dat niet voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden, zal geen 
positief effect hebben en zelfs contraproductief werken op de ontwikkeling van kinderen.  
 
Volgens Plan België moeten volgende elementen aanwezig zijn om te kunnen spreken van een 
kwaliteitsvol basisonderwijs:  
 

• Een aangepaste schoolcontext voor de kinderen, zoals uitnodigende klaslokalen waar 
de weergoden geen vat op hebben, zitplaatsen voor iedereen, pedagogisch 
basismateriaal, toegang tot drinkwater, een beveiligde omgeving…  

• Gevormde leerkrachten die zich blijven vormen en regelmatig een evaluatie krijgen.  
• Methodes die aanzetten om actief deel te nemen aan de les.  
• Programma’s en pedagogisch materiaal die zijn aangepast aan de leeftijd, niveau en 

de culturele context van de kinderen. 
• Inspraak voor alle betrokken actoren: kinderen, leerkrachten, directeurs, ouders, 

inspecteurs, onderwijsinstellingen, externe partners… 
• Een positieve samenwerking met nationale en onderwijsinstellingen voor een 

efficiëntere omkadering van de actoren binnen de onderwijssector, ondanks het gebrek 
aan materiële en financiële middelen. 

• Stimulans van peuters en kleuters (kleuteronderwijs bestaat quasi niet), en afstemming 
tussen lagere en secundaire school om de overgang te vergemakkelijken.  

• Maatregelen om de toegang tot de school te bevorderen, voor zwakkere kinderen en 
minderheidsgroepen.  
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De uitdagingen van een kwaliteitsvol onderwijs 
 
Het is niet zomaar dat de toegang tot het basisonderwijs voor iedereen deel uitmaakt van de 
Millenniumdoelstellingen van de VN. Het gaat om 8 becijferde doelstellingen in 2000, 
ondertekend door de VN-lidstaten. De doelstellingen moeten worden behaald tegen 2015. Door 
de uitdagingen hier te herhalen willen we de aandacht vestigen op het feit dat het onderwijs 
niet enkel gaat om het aantal kinderen dat naar school gaat…  
 
Uitdagingen betreffende de ontwikkeling van het kind  
Individueel gezien draagt een kwaliteitsvol onderwijs bij tot de cognitieve, sociaal-affectieve en 
psychomotorische ontwikkeling van het kind. Het onderwijs wil het kind dingen bijleren, zijn 
competenties en kennis verrijken, maar ook zijn persoonlijke ontplooiing in goede banen leiden: 
we hebben het vaak over een integrale of globale ontwikkeling van het zijn. De school wil dat 
elk kind zijn verantwoordelijkheid kan dragen, zelfbewust is, zijn mening kan verwoorden, eigen 
keuzes kan maken, in staat is om in een gemeenschap te leven zodat het zoveel mogelijk 
conform zijn eigen waarden kan leven.  
 
Socio-economische uitdagingen en ontwikkeling van het land  
Voor het individu is het onderwijs een toegangspoort naar een betere job en een verbetering 
van zijn levenskwaliteit. Globaler gezien is onderwijs dus onmisbaar in de strijd tegen de 
armoede en de socio-economische ontwikkeling van een land. Een kwaliteitsvol onderwijs 
vormt creatieve individuen die deelnemen in de maatschappij en die hun toekomst in handen 
nemen. Dit is dan ook de beste garantie voor een maatschappij om vooruitgang te maken.  
 
Democratische uitdagingen en sociale samenhang 
Op collectief vlak draagt kwaliteitsvol onderwijs bij tot een betere sociale cohesie als kinderen 
uit kwetsbare, arme of marginale gezinnen dezelfde toegang hebben als de anderen. De 
school zou kinderen weerbaar moeten maken zodat ze een rechtvaardige positie krijgen in de 
maatschappij. Onderwijs is een belangrijke pijler binnen de democratie, als de school haar rol 
degelijk vervult. De sensibilisering omtrent mensenrechten en kinderrechten kadert volledig 
binnen de schoolcontext. Op die manier wordt de toegang tot school bevorderd en wordt 
sociale discriminatie ingedijkt. 
 
Impact van het onderwijs op de gezondheid en op het overleven  
Het is bewezen dat het onderwijs- en opleidingsniveau de levensstandaard serieus verhogen. 
In de context van de ontwikkelingslanden mag dit niet genegeerd worden: kinderen jonger dan 
5 jaar van wie de moeders kunnen lezen en schrijven, hebben veel meer kans op overleven. 
Bovendien is de school vaak de plaats waar meerdere vaccins of vitaminecomplexen worden 
toegediend, waar dokters- en tandartsbezoeken worden georganiseerd; waar betere 
voedingsgewoonten mogelijk zijn en hygiënevoorschriften gelden, en waar kinderen, 
leerkrachten en ouders kunnen worden gesensibiliseerd voor de gezondheidsthema’s (onder 
meer de strijd tegen hiv/aids). 
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Wat doet Plan België om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen?  
 
Volgens het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind heeft elk kind het recht op 
kosteloos en kwaliteitsvol basisonderwijs. Plan België vertrekt vanuit dit verdrag en bouwt 
niet enkel scholen, maar maakt ook werk van een betere kwaliteit van de lessen en betere 
opleidingen. De betrokkenheid van alle bewoners van een gemeenschap (dus ook de kinderen) 
bij alle aspecten is noodzakelijk om de duurzaamheid van het project te verzekeren. Dat is een 
garantie op succes. Dit noemen we de gemeenschapsontwikkeling gericht op het kind. 
 
Concreet zal Plan België dus in de ontwikkelingslanden: 

- Kinderen raadplegen en middelen zoeken om participatie te verhogen (vooral in een 
context waar de plaats van het kind in de maatschappij verschillend is, zoals het geval 
in Burkina Faso); 

- De dorpelingen inspraak geven, in samenwerking met andere lokale actoren en in 
samenspraak met de overheden, onder meer het Ministerie van Onderwijs; 

- De kwaliteit van de infrastructuren en materiaal verbeteren (klaslokalen, waterpompen, 
sanitair, banken, boeken, spelletjes…); 

- Deelnemen aan de vorming van de leerkrachten en de pedagogische methodes verder 
ontwikkelen rekening houdend met het kind; 

- Ouder- en leerlingenraden oprichten die als taak hebben om te waken over de 
duurzaamheid van de infrastructuren en de toegang tot school voor alle kinderen (door 
bijvoorbeeld een schoolrefter in te voeren, gelijkheid tussen meisjes en jongens te 
bevorderen, door andere ouders te sensibiliseren…); 

- … 
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In België heeft de organisatie onder meer sensibiliseringscampagnes op touw gezet over het 
recht op onderwijs (belang van het kleuteronderwijs, kwaliteitsvol basisonderwijs, recht op 
onderwijs voor meisjes), acties met jongeren en pedagogisch materiaal voor de leerlingen van 
de lagere school. Plan België stelt eveneens alles in het werk om deze zaken m.b.t. de 
kinderrechten aan te kaarten bij en op de agenda te plaatsen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
 
 
Bronnen 

� Website UNESCO: www.unesco.org (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� Website UNICEF: www.unicef.org (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� Website VN: www.un.org (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� UN, the Millennium Development Goals, Rapport 2010 (niet beschikbaar in het 

Nederlands) 
� Plan Belgique, L’éducation de qualité, un moyen de briser le cercle vicieux de la 

pauvreté, Lettre d’info avril 2006. (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� UNESCO, Cadre d’action de Dakar : L’Éducation pour tous : tenir nos engagements 

collectifs, 2000. (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� UNESCO, EFA Global Monitoring Report. (niet beschikbaar in het Nederlands) 
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Het lager onderwijs in Burkina Faso 
 
Om het thema kwaliteitsvol onderwijs te bespreken, kozen we voor het land Burkina Faso. 
Dit land staat namelijk heel wat uitdagingen te wachten op het vlak van basisonderwijs 
aangezien de alfabetiseringsgraad een van de zwakste ter wereld is.  
 
In West-Afrika hebben 6 op de 10 kinderen toegang tot het basisonderwijs. Het 
vermeerderen van het aantal scholen was lange tijd de doelstelling voor 
ontwikkelingsprojecten, dit om tegemoet te komen aan de internationale 
millenniumdoelstelling i.v.m. het basisonderwijs voor iedereen. Vandaag zien we echter dat 
vele regio’s nog niet beschikken over de noodzakelijke schoolinfrastructuur en dat de 
kinderen die al op de schoolbanken zitten geen kwaliteitsvol onderwijs krijgen. Hervormingen 
van het opleidingsniveau en van de voortgezette opleiding voor leerkrachten dringen zich 
dus op en pedagogische methodes moeten herbekeken worden. 
 
Het basisonderwijs in Burkina Faso valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Basisonderwijs en Alfabetisering. Dit Ministerie zorgt voor het vlotte verloop en de opvolging 
van het overheidsbeleid op het vlak van publiek en privéonderwijs, op het niveau van het 
lager onderwijs en de alfabetisering. Daarna gaat de macht naar de 13 Regionale Directies, 
vervolgens naar de 45 Provinciale Directies. Onderaan de ladder bevinden zich de Districten 
van het Basisonderwijs met rondreizende inspecteurs die de scholen in hun gebieden 
opvolgen.  
In Burkina Faso is onderwijs verplicht bij decreet. Het zou eveneens kosteloos moeten zijn. 
We kunnen echter vaststellen dat geen enkel principe wordt toegepast. Bij de Sub-
Saharaanse Afrikaanse landen behoort Burkina tot de landen met de laagste scholingsgraad 
en het hoogste analfabetismecijfer. Meisjes zijn trouwens heel duidelijk 
ondervertegenwoordigd (slechts 44%).  
 
In Burkina Faso zijn er veel obstakels die kwaliteitsvol onderwijs verhinderen: 

- 50% van de bevolking is jonger dan 15 jaar wat betekent dat de helft van de 
bevolking niet productief is, maar wel gevoed en geschoold moet worden.  

- Er zijn te weinig lagere scholen en daardoor zijn veel klassen overbevolkt, ofwel 
onbestaand.  

- Er zijn te weinig geschoolde leerkrachten. 
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- De gezinnen met een laag inkomen kunnen niet meer dan 1 kind tegelijk naar school 
zenden. Meestal is het de oudste jongen en de meest begaafde die de kans krijgt om 
naar school te gaan.  

- Frans is de voertaal op school. Dit schrikt sommige kinderen af (slechts 15% van de 
Burkinabezen spreken Frans). 

- Er is vaak gebrek aan materiaal (handboeken, banken, krijt, boeken, schriften…). 
- Er is vaak geen aangepaste infrastructuur in de scholen en geen toegang tot 

drinkbaar water.  
- De inhoud en de methodologie zijn verouderd en niet aangepast aan de noden. Het 

ministerie verricht inspanningen om de pedagogische methoden te moderniseren 
door ze interactiever te maken, meer vanuit de leefwereld van het kind.  

- Veel leerlingen haken af voordat ze hun lagere school hebben afgemaakt om 
verschillende redenen. Ze gaan bijvoorbeeld werken om geld te verdienen en hun 
familie te onderhouden. 

- De school heeft over het algemeen een slechte reputatie bij de ouders die er niet 
altijd het nut van inzien om hun kinderen naar school te sturen en het geld te betalen 
voor een niet- efficiënte opleiding…  

 
We zien dat de grote uitdaging van de onderwijssector in Burkina Faso tweeledig is: 
onderwijs aanbieden aan de meerderheid van de kinderen en het onderwijs  aanpassen om 
het kwaliteitsvoller te maken. Dit kan alleen maar slagen als alle betrokken actoren hun 
medewerking verlenen: verantwoordelijken van het onderwijs, directeurs en leerkrachten, 
leerlingen en externe partners. 
In de lesfiches proberen we deze synergie aan te brengen: de context van het land, de 
materiële aspecten van de school en de actoren zoals de leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Dankzij deze thema’s leren we de verschillende facetten van een kwaliteitsvol 
onderwijs beter begrijpen.  
 

 
 
 
Wat doet Plan België om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen?  
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Volgens het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind heeft elk kind het recht 
op kosteloos en kwaliteitsvol basisonderwijs. Plan België vertrekt vanuit dit verdrag en 
bouwt niet enkel scholen, maar maakt ook werk van een betere kwaliteit van de lessen en 
betere opleidingen. De betrokkenheid van alle bewoners van een gemeenschap (dus ook de 
kinderen) bij alle aspecten is noodzakelijk om de duurzaamheid van het project te 
verzekeren. Dat is een garantie op succes. Dit noemen we de gemeenschapsontwikkeling 
gericht op het kind. 
 
Concreet zal Plan België dus in de ontwikkelingslanden: 

- Kinderen raadplegen en middelen zoeken om participatie te verhogen (vooral in een 
context waar de plaats van het kind in de maatschappij verschillend is, zoals het 
geval in Burkina Faso); 

- De dorpelingen inspraak geven, in samenwerking met andere lokale actoren en in 
samenspraak met de overheden, onder meer het Ministerie van Onderwijs; 

- De kwaliteit van de infrastructuur en materiaal verbeteren (klaslokalen, 
waterpompen, sanitair, banken, boeken, spelletjes…); 

- Deelnemen aan de vorming van de leerkrachten en de pedagogische methodes 
verder ontwikkelen rekening houdend met het kind; 

- Ouder- en leerlingenraden oprichten die als taak hebben om te waken over de 
duurzaamheid van de infrastructuren en de toegang tot school voor alle kinderen 
(door bijvoorbeeld een schoolrefter in te voeren, gelijkheid tussen meisjes en 
jongens te bevorderen, door andere ouders te sensibiliseren …); 

- … 

In België heeft de organisatie onder meer sensibiliseringscampagnes op touw gezet over het 
recht op onderwijs (belang van het kleuteronderwijs, kwaliteitsvol basisonderwijs, recht op 
onderwijs voor meisjes), acties met jongeren en pedagogisch materiaal voor de leerlingen 
van de lagere school. Plan België stelt eveneens alles in het werk om deze zaken m.b.t. de 
kinderrechten aan te kaarten bij en op de agenda te plaatsen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. 

 
 
 
Bronnen  

� Website UNESCO: www.unesco.org/new (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� Website UNICEF: www.unicef.org (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� Website VN: www.un.org (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� UN, the Millennium Development Goals, Rapport 2010. 
� Plan Belgique, L’éducation de qualité, un moyen de briser le cercle vicieux de la 

pauvreté, Lettre d’info avril 2006. (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� UNESCO, Cadre d’action de Dakar: L’Éducation pour tous : tenir nos engagements 
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collectifs, 2000. (niet beschikbaar in het Nederlands). 
� UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2010. (niet beschikbaar in het Nederlands). 
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Titel De situatie van meisjes in het onderwijs 

Auteur 

 

Katrien Goris – Kinderrechteneducatie Plan België  

Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs  

Kernwoorden Afrika, onderwijs, meisjes 

Soort fiche Informatiefiche 

Graad 1ste graad lager onderwijs 

 

 

De oorzaken van ongelijke toegang tot onderwijs voor meisjes in het Zuiden 

 

Jongens en meisjes hebben dezelfde rechten, maar meisjes hebben vaak ongelijke toegang tot die 

rechten. Zo is er een ongelijke toegang tot onderwijs voor meisjes in het Zuiden, er zijn met 

andere woorden minder meisjes dan jongens op de schoolbanken (zowel in het lager als in het 

secundair onderwijs). Dit probleem stelt zich vooral in Afrika en Zuid-Azië. Latijns-Amerika en 

Oost-Azië, waar meisjes heel goed scoren op school, zijn een uitzondering hierop. Maar alleen 

toegang tot onderwijs is niet voldoende, ook de kwaliteit van de school en het onderwijs is 

bepalend voor de toekomst van kinderen, en in het bijzonder voor de toekomst van meisjes.  

 

De oorzaken van een ongelijke toegang van meisjes op het recht op onderwijs, zijn divers:  

 

• Armoede is de grootste belemmerende factor. Educatie zou gratis moeten zien, maar er zijn 

vaak verdoken kosten (materiaal, uniform, eten, vervoer,…) die de ouders niet altijd kunnen 

betalen. Omdat er niet genoeg geld is om alle kinderen naar school te sturen, kiezen de ouders 

vaak voor de oudste of meest begaafde zoon. De meisjes moeten thuisblijven om op de 

broertjes en zusjes te passen, terwijl de ouders dan buitenshuis geld gaan verdienen. Soms 

worden de meisjes ook naar familie of kennissen gestuurd om er te gaan werken, waarbij het 

risico groot is dat ze worden blootgesteld aan kinderhandel en kinderprostitutie.  

 

• De sociale positie van de vrouw in de samenleving (culturele rollen- en 

verwachtingspatronen in de privésfeer en op professioneel vlak, bewegingsvrijheid) is een 

andere belemmerende factor. De plaats van de vrouwen in het Zuiden is vaak thuis, waar ze 

zich bezig houden met de zorg voor het gezin en het huishouden. Meisjes naar school sturen 

wordt beschouwd als een zinloze investering. Meisjes trouwen ook op vroege leeftijd en 

verdwijnen dan van de schoolbanken omdat ze de zorg voor een eigen gezin op zich moeten 

nemen. Daarnaast zijn er relatief weinig vrouwen in posities waar beslissingen genomen 

worden. Er zijn met andere woorden weinig rolmodellen voor meisjes en vrouwen in het 

Zuiden.  

 

Als meisjes dan toch op de schoolbanken belanden, worden ze daar vaak geconfronteerd met 

extra moeilijkheden op de school waardoor ze vervroegd afhaken. Er zijn weinig vrouwelijke 

leerkrachten aanwezig in de scholen waardoor meisjes wederom geen rolmodel hebben of het 
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risico op achterstelling lopen wegens de heersende culturele rollen- en verwachtingspatronen.  

 

Die stereotypen over vrouwen zijn vaak nog terug te vinden en worden versterkt in de 

handboeken die op school worden gebruikt. Verder zijn de scholen niet altijd veilig waardoor 

meisjes gemakkelijker het risico lopen op seksuele intimidatie. Ook het feit dat er niet altijd aparte 

toiletten zijn voor meisjes en jongens verhoogt dat risico en maakt dat meisjes niet langer naar 

school durven of kunnen gaan.  

 

      
 

De positieve gevolgen van onderwijs voor meisjes 

 

Onderzoek wijst uit dat wanneer meisjes gelijke toegang hebben tot kwaliteitsvol onderwijs, de 

positieve gevolgen daarvan ver rijken, en dat op verschillende vlakken:  

• Gezondheid: wanneer de moeder geschoold is, komt er minder kindsterfte voor bij kinderen 

onder 5 jaar en zijn er minder hiv/aids-besmettingen.  

• Educatie: wanneer de moeder geschoold is, is er meer kans dat haar dochters naar school 

gaan. Onderwijs heeft ook een sterk emancipatorisch gevolg: meisjes zijn beter voorbereid op 

het leven, kunnen opkomen voor zichzelf en de negatieve waarden en normen doorbreken.  

• Geweld: wanneer de moeder geschoold is, zijn er minder ‘kindhuwelijken’ en is er minder 

risico om (seksueel) uitgebuit te worden. 

• Economische ontwikkeling: wanneer meisjes naar school zijn geweest, kunnen ze 

economisch onafhankelijk worden. Zo kunnen ze bijdragen aan het doorbreken van de 

armoedecirkel, zowel voor hen persoonlijk en voor hun gezin, als op nationaal niveau.  

 

Wat doet Plan België om de situatie van meisjes in het Zuiden te verbeteren? 

 

Volgens Plan België dient men op 2 niveaus aan dit probleem te werken:  

� Het versterken van de competenties van de kinderen zelf (als dragers van hun rechten) 

via sensibiliseringsprogramma’s. Kinderen moeten hun rechten leren kennen en hiervoor 

opkomen. Ook moeten meisjes meer kansen krijgen, dit kan door het aanbieden van speciale 

programma’s voor meisjes. De huishoudelijke taken van meisjes dienen verlicht te worden, 
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zodat ze niet thuis moeten blijven maar naar school kunnen gaan.  

 

 

� De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de overheden (al dan niet bijgestaan door 

internationale samenwerking) en in het verlengde daarvan de ouders en andere 

volwassenen in de omgeving van het kind. Zij dienen scholen toegankelijker te maken 

(veiliger, minder kosten,…) en meer te investeren in opleidingen van vrouwelijke leerkrachten 

(als rolmodel en om de machocultuur te doorbreken). Daarnaast moet er ook zinvol onderwijs 

georganiseerd worden, en moeten ouders gesensibiliseerd worden over het belang om hun 

dochter naar school te sturen.  

 

Plan (België) neemt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind als uitgangspunt. 

Daarin is opgenomen dat alle kinderen recht hebben op kwaliteitsvol onderwijs (artikel 28) en een 

gelijkwaardige behandeling (artikel 2). Daarenboven is gender een transversaal thema in de 

Belgische Ontwikkelingssamenwerking en dient dus aan bod te komen in elk ontwikkelingsproject. 

Vanuit dat laatste principe zijn de projecten/programma’s van Plan (België) niet uitsluitend gericht 

naar meisjes, maar soms besteden ze wel speciale aandacht aan (rechten van) meisjes.  

Plan België werkt niet enkel aan een betere toegang tot onderwijs in de ontwikkelingslanden, 

maar werkt ook aan een verbetering van de kwaliteit ervan. De volgende voorbeelden, waarbij 

meisjes op verschillende niveaus betrokken worden, tonen dit aan:   

� Via het project “Protect” (in Benin en Togo) probeert Plan België zoveel mogelijk kinderen 

(waaronder meisjes) op school te krijgen om zo kinderhandel te voorkomen.  

� In Peru en Cambodja spoort Plan België de overheden aan om meer te investeren in 

kleuteronderwijs waardoor meisjes ontheven worden van deze taken en naar school kunnen 

gaan.  

� Plan sensibiliseert de overheid of gebruikt incentives 

waardoor meer vrouwen een opleiding tot leerkracht 

volgen. Meer vrouwelijke leerkrachten zorgen voor meer 

meisjes op schoolbanken.  

� Plan België investeert ook in geboorteregistratie omdat 

kinderen met dit document ook recht hebben om zich in te 

schrijven in het schoolsysteem.  

� Oprichten van “kinderrechtenclubs” (bv. in Peru) waar 

kinderen (waaronder ook meisjes) gevormd worden over 

hun rechten en zo sterker in hun schoenen staan.  

� In Vietnam wordt geïnvesteerd in opleidingen tot 

leerkracht waardoor het onderwijs kwaliteitsvoller is, waar 

natuurlijk ook meisjes van profiteren.  

� In Niger loopt een specifiek project om de toegang van 

meisjes tot onderwijs te verbeteren.  
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Bronnen  

� Website UNESCO: www.unesco.org/new (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� Website UNICEF: www.unicef.org (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� Website VN: www.un.org (niet beschikbaar in het Nederlands) 
� UN, the Millennium Development Goals, Rapport 2010. 
� UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2011 (niet beschikbaar in het Nederlands). 
� Plan International, Because they are girls. Mapping Plan’s experience in improving the lives of 

girls, 2010 (niet beschikbaar in het Nederlands). 
� Projecten Plan België: http://www.planbelgie.be/wat-doet-plan/werkwijze/  
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Titel Ontdek Burkina Faso 
Auteur 
 

Redactie: Anne Furnémont – Mondiale Vorming Plan België 
Vertaling: Natascha Loontjens 
Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs, Afrika 
Kernwoorden Burkina Faso, school, water 
Soort fiche Lesfiche 
Graad 1ste graad lager onderwijs 
Werkvorm  - Oefeningen 

- Groepsopdrachten 
Eindtermen 
 

- Wereldoriëntatie - natuur: 1.14 
- Wereldoriëntatie - mens: 3.1 - 3.4 - 3.5 - 3.6 
- Wereldoriëntatie - maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.7 - 4.8 - 4.13  
- Wereldoriëntatie - tijd: 5.9 
- Wereldoriëntatie - ruimte: 6.9 
- Sociale Vaardigheden: 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 2 - 3 
- Muzische Vorming - Beeld: 1.3  
- Muzische Vorming - Media: 5.5  
- Muzische Vorming - Attitudes: 6.1 - 6.4 - 6.5  
- Nederlands - Luisteren: 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9  
- Nederlands - Spreken: 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 
- Nederlands - Lezen: 3.5 
- Leren Leren: 4  

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen ontdekken hoe belangrijk water is in het dagelijkse leven van 
andere kinderen in de wereld door te bekijken hoe ze zelf omgaan met 
water.  

- De leerlingen denken na over de waterproblematiek. 
- De leerlingen onderzoeken hoe ze met een beperkte hoeveelheid water 

een taak kunnen uitvoeren.  
 
 
Achtergrondinfo: Het klimaat in Burkina Faso 
 
Burkina Faso is een ontwikkelingsland in West-Afrika. In het noorden van het land bevindt zich de 
Sahel, een van de droogste regio’s ter wereld. Dit kurkdroge klimaat heeft natuurlijk gevolgen 
voor de menselijke activiteiten, die vaak afhankelijk zijn van de toegang tot water. Er zijn drie 
klimaatzones in het land: in het noorden heerst er een Sahelklimaat met een korte regenperiode 
en temperaturen van 10°C tot meer dan 40°C. In het centrum is er sprake van gemiddelde 
neerslag en gemiddelde temperaturen (13°C tot 40°C). In het zuidwesten ligt de meest 
gematigde zone met de meeste neerslag. 
 
De neerslag is ongelijk verdeeld afhankelijk van de seizoenen: 

- Tijdens het warme seizoen, van maart tot juni, is er waterschaarste. In bepaalde streken 
lopen de temperaturen zelfs op tot 48°C, snikheet dus.  

- Van juni tot september komt het regenseizoen of de regentijd. In deze periode wordt 
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normaal gezien gezaaid. Als de regen echter te lang uitblijft, dan droogt de aarde uit en 
moet alles opnieuw worden gedaan. Het risico bestaat dat de reserves ondertussen 
uitgeput geraken.  

- In het frisse seizoen, van midden oktober tot midden maart, dalen de temperaturen en 
heerst er droogte. De Harmattan, een wind uit de Sahara, komt over het land waaien en 
brengt veel stof met zich mee waardoor epidemieën ontstaan (tuberculose, meningitis).  

 
Sinds enkele jaren zijn de klimaatwijzigingen eveneens te voelen in Burkina: een stijging van de 
maximumtemperaturen en een daling van de neerslag. De overheid begint maatregelen te nemen 
om de woestijnvorming die wordt veroorzaakt door het menselijk handelen, in te dijken. We 
hebben het hier over ontbossing, bosbranden en de uitbuiting van de aarde. De laatste decennia 
werden er grote inspanningen geleverd om iedereen toegang te geven tot water. Stap voor stap 
werden er gesloten boorputten van 60-70 m diep gemaakt ter vervanging van de putten voor 
oppervlaktewater. Deze laatste droogden in het droge seizoen namelijk op en daardoor moesten 
de vrouwen kilometers afleggen om een waterbron te vinden. Er werden eveneens veel dammen 
opgeworpen om 8000 dorpen in het land te voorzien van drinkwater. 
 

 Presentatie van Burkina Faso (1
ste

 graad) 
Toon dit videofragment aan je leerlingen bij wijze van inleiding of besluit op de activiteiten. De 
Afrikaanse context, de schoolsituatie en het gebruik van water worden geschetst. 
 
 
Activiteit 1 
Een zeer droog land 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert  
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Foto’s becommentariëren  
- Nadenken en eigen 

mening geven  
- Problemen identificeren  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd  

Materiaal:  
- 3 foto’s van Burkina Faso (zie bijlage)  
- Wereldkaart (facultatief) 

�10 minuten 

 
Toon de 3 foto’s van Burkina Faso aan je leerlingen en geef hun de tijd om te verwoorden wat ze 
zien en om vragen te stellen die bij hen opkomen. Enkele voorbeeldvragen (nog aan te vullen): 

- Hoe is dit land? Wat valt er op?  
- Hoe is het klimaat (het weer) daar volgens jullie? Is het er warm, koud? Regent het daar 

veel, weinig?  
- Lijkt het weer daar op het weer in België?  
- Bestaan er landen waar het bijna niet regent? Hoe komen de mensen dan aan water? 
- Voor welke activiteiten hebben we water nodig in ons alledaagse leven?  
- Wat betekent: “drink”water? Gebruikt men soms drinkbaar of niet-drinkbaar water? 

Wanneer drinkbaar en wanneer niet? 
- Welke problemen heb je in een land waar de mensen onvoldoende water hebben? 

(drinkbaar en/of niet-drinkbaar water) 
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Activiteit 2 
Water in mijn school 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert  
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Tekenen, weergeven 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd  

Materiaal:  
- Een groot schema van jullie school  
- Foto van een waterput in een school in 

Burkina Faso (zie bijlage) 

� 20 minuten 

 
Teken of toon een groot schema van je school op het bord. Vraag dan aan je leerlingen waar je 
water kan vinden in de school (gootsteen, wc, kranen…). Geef dit zo eenvoudig mogelijk weer op 
het schema. Hoeveel waterbronnen zijn er in totaal in je gebouw?  
 
Toon vervolgens de foto van de waterput in de school in Burkina Faso. Leg uit dat er in deze 
school, zoals in vele Afrikaanse scholen, slechts één waterbron is. Alle inwoners van het dorp 
gebruiken dit water eveneens voor hun eigen behoeftes. Vraag de leerlingen om te raden wie het 
water zal gebruiken en waarom. 

- De leerlingen van de school: om te drinken, om het bord of hun krijtbordjes schoon te 
maken of om de klas te poetsen.  

- De vrouwen in het dorp: om te koken, om de was te doen.  
- De gezinnen: om te drinken, om hun grond water te geven, om de dieren drinken te 

geven. 
 
 
Activiteit 3 
De plaats van water in het 
dagelijkse leven  

Deze activiteit informeert en sensibiliseert  
 

� / � 
in groepjes en/of 
klassikaal  

Competenties: 
- Tekenen, weergeven  
- Presentatie geven 
- Voorbeelden vinden 

Materiaal:  
- 1 blad per groep 

� 20 minuten 

 
Verdeel de leerlingen in kleine groepjes. Laat hen even nadenken over de momenten wanneer ze 
water gebruiken, in of buiten de school. Ze tekenen deze situaties uit op een blad. Voorbeelden: 
drinken, de wc doortrekken, het bord schoonvegen, de planten water geven, de handen wassen, 
tanden poetsen, schilderen, iets poetsen… De groepjes stellen dan de momenten voor: hebben 
ze dezelfde dingen?  
 
Bespreek met je leerlingen hoe je water kan besparen. Bijvoorbeeld: de kraan niet laten lopen, 
een knop gebruiken om de wc maar voor de helft door te trekken… Hoe denken ze hierover? 
Zullen ze eraan denken in het vervolg? 
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Activiteit 4 

Uitdagingen met 1 liter 
water  

Deze activiteit informeert en sensibiliseert  
 

� / � 
in groepjes en/of 
klassikaal 

Competenties: 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Samenwerken  
- Problemen identificeren  
- Oplossingen voorstellen 
- Presentatie geven 
- Discussiëren  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Uitdaging 1: 1l water, zeep, kom, 

handdoeken. 
- Uitdaging 2: 1l water, kom, 

keukenhanddoek, brochettestokjes, 
messen, plankjes, fruit. 

- Uitdaging 3: 1l water, 2 kommen, 
afwasproduct, sponzen, vaatdoek, vuile 
afwas. 

- Uitdaging 4: 1l water, 2 kommen of 
emmers, sponzen, droge vod. 

- Uitdaging 5: 1l water, bekers, 
tandenborstel voor elke leerling van 
deze activiteit, tandenborstel, 
handdoeken. 

� 50 minuten 

 
Hieronder staan 5 groepsuitdagingen om je leerlingen bewust te maken van hoe je water kan 
besparen. Het gaat om 5 dagelijkse handelingen die je leerlingen moeten uitvoeren met 
maximaal 1 liter water. Nodig telkens 4-5 leerlingen uit om een uitdaging voor de klas te doen. De 
andere leerlingen kijken en reageren wanneer je hun mening vraagt. In bijlage vind je 
geïllustreerde kaarten waarop het nodige materiaal staat en de tips voor elke uitdaging.  
 
Uitdaging 1: was je handen met 1 liter water 
De leerlingen van het groepje hebben een fles water van 1 liter, zeep, een kom en een handdoek. 
Voor ze beginnen, moeten ze eerst hun handen vuilmaken (met verf bijvoorbeeld). Daarna 
moeten ze zich behelpen met 1 liter water om hun handen volledig proper te maken. Laat ze 
samen onderhandelen en vraag aan de anderen hoe zij dit zouden aanpakken. Hebben ze 
allemaal propere handen? Hoe hebben ze de fles met water verdeeld? Nadien kan je de 
vergelijking maken met hun dagelijkse leven. Draaien ze de kraan volledig open als ze hun 
handen wassen of niet? Denken ze eraan om de kraan dicht te draaien terwijl ze hun handen 
inzepen en als ze vertrekken?  
 
Uitdaging 2: maak een gerecht met 1 liter water  
Voor ze beginnen, wassen de leerlingen uit het groepje hun handen aan de kraan. Daarna krijgen 
ze een fles met 1 liter water, een kom, een propere keukenhanddoek, brochettestokjes, messen 
(niet te scherp) en fruit (appels, peren, druiven, abrikozen, pruimen, afhankelijk van het seizoen; 
eventueel citroen om te voorkomen dat de appels en peren beginnen te kleuren). De kinderen 
werken samen om de brochettes te maken (zie bijlage). Eerst moeten ze het fruit zorgvuldig 
wassen met maximaal 1 fles water. Je kunt zelf het fruit schillen of in grote stukken snijden zodat 
de leerlingen gemakkelijker alles in kleinere stukjes kunnen snijden. Nu steken ze de stukjes op 
de stokjes. Zorg ervoor dat elke leerling uit de klas een kleine brochette krijgt en op het einde van 
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de activiteit of in de pauze kan proeven. 
 
Uitdaging 3: doe de afwas met 1 liter water  
Een andere groep moet de afwas doen: kopjes, bordjes, … afhankelijk van wat gebruikt werd in 
de klas of in de schoolrefter (ze kunnen ook de afwas doen van de vorige uitdaging). Ze hebben 
1 liter water, twee kommen, sponzen, afwasproduct en vaatdoeken. Helpen ze thuis soms met de 
afwas?  
 
Uitdaging 4: maak het bord schoon met 1 liter water  
De volgende groep moet het schoolbord grondig schoonmaken. Het bord is uiteraard vuil en staat 
vol met krijt. Geef de leerlingen 1 liter water, twee kommen of emmers, één of meerdere 
sponzen, een droge vod. Ze moeten de handen ineenslaan om deze uitdaging met een beperkte 
hoeveelheid water tot een goed eind te brengen.  
 
Uitdaging 5: poets je tanden met 1 liter water  
De leerlingen uit de laatste groep krijgen 1 liter water, bekers, hun eigen tandenborstel, tandpasta 
en een handdoek. De leerlingen gaan deze uitdaging aan voor de wasbak (zo kunnen ze hun 
mond beter spoelen) zonder echter de kraan open te draaien: enkel het water uit de fles mag 
gebruikt worden. Elke leerling uit de groep moet zijn tanden poetsen, zijn mond spoelen en de 
tandenborstel reinigen. Draaien ze thuis ook de kraan dicht tijdens het poetsen van de tanden?  
 
Samenvatting van de activiteit 
Na elke uitdaging of na deze activiteit kan je de volgende vragen stellen. Zo kunnen de leerlingen 
verwoorden hoe ze hun uitdaging hebben ervaren: 
 

- Hebben jullie problemen ondervonden bij de uitdaging?  
- Dachten jullie bij het begin van de activiteit dat jullie genoeg water zouden hebben? 

Welke oplossingen hebben jullie gevonden om geen water te verspillen?  
- Hebben jullie de uitdaging tot een goed einde kunnen brengen?  
- Voor de overige leerlingen: wat denken jullie van hun oplossingen? Hebben jullie andere 

ideeën? Zouden jullie het op dezelfde manier hebben opgelost of niet?  
- Aan allemaal: denken jullie dat deze activiteit iets kan bijleren aan ons dagelijkse leven?  

 
Na deze bewustwordingsactiviteit kan je verder gaan en samen met de leerlingen regels 
vastleggen voor in de klas. Je kunt de regels illustreren en ophangen zodat ze elke dag 
onthouden hoe je waterverspilling kan tegengaan. 
 
Activiteit 5 
De vraag van Lou & Lena 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert  
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Problemen identificeren  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Geen 

 

� 10 minuten 
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Na elk deel leggen Lou en Lena een vraag voor die stemt tot nadenken, namelijk over de 
kinderrechten. De hele klas kan hierover haar zegje doen. 
 
L&L: Waarom is water belangrijk op school, zowel bij ons als in de Afrikaanse landen?  
  
Water is een echte rijkdom en toegang tot drinkwater is een recht, dat echter meer op een strijd 
lijkt in vele ontwikkelingslanden. Kan iemand zich een school in België inbeelden zonder water, 
zonder wasbak, zonder toiletten? Op school worden er dagelijks tientallen liters water verbruikt 
om te drinken, de handen te wassen, borden en vloer schoon te maken, voor de toiletten, de 
refter en het dagelijks gebruik in de klas (om te schilderen, planten water te geven enzovoort). 
We staan er zelfs niet meer bij stil. Maar in een land zoals Burkina Faso is er vaak maar één 
waterbron in de school (een water- of boorput) die eveneens dient voor het hele dorp. Het water 
wordt gebruikt als drinkwater, in de keuken, om de velden te irrigeren, de dieren water te geven… 
Hygiënische voorlichting, zoals je handen wassen of eten correct schoonmaken, vergt in deze 
context dan ook bijzondere aandacht. Water, een nood… maar tevens een recht!  
 
 
Meer informatie 
 

www.protos.be (ngo die zich inzet voor beter waterbeheer) 

 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas!  
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Act iv ite it 1: Een zeer droog land
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Waterput bij een school in Burkina Faso © Plan België



1 liter water zeep

Activiteit 4: kaartjes om uit te knippen voor de groepsuitdagingen 

kom

Je hebt vuile handen. Was je handen. 
Je hebt maar 1 fles water!

handdoeken

Uitdaging 1 met 1 liter water

Propere handen!

Materiaal: 

De uitdaging:

Zijn alle handen proper? 

1 2

3

Opdracht volbracht? Bravo!



1 liter water kom keukenhanddoek 

Was je handen Maak het fruit schoon. 
Je hebt maar 1 fles water! 

stokjes
plankjes 

en messen fruit

Uitdaging 2 met 1 liter water 

Lekker koken! 

Materiaal: 

De uitdaging:

Snij het fruit in stukjes. Steek het fruit op de stokjes.

Opdracht volbracht? Bravo!

1 2

3 4

 



De afwas moet gedaan 
Doe de afwas. 

Je hebt maar 1 fles water!

Uitdaging 3 met 1 liter water

Joepie, de afwas!

Materiaal: 

De uitdaging:

Opdracht
volbracht?

Bravo!

Is de 
afwas 

proper?

1 liter water 2 kommen afwasproduct sponsjes vaatdoek Vuile afwas

1
2

3



1 liter water 2 emmers sponsjes

Het bord is heel vuil.
Maak het bord schoon. 

Je hebt maar 1 fles water! 

droge vod

Uitdaging 4 met 1 liter water

Een schoon bord!

Materiaal: 

De uitdaging:

Is het bord proper?
Opdracht volbracht? Bravo!

1
2

3



1 liter water bekers tandenborstels

Poets je tanden! Poets overal en spoel je mond.
Je hebt maar 1 fles water!

tandpasta handdoek

Uitdaging 5 met 1 liter water

Witte tanden!

Materiaal: 

De uitdaging:

Opdracht volbracht? Bravo!

Reinig ook je tandenborstel. Tanden goed gepoetst? 

1 2

3 4
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Titel De school in Burkina Faso  
Auteur 
 

Redactie: Anne Furnémont – Mondiale vorming Plan België 
Vertaling: Natascha Loontjens 
Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs, Afrika 
Kernwoorden Burkina Faso, school 
Soort fiche Lesfiche 
Graad 1ste graad lager onderwijs  
Werkvorm - Verhaal of getuigenis 

- Oefeningen 
- Klasgesprek 

Eindtermen 
 

- Wereldoriëntatie - Mens: 3.1 - 3.3 - 3.4 - 3.7  
- Wereldoriëntatie - Maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.8 - 4.12 - 4.13 - 4.15 
- Wereldoriëntatie - Tijd: 5.1 - 5.3 - 5.9 
- Wereldoriëntatie - Ruimte: 6.6 - 6.9  
- Sociale Vaardigheden: 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 2 - 3 
- Muzische Vorming - Beeld: 1.3  
- Muzische Vorming - Drama: 3.3 - 3.5 - 3.7 
- Muzische Vorming - Media: 5.5  
- Muzische Vorming – Attitudes: 6.5  
- Nederlands - Luisteren: 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.8 - 1.9 - 1.10 
- Nederlands - Spreken: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.9 - 2.10  
- Nederlands - Taalbeschouwing: 6.2 
- Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid: 7 
- Leren Leren: 1 - 2 - 3 - 4 

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen ontdekken hoe het schoolleven is voor andere kinderen 
in de wereld, aan de hand van twee verhalen van een klein meisje uit 
Burkina Faso. 

- De leerlingen ontdekken welke materiële elementen echt nodig zijn 
voor een kwaliteitsvolle school in Burkina Faso. 

- De leerlingen geven hun mening over het belang van deze materiële 
zaken. 

 
 
Achtergrondinfo: De school in Burkina Faso 
 
Deze module schetst “de school” in de context van de landen uit het Zuiden. Het eerste wat 
een buitenlandse bezoeker opvalt als hij voor het eerst in een school binnenstapt in Burkina 
Faso, is de fysieke plaats waar de onderwijsactiviteit plaatsvindt. Het kan ook het eerste 
concrete beeld zijn dat bij de leerlingen opkomt als we hen vragen hoe de school eruitziet in 
een arm land. Hun antwoorden kunnen zijn: “Ze hebben geen gebouw, geen banken, geen 
schriften, ze kunnen niet naar school gaan omdat ze geen geld hebben”…  
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Het is dus logisch dat we dit thema inleiden met het schoolgebouw en de materiële 
aspecten. In Burkina Faso is er nog steeds een schrijnend tekort aan scholen, vooral in de 
achtergestelde gebieden. Plan moedigt de dorpelingen aan om de handen uit de mouwen te 
steken zodat ze sneller overheidssteun krijgen. De ouders van de kinderen beginnen 
bijvoorbeeld zelf scholen met strooien daken te bouwen (een soort strohut eigenlijk) om zo 
de nood en het kinderrecht op een school en een leerkracht aan te kaarten. Sommige 
scholen in het Zuiden zijn uit dergelijke initiatieven ontsproten…  
 
Andere modules belichten de andere aspecten van de kwaliteitsvolle school: zie fiches over 
Burkina Faso, de ouders, de leerling, de leerkracht. 
 

 De school in Burkina Faso (1ste graad) 
Toon dit videofragment aan je leerlingen bij wijze van inleiding of besluit op de activiteiten. 
Het schoolleven in Burkina Faso en de aspecten van kwaliteitsvol onderwijs worden 
geschetst.  
 
Twee mogelijkheden: 
- Ofwel bekijk je samen met je leerlingen de video vóór de activiteiten. Zo hebben je 

leerlingen al een beeld waardoor ze de verhalen van Mamouna sneller zullen begrijpen.  
- Of als je liever vertrekt aan de hand van de mentale voorstellingen van de leerlingen, 

dan kan je de film na activiteit 3 tonen. De leerlingen laten hun verbeelding werken en 
tekenen dan de twee scholen van Mamouna (school met een strooien dak en een stenen 
school) nadat ze de verhalen hebben gehoord. De videobeelden kunnen dan hun visie 
op de dingen aanvullen, wijzigen of verfijnen.  

 
Activiteit 1 
Verhaal “De school van 
Mamouna” 

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Lezen 
- Problemen identificeren 
- Nadenken en eigen mening 

geven 
- Vragen beantwoorden 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Het verhaal (zie bijlage) 

� 30 minuten 

 
Lees het verhaal samen met je leerlingen. Vervolgens kan je hen de volgende vragen stellen 
en zo een discussie opstarten: 
- Hoe is de school van Mamouna? 
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- Gaat Mamouna graag naar school? Waarom wel/niet? 
- Wat leert ze allemaal? 
- Mamouna spreekt een Afrikaanse taal thuis, maar de lessen worden gegeven in het 

Frans. Is het gemakkelijk om naar school te gaan in een andere taal? Waarom wel/niet? 
- Verkies je een school onder een strooien dak of ga je liever niet naar school? 
 
Extra uitleg: 
- De ouders van de leerlingen hebben de school van Mamouna gebouwd met 

boomstammen en stro omdat er geen school was in de buurt. 
- Er zijn veel leerlingen aangezien alle kinderen uit het dorp met de schoolleeftijd in 

dezelfde klas zitten. 
- Alle kinderen hebben het recht om te leren. Dat staat in het Verdrag inzake de rechten 

van het kind. 
 
Activiteit 2 
Verhaal “De nieuwe school van 
Mamouna” 

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Lezen 
- Problemen identificeren 
- Nadenken en eigen mening 

geven 
- Vragen beantwoorden 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Het verhaal (zie bijlage) 

� 30 minuten  

 
De nieuwe school van Mamouna (start in het 2de leerjaar) 
 
Dit verhaal volgt op het eerste verhaal, één jaar later. Lees het samen met je leerlingen en 
vraag hen hoe de situatie is geëvolueerd: 
- Wat is er veranderd in de school van Mamouna? 
- Waarom is het zo belangrijk om putten te hebben? (om drinkwater te hebben) 
- Waarom is het zo belangrijk om aparte toiletten voor meisjes en jongens te hebben? 

(privacy)  
- Wat vind Mamouna leuk op school? 
- Wat vindt ze nu gemakkelijker?  
 
Extra uitleg: 
- Plan steunt het Ministerie van Onderwijs en de dorpelingen bij het bouwen van een 

nieuwe school.  
- De inwoners dragen hun steentje bij: ze graven de funderingen, zorgen voor 

grondstoffen zoals zand, …  
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- De infrastructuur bevat over het algemeen 3 tot 6 klassen, een bureau voor de directie, 
een put (voor het hele dorp), aparte toiletten voor meisjes/jongens (dat heeft namelijk 
een invloed op het schoolbezoek van de meisjes) en huisvesting voor de leerkrachten 
(die vaak uit een andere streek komen).  
 

 
Activiteit 3 
Teken de twee scholen van 
Mamouna 

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert 

� / � 
Individueel 

Competenties: 
- Tekenen, weergeven 
- Vergelijken 
- Problemen identificeren 
- Presentatie geven 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Kopie van activiteit 3 voor elke 

leerling (zie bijlage)  

� 15 minuten 

 
Vraag na de twee verhalen aan je leerlingen om de twee scholen van Mamouna te tekenen 
(individueel) zodat je kunt zien of ze het verhaal hebben begrepen en hoe ze zich een 
schoolleven inbeelden in Afrika. Bekijk achteraf samen de tekeningen.  
 
Je kunt voor of na deze activiteit het videofragment over de school in Burkina Faso tonen. In 
het fragment staan een school met een strooien dak en een stenen school centraal (zie 
opmerking hierboven, in het deel “extra uitleg over de school in Burkina Faso”).  
 
 
Activiteit 4 
Een goede school 

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert 
 

� / � 
Individueel en 
klassikaal  

Competenties: 
- Informatie opzoeken 
- Concept definiëren 
- Voorbeelden vinden 
- Nadenken en eigen mening 

geven 
- Problemen identificeren 
- Discussiëren 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Kopie van activiteit 4 voor elke 

leerling (zie bijlage) 

� 15 minuten 

 
De leerlingen denken na over het concept van een “goede school”. M.a.w. wat zijn de 
belangrijkste elementen in een kwaliteitsvolle school en waarom. Herinner je dat deze 
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module vooral over de materiële aspecten van de school gaat (het gebouw, het 
schoolgerief). Het is dus belangrijk om deze module te vervolledigen met de andere modules 
over de spelers zelf (zie modules over de leerlingen, de leerkrachten, de ouders). Zonder 
deze modules zou de visie over wat kwaliteitsvol onderwijs is, niet volledig zijn.  
 
Geef aan elke leerling een kopie van bijlage 4. Ze moeten op het blad alle elementen 
omcirkelen die ze belangrijk vinden voor een goede school. De elementen die niets te maken 
hebben met de schoolcontext, worden niet omcirkeld (dus auto en dieren).  
 
Bespreek vervolgens samen het belang van deze elementen: 
- Leerkracht: wat is een goede leerkracht?  
- Toiletten: is het beter om aparte toiletten te hebben voor meisjes/jongens?  
- Meisjes en jongens: in België gaan meisjes en jongens evenveel naar school. Geldt dit 

volgens de leerlingen ook voor de kinderen in ontwikkelingslanden? (de meisjes 
worden vaak benadeeld)  

- Ouders: hoe kunnen ze hun kinderen aanmoedigen om goed te werken op school? 
(vragen naar hun schooldag, praten met de leerkracht…)  

- Etc. 
 
Activiteit 5 
Dominospel met Lou & Lena 

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert 

� / � 
Klassikaal  

Competenties: 
- Al spelend leren  
- Ordenen 
- Samenwerken 
- Concept definiëren 
- Nadenken en eigen mening 

geven  
- Vragen beantwoorden  
- Discussiëren 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- De dominosteentjes in het groot 

gekopieerd om met de hele klas te 
kunnen spelen (zie bijlage) 

- Fotokopie van het dominospel voor 
elke leerling (voor individueel 
gebruik) (zie bijlage)  

� 20 minuten 

 
Na elk deel leggen Lou en Lena een vraag voor die stemt tot nadenken, namelijk over de 
kinderrechten. De hele klas kan hierover haar zegje doen. De vraag wordt hier in de vorm 
van een dominospel gegoten.  
L&L: Waarom is een bepaald element belangrijk in de school van Mamouna?  
 
Je kunt de dominokaartjes uit bijlage 5 naar wens vergroten. Verdeel de kaartjes willekeurig 
onder de leerlingen die in een cirkel zitten. Leg een kaart in het midden van de cirkel om het 
spel te starten. Wie legt de volgende kaart (2 mogelijkheden)? 
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Speel samen het spel en discussieer over de combinatie woord-beeld: 
- Klopt de combinatie? 
- Waarom is dit element belangrijk in de school?  

 
Oplossingen: 

 

Recht om te spelen + beeld speelplaats: alle kinderen hebben 
het recht om te spelen, om zich te ontspannen, te rusten. Dit 
staat ook in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 
Waarom is dit belangrijk? Hebben kinderen uit de 
ontwikkelingslanden ook het recht om te spelen? 

 

Drinkbaar water + beeld waterputten: waarom is het 
belangrijk om een waterput te hebben in een Afrikaanse school? 
Zonder de put, gebruiken de inwoners water uit plassen. 
Daardoor is de kans op ziektes gelinkt aan water veel groter 
(vooral diarree bij kinderen). 

 

Schaduw + beeld boom: waarom is het belangrijk om bomen 
te hebben rond een schoolgebouw in Afrika? Zo hebben de 
leerlingen schaduw op hun speelplaats. Vaak staan er geen 
bomen op de speelplaats omdat de inwoners de bomen hebben 
gekapt om vuur te maken (om te koken). Er moeten dus nieuwe 
bomen geplant worden. De leerlingen kunnen de planten 
verzorgen en geregeld water geven. 

 

Schrijven + beeld leisteen: Waarom is het belangrijk om te 
leren schrijven? Leren schrijven is een van de belangrijkste 
dingen die je leert op de lagere school. Wij worden omringd door 
geschreven boodschappen, maar in de dorpen in Burkina Faso 
zijn er nergens verkeersborden, affiches, boeken te 
bespeuren… De school is voor de leerlingen vaak de 
toegangspoort tot de geschreven wereld.  

 

Leuke juf/meester + beeld juf/meester: waarom hebben we 
een leerkracht nodig? Wat zijn de kwaliteiten van een leuke 
leerkracht? In Burkina Faso is er een schrijnend tekort aan 
leerkrachten, die bovendien geen degelijke opleiding hebben 
gehad. Bijgevolg maken ze gebruik van weinig vernieuwende en 
passieve pedagogische methoden. 
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Lezen + beeld boek: waarom is het zo belangrijk om te leren 
lezen? In Burkina Faso zijn de meeste volwassenen analfabeet. 
Ze zijn heel weinig of helemaal niet naar school gegaan. Ze 
kunnen hun kinderen dus niet helpen met het huiswerk. Als hun 
kinderen echter naar school gaan, kunnen ze van hun kinderen 
leren lezen of kunnen ze korte tekstjes leren schrijven. 

 

 

Neerzitten + beeld schoolbank: Waarom is het belangrijk dat 
elke leerling een zitplaats heeft? Kan je beter opletten zo, in 
plaats van met vier opeengepakt op een bank te zitten? 

 

Een taal leren + beeld van het Frans: is het belangrijk om in je 
moedertaal te leren? Is dat altijd het geval? Is het moeilijker om 
in een andere taal te leren? In Burkina Faso worden de lessen 
in het Frans gegeven, maar de leerlingen en de leerkracht 
spreken vaak lokale talen en dialecten (vaak verschillend).  

 

Recht om te leren + beeld school: alle kinderen hebben het 
recht op onderwijs. Dat staat in het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind. Ze moeten een opleiding krijgen, of ze nu naar 
school gaan of huisonderwijs krijgen. Dat geldt voor alle 
kinderen (of ze nu een andere taal spreken, een verschillende 
nationaliteit hebben of een beperking hebben). Bovendien 
hebben de omstandigheden waarin ze naar school gaan 
natuurlijk een invloed op de kwaliteit van hun leerproces. 

 

Meisjes en jongens + beeld meisje en jongen: alle kinderen 
hebben het recht om naar school te gaan, zowel meisjes als 
jongens. In sommige landen sturen de ouders liever hun zonen 
naar school. Ze vinden het dan overbodig om de schoolkosten 
van hun dochter te betalen, aangezien ze toch zal trouwen en 
zal leven in het gezin van haar man. Het is dus beter dat ze leert 
hoe ze een huishouden moet runnen. Vind je dit rechtvaardig? 

 

Ouders + beeld ouders: welke rol kunnen de ouders spelen op 
het vlak van onderwijs en de leerplicht voor hun kinderen? Wat 
kunnen de ouders doen, in de Afrikaanse context? Interesse 
tonen voor het schoolwerk van hun kinderen, praten met de 
leerkracht, helpen met het planten van bomen op de 
speelplaats, aan de slag gaan in de schoolrefter (de mama’s 
maken het eten klaar), deel uitmaken van de ouderraad die 
oplossingen zoekt voor de problemen op school… 
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School met dak van stro + beeld van een strooien school: Is 
het schoolgebouw belangrijk? Gaan de kinderen beter naar 
school in een school met een strooien dak dan helemaal niet? 
Vaak nemen de ouders het heft in eigen handen en bouwen ze 
scholen met een strooien dak, in een gebied waar er geen 
school is. Plan ondersteunt dan samen met andere organisaties 
hun initiatief zodat ze zo snel mogelijk kunnen starten met de 
bouw van een stenen school, als er geen overheidssteun komt.  

 

 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas! 
  



Activ ite it 1: Verhaal “De schoo l van Mamouna”

De school van Mamouna 

Start in het 1ste leerjaar

Hallo! Ik ben Mamouna.
Ik ben zes jaar.
Ik woon in een klein dorp in Afrika.
Dit jaar start ik in het eerste leerjaar.

Mijn school is uit hout en heeft een strooien dak. 
Een strohut eigenlijk.
Er zijn geen muren, maar wel een bord en banken. 
We zijn met veel leerlingen in de klas. 

Ik heb een leuke meester, hij is grappig! 
Ik leer lezen, schrijven en rekenen. 
Ik leer ook een nieuwe taal: het Frans.
School is tof! 



Activiteit 2: Verhaal “De nieuwe school van Mamouna”

De nieuwe school van Mamouna 

Start in het 2de leerjaar

Hier ben ik, Mamouna!
Nu ben ik zeven jaar.
Ik zit in het tweede leerjaar. 
Kijk eens hoe mijn school is veranderd!

De mensen uit het dorp en Plan België hebben een nieuwe school gebouwd. 
Er zijn zes klassen en er is plaats voor alle kinderen.
Er zijn ook toiletten voor de meisjes en de jongens. 
En een waterput met drinkbaar water*.

We hebben boeken, schriften en potloden. 
Dat is gemakkelijker om te leren. 
Ik vind rekenen erg leuk, en ik kan het goed! 
Mijn Frans is ook al veel beter dan vorig jaar! 

*DDrriinnkkbbaaaarr = water dat je kan drinken zonder ziek te worden 

     



Activiteit 3: Teken de twee scholen van Mamouna

Teken Mamouna in 
het 1ste leerjaar en 
alles uit haar klas! 

Teken Mamouna 
in het 2de leerjaar 
en haar school!

 



Teken er nog iets bij!

Wat is een
goede school? 

Omcirkel!

WC meisjes  

bord 

directeur 

banken 

meester 

jongens 

schriften 

water 

WC jongens 

ouders

potloden

meisjes

boeken

dieren

auto 

Activiteit 4: Een goede school



Recht om te 
spelen

schaduw

Leuke 
juf/meester

neerzitten

Recht om 
te leren

ouders

Drinkbaar 
water

schrijven

lezen

Een taal leren

Meisjes 
en jongens

School met 
dak van stro

Activiteit 5: Dominospel met Lou & Lena 
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Titel De leerlingen in Burkina Faso 
Auteur 
 

Auteur: Anne Furnémont – Plan België Mondiale Vorming 
Vertaling: Natascha Loontjens 
Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs, Afrika 
Kernwoorden Burkina Faso, school, leerlingen 
Soort fiche Lesfiche 
Graad 1ste graad lager onderwijs 
Werkvorm - Oefeningen 

- Spel 
- Klasgesprek 

Eindtermen - Wereldoriëntatie - Mens: 3.1 - 3.2 - 3.4 - 3.7  
- Wereldoriëntatie - Maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.8 - 4.12 - 4.13 - 4.15 
- Wereldoriëntatie - Tijd: 5.1 - 5.3 - 5.9 
- Wereldoriëntatie - Ruimte: 6.6 - 6.9  
- Sociale Vaardigheden: 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 2 - 3 
- Muzische Vorming - Beeld: 1.3  
- Muzische Vorming - Drama: 3.3 - 3.5 - 3.7 
- Muzische Vorming - Media: 5.5  
- Muzische Vorming - Attitudes: 6.1 - 6.4 - 6.5  
- Nederlands - Luisteren: 1.1 - 1.3 – 1.5 - 1.8 - 1.9 – 1.10 
- Nederlands - Spreken: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10  
- Nederlands - Lezen: 3.1 - 3.3 - 3.4 
- Nederlands - Taalbeschouwing: 6.2 
- Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid: 7 
- Leren Leren: 1 - 2 - 3 - 4 

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen ontdekken hoe het schoolleven is voor andere kinderen 
in de wereld.  

- De leerlingen denken na over het recht op onderwijs en vorming.  
- De leerlingen spelen enkele symbolische situaties zodat ze inzicht 

verwerven in de wereld van andere kinderen.  
 
 
Achtergrondinfo: Leerlingen in Burkina Faso 
 
Deze module schetst de plaats van de leerling zelf als speler binnen zijn eigen leerproces, in 
dit in de context van de landen uit het Zuiden. Andere modules vervolledigen het thema 
“kwaliteitsvolle school”: Burkina Faso, de school, de leerkracht, de ouders.  
 
Elk kind heeft recht op onderwijs. Sommige kinderen kunnen echter geen les volgen om 
verschillende redenen. In Burkina Faso is onderwijs verplicht bij decreet. Het zou eveneens 
kosteloos moeten zijn. We kunnen alleen maar vaststellen dat geen enkel principe wordt 
toegepast. De staat heeft niet genoeg middelen om alle kinderen toegang tot het onderwijs 
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te verlenen. De klassen zijn ofwel onbestaand (kinderen van het platteland moeten soms 
uren wandelen om een school te bereiken) ofwel overbevolkt (in de stad bestaan er klassen 
met 120 leerlingen).  
 
Er zijn echter nog andere obstakels die de toegang tot het onderwijs in ontwikkelingslanden 
verhinderen. Kinderen kunnen/mogen vaak niet naar school omdat ze uit noodzaak andere 
familiale verplichtingen moeten nakomen, omdat hun ouders de school niet kunnen betalen, 
omdat ze een meisje zijn, de jongste van het gezin of omdat ze een beperking hebben… 
Momenteel wordt er extra aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Hoe kan 
je namelijk aandachtig de les volgen in overbevolkte klassen, zonder correcte 
infrastructuren, zonder degelijk materiaal, zonder een goed opgeleide leerkracht? 
 

 Videofragment 5: De school in Burkina Faso (1ste graad) 
 

Toon dit videofragment aan je leerlingen bij wijze van inleiding of besluit op de activiteiten. 
Het schoolleven in Burkina Faso en de aspecten van kwaliteitsvol onderwijs worden 
geschetst.  
 
 
Activiteit 1 
Memory –klasgesprek: 
hier en daar 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Vergelijken 
- Problemen 

identificeren 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Link maken met 

kinderen wereldwijd 

Materiaal:  
- Geïllustreerde kaartjes voor het 

memoryspel (zie bijlage) 
 

� 20 minuten 

 
Stel eerst enkele vragen aan de leerlingen: Waarom moeten kinderen naar school? Is het 
een verplichting, een behoefte, een keuze, een recht? Zijn er kinderen in de wereld die niet 
naar school gaan? Wat doen ze dan?... 
 
Speel vervolgens het memoryspel. Schud de 10 kaarten en spreid ze uit (met de zichtbare 
kant naar boven voor een gemakkelijk spelletje, naar beneden om het moeilijker te maken).  
De leerlingen moeten telkens een paar vormen: bij elke geïllustreerde kaart van Lou en Lena 
hoort een andere kaart met een foto. De leerlingen moeten de bij elkaar passende kaarten 
zoeken. Vraag enkele leerlingen om de paren te zoeken. 
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Zodra een combinatie correct is, kun je erover discussiëren en de vergelijking maken tussen 
de situatie van de kinderen hier (kaarten Lou en Lena) en in de ontwikkelingslanden (kaarten 
met foto).  
 
 
Oplossingen: 
 
Na school dekt Lena de tafel met haar mama.+ Na school helpt Kouma haar mama met de 
was.  
Wat doen de leerlingen na schooltijd? Kunnen ze spelen? Moeten ze thuis een handje 
toesteken? Kunnen ze kiezen? In het Zuiden hebben sommige kinderen een dubbele 
dagtaak: naar school gaan en daarna werken, geen tijd om te spelen!  
 
Vandaag gaat Lou niet naar school. Hij is ziek. + Vandaag gaat Sanata niet naar school. Ze 
werkt op het veld. 
Wanneer mag je in ons land afwezig zijn op school? Is Sanata’s reden geldig bij ons? 
Waarom niet? In sommige landen blijven de kinderen in de oogstperiodes vaak van school 
weg omdat hun ouders hen nodig hebben. In het beste geval probeert de schoolkalender 
hiermee rekening te houden. Geen keuze: in sommige gezinnen moeten de kinderen 
meehelpen om te kunnen overleven. 
 
Lena is een meisje. Ze gaat naar school. + Melem is een meisje. Ze gaat niet naar school.  
Kunnen de meisjes van je klas zich inbeelden dat ze niet naar school zouden mogen omdat 
ze een meisje zijn? Nochtans is dat vaak het geval in sommige landen uit het Zuiden: de 
toegang tot het onderwijs is niet gelijk voor meisjes en jongens. Vaak laten ouders zelfs, om 
economische redenen of door hun geloof, eerst hun zonen (of de eerste zoon) naar school 
gaan en houden ze de andere kinderen thuis zodat ze kunnen helpen bij de dagelijkse taken. 
Ze zien het nut niet echt in van school, en zeker niet voor een meisje dat zich beter kan 
bezighouden met het huishouden. Vinden de leerlingen dit rechtvaardig? Hebben meisjes en 
jongens niet dezelfde rechten? 
 
Lou en Lena kunnen lezen en schrijven. + Sénami kan noch lezen, noch schrijven.  
Kunnen de leerlingen lezen en schrijven? Dankzij wie/wat? Bestaan er kinderen op de 
wereld die geen basiskennis hebben? Ja, veel kinderen (en zelfs volwassenen) hebben geen 
basiskennis. Ze hebben bijvoorbeeld nooit een degelijke schoolcursus gevolgd, of slechts 
gedeeltelijk, of ze zijn nooit naar school geweest. Doordat de ouders niet kunnen lezen of 
schrijven, slagen ze er niet in om een deftig beroep uit te oefenen en zo een betere toekomst 
tegemoet te gaan. Bijgevolg komen hun kinderen vaak in dezelfde situatie terecht: voor 
kinderen met geletterde ouders is de kans groter dat ze naar school kunnen, slagen op 
school, beter beschermd zijn, een goede gezondheid hebben… want de ouders zijn over het 
algemeen beter op de hoogte van alles.  
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Lou en Lena zijn kinderen. Ze gaan naar school. + Niélé en Issa zijn kinderen. Issa gaat naar 
school, Niélé niet. 
Welke taak hebben kinderen bij ons? Naar school gaan. Het is zelfs hun recht. Kunnen ze 
ook gaan werken? Nee, want kinderen bij ons zijn leerplichtig tot 18 jaar. Kunnen de 
leerlingen zich inbeelden dat er geen school is in hun omgeving? Nochtans is dit elders wel 
het geval. In sommige landen is er ofwel geen school, ofwel hebben de kinderen geen tijd 
om te gaan. Theoretisch hebben alle kinderen van de wereld echter dezelfde rechten, onder 
andere het recht op onderwijs. Dit staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind.  
 
 
Activiteit 2 
Het recht op onderwijs 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Ordenen 
- Concept definiëren 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Link maken met 

kinderen wereldwijd 

Materiaal:  
- Bord 
- Magneten of plakpapier  
- Kaarten met de foto’s van de kinderen (zie 

bijlage) 

� 10 minuten 

 
Teken een grote cirkel op het bord en schrijf ernaast het woord “school”. Leg uit dat alle 
kinderen die het recht hebben om naar school te gaan, binnen de cirkel moeten worden 
geplaatst. Buiten de cirkel moeten de kinderen komen die het recht niet hebben om naar 
school te gaan. In principe moeten alle kaarten zich binnen de cirkel bevinden aangezien alle 
kinderen in de wereld het recht hebben om naar school te gaan.  
 
Schud ondertussen de kaarten met de foto’s van de kinderen en vraag aan enkele leerlingen 
om een kaart uit te kiezen. Wat is de situatie van dit kind? (lees de kaart) Heeft het kind recht 
op onderwijs? Als de leerling denkt van wel, dan moet hij de kaart binnen de cirkel hangen. 
Als hij denkt van niet, dan moet de leerling de kaart buiten de cirkel hangen. Als alle kaarten 
aan het bord hangen, moet de rest van de klas haar mening geven: hangen de kaartjes op 
de juiste plaats?  
 
Deze activiteit moet de leerlingen bewustmaken van het recht op onderwijs voor iedereen, 
zonder onderscheid van huidskleur, geslacht, leeftijd, taal, sociale status… Dit staat allemaal 
in het Internationaal Verdrag, ook al is de werkelijkheid soms anders voor sommige 
kinderen.  
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Activiteit 3 
Tekenen 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 
 

� / � 
Individueel en 
klassikaal  

Competenties: 
- Tekenen, weergeven  
- Problemen 

identificeren 
- Vragen beantwoorden 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Link maken met 

kinderen wereldwijd 

Materiaal:  
- 1 kopie van de bijlage “activiteit 4” per 

leerling 
 

� 20 minuten 

 
De leerlingen moeten 3 tekeningen maken: 
 

1. Teken jezelf op de schoolbanken.  
2. Teken Lou die naar een school in Afrika gaat, in een heel klein dorp. De school ligt 

ver. Lou moet heel ver wandelen om de school te bereiken.  
3. Teken Bia (een meisje) die naar school gaat in Afrika, in de stad. Er zitten veel 

leerlingen in haar klas. Dit is een veel voorkomend probleem in de stadsscholen in 
Burkina Faso.  

 
Je kunt hierover een klasgesprek voeren. Wat zijn de verschillen tussen de drie situaties? 
Kunnen de leerlingen zich inbeelden dat ze kilometers zouden moeten lopen om naar school 
te gaan (soms uren wandelen)? Sommige kinderen uit het Zuiden moeten dit doen. Dit kan 
een reden zijn om de school te verlaten. Kunnen ze zich een klas van 70, 80 of 90 leerlingen 
voorstellen per klas, of zelfs meer? Zou de les op dezelfde manier kunnen doorgaan? 
Zouden ze even actief kunnen meedoen in de les? Zouden ze de leerkracht begrijpen? 
Zouden ze genoeg plaats hebben?  
 
 
Activiteit 4 
Op de schoolbanken in 
Afrika 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Rollenspel of sketch 
- Problemen 

identificeren  
- Vragen beantwoorden  
- Nadenken en eigen 

mening geven  
- Link maken met 

kinderen wereldwijd 

Materiaal:  
- Papier en potloden 
- Groene en rode schijfjes (of plakkertjes in 2 

verschillende kleuren; 1 per leerling) 
- Vignetten met de kilometers (zie bijlage) 

� 50 minuten 
of een dag 
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Hieronder staan 4 symbolische situaties om in de klas te spelen zodat je leerlingen zich 
bewust worden van bepaalde omstandigheden waarin leerlingen in Afrika moeten leven. Je 
kunt een situatie uitpikken en die een hele les laten duren (een uur), een halve dag of zelfs 
een hele dag (eventueel zelfs spreiden over meerdere lessen). Zo ervaren jij en je leerlingen 
des te meer hoe het leven daar is. Beslis zelf hoelang je de situatie aanhoudt in je klas. 
 
1) Dubbel zoveel leerlingen op de bank 
Vraag aan 4 leerlingen om plaats te nemen aan één bank op 2 stoelen (waar normaal gezien 
2 leerlingen zitten) (de leerlingen behelpen zich en zullen met twee op één stoel gaan zitten). 
Doe dit voor de hele klas: de helft van de banken zal dus niet gebruikt worden. Geef dan 1 
leesboek per bank. Vraag aan elke leerling om een zin te lezen. Deze ervaring kun je tijdens 
de andere klasactiviteiten laten voortduren (de hele dag). Als je deze activiteit beëindigt, 
nemen de leerlingen hun gewone plaats weer in. Discussieer over deze ongewone test. Hoe 
voelden de leerlingen zich in deze situatie? Wat waren de moeilijkheden? Zouden ze dit elke 
dag kunnen? Zouden ze even goed kunnen opletten? Welke moeilijkheden toonde deze 
situatie aan voor andere leerlingen in de wereld? (de leerlingen zijn vaak met heel veel en er 
is weinig materiaal).  
 
2) Geen materiaal genoeg voor iedereen 
De leerlingen zitten op hun plek. Vraag hen om niks op hun bank te leggen. Verdeel 
willekeurig papier en potloden (bepaalde leerlingen hebben ofwel papier, ofwel een potlood, 
ofwel beide, ofwel niks). Schrijf vervolgens een korte zin op het bord en vraag aan iedereen 
om de zin over te nemen. Ze moeten zich dus organiseren en papier en potloden doorgeven. 
Deze situatie kan je de hele dag laten duren. Praat er daarna over (zelfde vragen als bij de 
eerste situatie). 
 
3) Discriminatie tussen leerlingen 
Neem ongeveer even veel groene als rode schijfjes (of twee andere kleuren), in ieder geval 
even veel als het aantal leerlingen in je klas. Verdeel vervolgens de schijfjes onder je 
leerlingen en zorg ervoor dat de meisjes in de groep meer rode schijfjes krijgen. Zeg dan dat 
alle meisjes met een rood schijfje het klaslokaal moeten verlaten: zij moeten hun moeder 
helpen in het huishouden (ze moeten rechtstaan, aan de kant gaan staan en zwijgen). De 
jongens met een rood schijfje moeten hetzelfde doen: ze moeten hun vader gaan helpen op 
het veld. De les gaat verder met de leerlingen die een groen schijfje hebben: zij stellen de 
kinderen voor die het geluk hebben dat ze naar school mogen. Hou deze test zolang 
mogelijk vol en praat er dan over. Wat vinden de leerlingen van deze rollenverdeling? Zien 
ze dat er meer meisjes weg zijn dan jongens? Vinden ze dat eerlijk?  
 
4) Een afgelegen school, zeer afgelegen 
Laat je leerlingen een rij vormen aan de kant van het klaslokaal. Geef elke leerling een 
vignet met daarop een aantal kilometers. Roep dan de leerlingen met “1 km” in hun hand: zij 
komen het eerst aan op school. Feliciteer deze leerlingen omdat ze op tijd zijn, stel hen 
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enkele persoonlijke vragen, laat je tevredenheid zien. Roep dan de leerlingen die “2 km” op 
hun vignet hebben en ga op dezelfde manier te werk. Ga zo door, maar vanaf de 3de groep 
zet je wat meer druk op de groep en ben je ongeduldiger: het is tijd, de school moet 
beginnen! Bij “5 km” verlies je je goed humeur en begin je te dreigen. Bij “6 km” (laatste 
groep) ben je echt kwaad en zeg je dat dit toch echt niet kan: stuur ze terug naar huis. Ze 
krijgen niet de toestemming om te gaan zitten. De klas is begonnen en de leerlingen zijn veel 
te laat. Bespreek wat de leerlingen ondervonden bij dit kleine rollenspel. Vinden ze dit 
oneerlijk? Welke leerlingen vinden het oneerlijk? Wie vinden ze oneerlijk? Wat zegt deze 
situatie over de werkelijkheid van andere kinderen in de wereld? Vinden ze 6 km stappen 
lang? (meer dan een uur voor een kind). En als het warm is? En als ze geen ontbijt hebben 
gehad? En als ze niks te drinken hebben?  
 
 
Activiteit 5 
De vraag van Lou & 
Lena 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Problemen 

identificeren 
- Link maken met 

kinderen wereldwijd 

Materiaal:  
- Geen 

 

� 10 minuten 

 
Na elk deel leggen Lou en Lena een vraag over de kinderrechten voor die stemt tot 
nadenken. De hele klas kan hierover haar zegje doen. 
L&L: Alle kinderen mogen naar school gaan, dat is hun recht. In bepaalde landen gaan 
kinderen niet naar school of krijgen ze geen degelijke opleiding … waarom? Vinden jullie dat 
rechtvaardig?  
 
Geef je leerlingen de tijd om te verwoorden waarom de kinderen uit het Zuiden de toegang 
tot school ontzegd wordt (alle redenen uit de vorige activiteiten). Redenen waarom ze niet 
naar school gaan: er is geen school, de school is ver, ze moeten thuisblijven om hun ouders 
te helpen, het zijn meisjes… Redenen waarom ze geen degelijke opleiding krijgen: ze zijn 
met teveel in de klas, ze hebben geen materiaal, ze kunnen niet meedoen in de les…  
 
Is dit rechtvaardig? Niet als je weet dat alle kinderen in principe recht hebben op onderwijs 
(toegang) en het recht hebben om te leren (in goede omstandigheden). Dit wordt 
uitdrukkelijk bepaald in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 
Bovendien werd het ondertekend door alle landen van de wereld (behalve Somalië en de 
Verenigde Staten). 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas! 
 



Activiteit 1: Memory hier en daar (gevolgd door klasgesprek) 

Na school dekt
Lena de tafel
samen met
haar mama. 

Na school
helpt Kouma
haar mama
met de was. 

Vandaag gaat
Lou niet naar
school. Hij is
ziek. 

Lena is een
meisje.
Ze gaat naar
school.

Melem is 
een meisje. 
Ze gaat 
niet naar
school.

Lou en Lena kunnen lezen 
en schrijven.

Sénami
kan niet
lezen of
schrijven. 

Lou en Lena zijn kinderen. 
Ze gaan naar school. Niélé en

Issa zijn
kinderen.
Issa gaat
naar school,
Niélé niet.

Vandaag gaat
Sanata niet
naar school.
Ze werkt op
het veld. 



Activiteit 2: Het recht op onderwijs

Dah Bêbê
spreekt
Lobiri.

Adil is een
jongen.

Brissa leeft
in Afrika.

Alvaro 
woont in 
een klein
dorp. 

Sanfanou 
kan niet 
lezen.

Loukane
is arm.

Saadia is
een meisje.

Seila is 
8 jaar.

Yeri is
zwart.

Alya 
woont in
België.



Activiteit 3: Teken 

Al deze kinderen hebben RECHT op onderwijs:

Ik ga naar school

Ik heet ...................................
Ik zit in de klas..

Lou gaat naar 
de dorpsschool 

Wat ligt deze school afgelegen! 

Bia gaat naar de stadsschool 

Er zitten veel leerlingen in de klas. 



Activiteit 4: Op de schoolbanken in Afrika

1 km

2 km

3 km

4 km

6 km

1 km

2 km

3 km

5 km

6 km

1 km

2 km

4 km

5 km

6 km

1 km

3 km

4 km

5 km

6 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km
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Titel De leerkrachten in Burkina Faso 
Auteur 
 

Redactie: Anne Furnémont – Mondiale vorming Plan België  
Vertaling: Natascha Loontjens  
Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs, Afrika 
Kernwoorden Burkina Faso, school, leerkrachten 
Soort fiche Lesfiche 
Graad 1ste graad lager onderwijs 
Werkvorm - Oefeningen 

- Klasgesprek 
Eindtermen  
 

- Wereldoriëntatie – Mens: 3.1 - 3.3 - 3.4 - 3.7  
- Wereldoriëntatie - Maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.8 - 4.12 - 4.13 - 4.15 
- Wereldoriëntatie - Tijd: 5.1 - 5.3 - 5.9 
- Wereldoriëntatie - Ruimte: 6.6 - 6.9  
- Sociale Vaardigheden: 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 2 - 3 
- Muzische Vorming - Beeld: 1.3  
- Muzische Vorming - Drama: 3.3 - 3.5 - 3.7 
- Muzische Vorming - Media: 5.5  
- Muzische Vorming - Attitudes: 6.5   
- Nederlands - Luisteren: 1.1 - 1.3 – 1.5 - 1.8 - 1.9 – 1.10 
- Nederlands - Spreken: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.9 - 2.10  
- Nederlands - Lezen: 3.1 - 3.3 - 3.4 
- Nederlands - Taalbeschouwing: 6.2 
- Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid: 7 
- Leren Leren: 1 - 2 - 3 - 4 

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen denken na over de plaats van de leerkracht in hun eigen 
leerproces.  

- De leerlingen gaan na welke eigenschappen een goede leerkracht 
moet bezitten.  

- De leerlingen ontdekken hoe het schoolleven is voor andere kinderen 
in de wereld. 

 
Achtergrondinfo: Leerkrachten in Burkina Faso 
 
Deze module schetst de plaats van “de leerkracht” als hoofdrolspeler binnen het educatief 
proces, in de context van de landen uit het Zuiden. Andere modules vervolledigen het 
thema “kwaliteitsvolle school”: Burkina Faso, de school, de leerling, de ouders.  
 
Het eerste wat een buitenlandse bezoeker opvalt als hij voor het eerst in een school 
binnenstapt in Burkina Faso, is het gebrek aan materiaal. De kinderen moeten vaak hun 
handboek delen met 3 en met 3 of 4 op een bank zitten. Vaak zijn er geen krijtjes of 
schriften. De leerkrachten hebben echter ook te kampen met moeilijkheden en zijn zelf 
vaak het slachtoffer van het systeem.  
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De staat heeft niet genoeg middelen om de opleidingsinstituten voor onderwijzend 
personeel te financieren. Daarom zijn er veel te weinig geschoolde leerkrachten. Er worden 
dus vaak leerkrachten aangeworven zonder pedagogisch diploma die, opnieuw door 
gebrek aan middelen, niet de kans krijgen om een opleiding te volgen. De kinderen krijgen 
dus les van leerkrachten met hoogstens een middelbaar diploma. Dit kan een verklaring 
zijn voor de hoge graad van absenteïsme van leerkrachten.  
 
De wet verbiedt al lange tijd lijfstraffen op school. Toch worden er heel veel gevallen van 
mishandeling geregistreerd, van stokslagen tot heel erge en zelfs vernederende straffen. Er 
bestaan nog andere vormen van misbruik: leerlingen die gedwongen worden om met hun 
leerkracht te slapen of op hun land te werken om te slagen voor de examens. Plan wil de 
strijd aanbinden met deze wanpraktijken en zet daarom opleidingen op touw voor de 
leerkrachten en de ouders. Daarnaast organiseert Plan sensibiliseringsacties tegen het 
dagelijkse geweld en probeert zowel de kinderen, de jongeren en de volwassenen erin te 
betrekken. 
 

 De school in Burkina Faso (1ste graad) 
Toon dit videofragment aan je leerlingen bij wijze van inleiding of besluit op de activiteiten. 
Het schoolleven in Burkina Faso en de aspecten van kwaliteitsvol onderwijs worden 
geschetst.  
 
 
Activiteit 1 
Ik heb een leuke 
leerkracht! 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Individueel en 
klassikaal 

Competenties: 
- nadenken en eigen 

mening geven 
- persoonlijke ervaring 

delen  
- presentatie geven  
- concept definiëren  

Materiaal:  
- Kaartjes om uit te knippen (zie bijlage)  

 

� 20 minuten 

 
Vraag aan je leerlingen waarom een leerkracht zo’n belangrijke rol vervult in hun 
leerproces. Probeer hen bewust te maken van het feit dat ze veel leren van hun ouders, 
maar dat ze ook kunnen leren van andere volwassenen (hun juf/meester, hun 
turnleerkracht, de animator van een vrijetijdsactiviteit, enzovoort). Zoek samen met je 
leerlingen naar enkele voorbeelden uit hun omgeving.  
 
Vraag dan aan je leerlingen om een voorbeeldje te geven van een leuke leerkracht en een 
leuke activiteit en vraag om een woordje uitleg. In bijlage vind je kaartjes die je kunt 
gebruiken voor deze activiteit. Daarop staan verschillende personages (de leerlingen 
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mogen andere voorstellen) en enkele positieve elementen, voor de leerkracht zelf of voor 
de manier waarop hij/zij lesgeeft. De leerlingen groeperen de kaartjes, geven een 
voorbeeldje dat ze zelf hebben meegemaakt. Het is mogelijk om verschillende combinaties 
te vormen. 
 
Bijvoorbeeld: kaart “sportleraar” + “helpt ons” � Ik vind het leuk om les te hebben van mijn 
sportleraar want hij helpt ons altijd als we iets niet goed kunnen, zoals de bal passen naar 
elkaar.  
 
Het is de bedoeling om alle ideeën samen te leggen en te bepalen wat een goede 
leerkracht is, wat een leerkracht voor hen een goede leerkracht maakt, wat ze graag leren 
met die of die persoon.  
 
Help de leerlingen concreet verwoorden waarom ze iets heel erg leuk vinden bij hun 
leerkracht, vermijd dat ze het bij oppervlakkige beweringen houden zoals « ik vind turnen 
leuk met leerkracht X ».  
 
Groepeer aan het einde van de activiteit alle antwoorden van de leerlingen en bespreek 
deze mondeling: de persoonlijkheid van de leerkracht, de vakken, de leuke aspecten, de 
dingen die ervoor zorgen dat ze bijleren…  
 
 
Activiteit 2 
Enquête! 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Individueel 
en/of in 
groepen en 
klassikaal 

Competenties: 
- informatie opzoeken  
- concept definiëren  
- samenwerken 
- interviewen  
- presentatie geven  

Materiaal:  
- 1 kopie van de bijlage “activiteit 2” per 

leerling of per groep 
 

� 30 minuten + 
de tijd om 
volwassenen te 
ondervragen op 
school en/of het 
gezin  

 
In de vorige activiteit hebben leerlingen moeten opsommen wat ze leuk vinden aan hun 
leerkracht. Nu moeten ze een korte enquête voeren om de belangrijkste eigenschappen 
van een goede leerkracht te bepalen. Ze ondervragen de volwassenen uit hun omgeving.  
 
Ze moeten de volgende vraag stellen: “wat is de belangrijkste eigenschap van een goede 
leerkracht?”. Deze vraag staat op hun enquêteblaadje (zie bijlage), met kadertjes waarin de 
personen die ondervraagd worden hun naam kunnen schrijven en hun mening verwoorden 
met enkele woorden of een tekening.  
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Dankzij deze werkwijze onthouden de jonge enquêteurs beter de mening van verschillende 
personen. Je kunt ze laten werken per 2 of in kleine groepjes. Op school zelf kunnen ze 
verschillende leerkrachten of de directie op de rooster leggen. Ze kunnen ook andere 
volwassenen of een broer/zus individueel ondervragen.  
 
Ga samen zitten met je leerlingen en vraag aan elk groepje om hun antwoorden voor te 
stellen (je kunt de antwoorden ook luidop voorlezen en je leerlingen om uitleg vragen). 
Schrijf alles op het bord en tel hoeveel maal dezelfde antwoorden terugkomen. Wat zijn dus 
de onmisbare eigenschappen van een goede leerkracht? (menselijke eigenschappen, 
kennis, wijsheid, …) Je kunt dit natuurlijk aanvullen met de ideeën van de leerlingen uit de 
vorige activiteit.  
 
 
Activiteit 3 
Teken een klas uit Afrika  

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 
 

� / � 
In groepjes van 
2 en klassikaal  

Competenties: 
- tekenen, weergeven  
- samenwerken 
- problemen identificeren  
- presentatie geven  
- nadenken en eigen 

mening geven  
- link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- 1 kopie van de bijlage « activiteit 3 » 

voor 2 leerlingen  
- Dobbelsteen « leerkracht » en 

dobbelsteen « school » (uitknippen en 
vouwen, zie bijlage) 

 

� 50 minuten 

 
Gebruik de informatie aan het begin van deze module om uit te leggen aan je leerlingen dat 
onderwijs een recht is voor alle kinderen in de wereld maar dat de omstandigheden in 
sommige landen zeer moeilijk zijn en dat de leerkrachten veel te weinig middelen hebben. 
Enerzijds is er te weinig materiaal (banken, boeken, schriften…), anderzijds hebben de 
leerkrachten gewoon te weinig kennis omdat ze geen degelijke opleiding hebben gehad om 
les te geven. Ze weten dus niet altijd hoe ze het moeten aanpakken, vooral in de overvolle 
klassen.  
 
Zet je leerlingen aan het werk in groepjes van 2. Ze moeten een klassituatie in Afrika 
bedenken en vervolgens tekenen. Elke groepje mag 2X werpen met een dobbelsteen om 2 
kenmerken te hebben.  

• De eerste dobbelsteen bestaat uit 6 eigenschappen voor de leerkracht: streng – lief 
– geeft straf- geeft geen straf – geeft graag les – geeft niet graag les.  

• De tweede dobbelsteen geeft 6 kenmerken voor de school die de leerlingen moeten 
tekenen: stadsschool – plattelandsschool – overvolle klas – klas met weinig 
leerlingen – degelijk materiaal – geen materiaal.  
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Nu kan elk groepje een situatie verzinnen met behulp van deze kenmerken. 
• Elke groep werpt de dobbelstenen en omcirkelt dan op het blad de 2 kenmerken die 

ze geworpen hebben: de kenmerken die op het blad staan, hebben dezelfde 
illustraties als op de dobbelstenen.  

• De leerlingen (in groepjes van 2) moeten dan met deze 2 kenmerken de klas en de 
leerkracht tekenen.  

• Ze moeten ook een verhaal verzinnen over een kind uit deze klas.  
 
Ga rond in de klas en spring bij waar nodig, ga na of ze rekening houden met de 
kenmerken in hun tekening.  
 
Presentatie:  
Elke groep stelt dan zijn tekening voor aan de klas. Bespreek de situatie van andere 
klassen in de wereld: leerkrachten die hun leerlingen lijfstraffen geven, bestaat dat? Wat 
gebeurt er als een leerkracht niet graag les geeft? Of als de klas uit te veel leerlingen 
bestaat? Waarom is het belangrijk om degelijk materiaal te hebben? Zorg ervoor dat je 
leerlingen niet in stereotiepe beeldvorming vervallen, zoals: in Afrika is er geen materiaal in 
de klassen, de leerkrachten slaan hun kinderen, etc. In een ongunstige context komen 
dergelijke situaties voor, maar deze situaties kunnen ook anders zijn en positief. 
Organisaties zoals Plan België werken hieraan.  
 
 
Activiteit 4 
De vraag van Lou & Lena 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal  

Competenties: 
- nadenken en eigen 

mening geven  
- problemen identificeren 
- link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Kaarten « Als juffrouw/meester… » 

(zie bijlage) 
 

� 15 minuten 

 
Na elk deel leggen Lou en Lena een vraag voor die stemt tot nadenken, namelijk over de 
kinderrechten. De hele klas kan hierover haar zeg doen.  
L&L :Wat zou er gebeuren als juffrouw/meester… ? 
 
Je hebt 6 kaarten met vraagjes. Het gaat om 6 denkbeeldige situaties geïnspireerd op 
situaties uit het Zuiden. Vraag 6 leerlingen om elk op hun beurt een kaart te komen trekken 
en lees ze samen voor. Vraag hen om na te denken over de gevolgen van deze situatie. 
Vraag vervolgens aan de andere leerlingen om hiervoor een oplossing te vinden. Het is de 
bedoeling dat jij tijdens deze discussie het verband legt tussen de klassituatie, de context 
van de ontwikkelingslanden en de kinderrechten, door de ideeën te nuanceren en de 
stereotypen te vermijden. Het is belangrijk dat leerlingen begrijpen dat negatieve situaties 
kunnen veroorzaakt worden door bepaalde omstandigheden waar de mensen zelf vaak 
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niets aan kunnen veranderen. Maar het is ook belangrijk dat leerlingen begrijpen dat de 
realiteit niet wordt bepaald door alleen de negatieve aspecten.  
 
Voorbeelden: 
- Als de juf/meester niet zou kunnen schrijven …  

Gevolg: dan zou zij/hij ons niet kunnen leren schrijven.  
Oplossing: haar/hem leren schrijven. 
Context: sommige leerkrachten uit het Zuiden hebben zelf geen degelijke opleiding 
gehad en hebben niet geleerd hoe ze moeten lesgeven. 
 

- Als de juf/meester een of andere Afrikaanse taal zou spreken…  
Gevolg: dan zouden de leerlingen niks begrijpen. 
Oplossing: zij/hij moet dezelfde taal spreken als zijn/haar leerlingen. 
Context: er worden veel dialecten gesproken in Afrika en de leerkrachten worden 
soms naar het andere eind van het land gestuurd om les te geven. Ze praten dus niet 
altijd dezelfde taal als hun leerlingen die over het algemeen ook het Frans moeten 
leren, een taal die ze thuis niet horen of spreken.  
 

- Als de juf/meester ongehoorzame kinderen met een stok zou slaan…  
Gevolg: dan zou zij/hij problemen hebben met de ouders, de directie, het gerecht.  
Oplossing: zij/hij gebruikt straffen die worden toegelaten door de school en de wet.  
Context: in sommige klassen in het Zuiden worden er nog lijfstraffen gegeven. In het 
Verdrag staat echter dat elk kind moet beschermd worden tegen lichamelijk of 
geestelijk geweld, verwaarlozing, verwondingen of (seksueel) misbruik (art.19).  
 

- Als de juf/meester op sommige dagen niet komt opdagen…  
Gevolg: dan zou de klas geen leerkracht hebben. 
Oplossing: er zou een andere leerkracht kunnen komen of de leerlingen zouden 
verdeeld worden onder andere klassen.  
Context: In het zuiden stellen we vast dat er vaak leerkrachten afwezig zijn. Ze 
worden slecht betaald, zijn niet gemotiveerd, vaak ver van huis gestuurd om les te 
geven en daarom laten sommige leerkrachten hun leerlingen vaak meerdere dagen in 
de steek. De lessen gaan dan niet door en de leerlingen verliezen deze schooldagen.  
 

Veel plezier met de kinderrechten in je klas!  

  

 



Activiteit 1: Ik heb een leuke leerkracht!

Mijn meester Mijn 
muziekleraar 

Mijn 
leerkracht 
godsdienst 
of zedenleer 

Mijn turnleraar Een andere
leraar: …

Mijn juf



Activiteit 1: Ik heb een leuke leerkracht!

is grappig helpt ons

Geeft ons zin 
om te leren 

laat ons 
spelletjes spelen 

Wat doet hij/zij? 

kan het goed
uitleggen 



Activiteit 2: Enquête!

Stel deze vraag aan 4 personen!

Wat is de belangrijkste eigenschap van
een goede leerkracht? 

Naam: ..........................................
Mening:

Naam: ..........................................
Mening:

Naam: ..........................................
Mening:

Naam: ..........................................
Mening:
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Activiteit 3: Teken de klas van deze leerkracht.

Verzin het verhaal over 
een kind uit deze klas. 



Activiteit 3 (vervolg): dobbelstenen om te vouwen 
(voor de leerkracht) 

streng

gewelddadige
straffen

helpt 
de leerlingen

Geeft 
slechte uitleg

correcte straffen

lief



Activiteit 3 (vervolg): dobbelstenen om te vouwen 
(voor de leerkracht) 

school in baksteen

veel leerlingen

goed materiaal 

geen materiaal

weinig leerlingen 
school met 

dak van stro



Activiteit 4: de vraag van Lou en Lena

Als de juf/meester 
niet zou kunnen

schrijven …

Als de juf/meester een
of andere Afrikaanse
taal zou spreken …

Als de juf/meester
ongehoorzame 
kinderen met een 
stok zou slaan …

Als de juf/meester op
sommige dagen niet

komt opdagen …

Als de juf/meester
niet genoeg materiaal
zou hebben voor alle
leerlingen …

Als de juf/meester 70
leerlingen in haar/zijn klas

zou hebben… 



 

 

1 

 

Titel De ouders in Burkina Faso  
Auteur 
 

Redactie: Anne Furnémont – Mondiale Vorming Plan België 
Vertaling: Natascha Loontjens  
Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs, Afrika 
Kernwoorden Burkina Faso, ouders 
Soort fiche Lesfiche 
Graad 1ste graad lager onderwijs 

Werkvorm - Verhaal of getuigenis 
- Klasgesprek 

Eindtermen 
 

- Wereldoriëntatie - Mens: 3.1 - 3.3 - 3.4 - 3.7  
- Wereldoriëntatie - Maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.7 - 4.8 - 4.12 - 4.13 - 4.15 
- Wereldoriëntatie - Tijd: 5.1 - 5.3 - 5.9 
- Wereldoriëntatie - Ruimte: 6.9  
- Sociale Vaardigheden: 1.2 - 1.6 - 1.7 - 2 – 3 
- Muzische Vorming – Attitudes: 6.5  
- Nederlands - Luisteren: 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.8 - 1.9  
- Nederlands - Spreken: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.9 - 2.10  
- Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid: 7 
- Leren Leren: 1 - 3 

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen denken na over de plaats van de ouders in het leerproces 
van de kinderen, aan de hand van het verhaal van een papa uit Burkina 
Faso. 

- De leerlingen geven hun mening over de plaats van hun eigen ouders in 
hun leerproces.  

- De leerlingen vertellen in welke mate ze de betrokkenheid van hun ouders 
in hun eigen leerproces wensen.  

 
 
Achtergrondinfo: De ouders in Burkina Faso 
 
Deze module schetst “de school” in de context van de landen uit het Zuiden. De ouders zijn 
belangrijke actoren en partners in het schoolgebeuren. In Burkina Faso is het niet echt 
vanzelfsprekend dat (alle) ouders hun kinderen naar school sturen. Burkina Faso is een van de 
landen in de wereld met het hoogste aantal analfabeten onder volwassenen. Het is dus mogelijk 
dat Burkinese ouders zelf heel weinig naar school zijn geweest, of zelfs helemaal niet.  
 
Een andere essentiële parameter is de achterdocht van de Burkinese ouders voor het onderwijs. 
En inderdaad, het onderwijs beantwoordt niet altijd aan hun behoeften: weinig kinderen 
beheersen de basisdoelstellingen aan het eind van hun cyclus van het lager onderwijs. Het 
onderwijs helpt hen niet altijd verder om een degelijke job te vinden. Talloze leerkrachten 
hebben zelf geen degelijke opleiding gevolgd, veel leerlingen maken hun school niet af…  
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De kwaliteit van het lager onderwijs is duidelijk de kern van het probleem. 
 
De ngo Plan werkt samen met de verschillende spelers om de kwaliteit van het onderwijs in 
Burkina Faso te verbeteren. De rol van de ouders wordt onder andere in de kijker gezet. Plan wil 
de ouders sensibiliseren over het recht op onderwijs voor hun kinderen en over de rol die ze 
kunnen spelen in het educatief proces van hun kinderen. Dat kan al door gewoon interesse te 
tonen voor wat hun kinderen doen op school… Het is namelijk enorm belangrijk dat kinderen 
voelen dat hun ouders hen steunen. 
 
Andere modules belichten de andere aspecten en spelers van de kwaliteitsvolle school: zie 
fiches over Burkina Faso, de school, de leerling, de leerkracht. 
 
 
Activiteit 1 
De papa van Justin vertelt  

 
Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Problemen identificeren 
- Persoonlijke ervaring delen 
- Nadenken en eigen mening 

geven  
- Vragen beantwoorden  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Tekst van het verhaal (zie bijlage) 

 

� 20 minuten 

 
Lees de getuigenis van de papa voor aan je leerlingen. Aan de hand van dit verhaal kan je een 
discussie opstarten in de klas over de rol van de ouders in het educatief proces van hun 
kinderen. Het verhaal van Justin speelt zich af in een andere context, maar je kunt natuurlijk 
altijd de vergelijking doortrekken met het dagelijkse leven van je eigen leerlingen. Stel 
vervolgens enkele vragen (zie hieronder) zodat de leerlingen hun mening kunnen geven over de 
betrokkenheid van hun eigen ouders in hun leerproces. Ze kunnen aangeven of ze willen 
geholpen/gestimuleerd worden door hun ouders. Ze kunnen hun mening geven over het belang 
van lezen en schrijven, over de moedertaal van hun familie, … 
 
Merk op: als je een “multiculturele” klas hebt, hou dan rekening met de verschillende 
leefwerelden van je leerlingen. Het kan zijn dat er leerlingen in je klas zitten met ongeschoolde 
ouders, dit onderwerp kan dus gevoelig liggen. De vragen kunnen wel een gelegenheid vormen 
om hun gevoelens over hun eigen situatie te verwoorden. Zorg ervoor dat er respectvol wordt 
gereageerd door de groep. 
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Voorbeeldvragen (nog aan te vullen): 
De eerste vijf vragen gaan over het verhaal van de papa van Justin. De andere vragen over de 
leefwereld van de leerlingen. De vragen die eerder gevoelig kunnen liggen, worden aangeduid 
met een sterretje.  
 

• Wat vinden jullie van het verhaal van de papa van Justin?  

• Hoe komt het dat de ouders van Justin niet kunnen lezen of schrijven?  

• Waarom is de papa van Justin soms droevig?  

• Vind je dat de leerkracht en de papa van Justin gelijk hebben als ze zeggen dat een kind 
naar school moet gaan? Waarom wel/niet?  

• Moet Justin hetzelfde beroep als zijn vader uitoefenen later? Waarom?* 

• Zijn er in België volwassenen die niet kunnen lezen of schrijven?* Hoe komt dat?* 

• Sommige personen kunnen niet goed spreken, lezen of schrijven in het Nederlands omdat 
het hun moedertaal niet is.* Ze spreken een andere taal thuis. Is het belangrijk om de taal 
van het land waarin je leeft, te kennen of te leren? Waarom wel/niet?   

• Zijn jouw ouders naar school gegaan? * 

• Helpen jouw ouders je met je huiswerk? * 

• Zo ja: is het belangrijk voor jou dat ze jou helpen? Waarom wel/niet?  

• Zo niet : waarom kunnen ze jou niet helpen? * (tijdsgebrek of… ?) Zou je graag hebben dat 
ze je helpen?  

• Vragen je ouders soms hoe je schooldag geweest is?* 

• Vertel je veel over je schooldag als je thuiskomt?  

• Hoe stimuleren je ouders je om goed te werken op school? * Wat zeggen ze allemaal? 

• Als een volwassene je zegt dat je je best moet doen op school, doe je dat dan? Ben je dan 
gemotiveerd om je best te doen? (bijvoorbeeld: meewerken in de klas, je huiswerk maken…)  

• Als je vindt dat je ouders je niet genoeg stimuleren, heb je dan iemand anders die je kan 
helpen?  

 
*Je leerlingen moeten beseffen dat er eventueel andere personen zijn bij wie ze terechtkunnen: 
moedig je leerlingen aan om met deze personen te praten indien nodig. Het kan een grote broer 
of zus zijn, een andere persoon in de familie, een juf/meester, een ander kind… 
 
 
Activiteit 2 
De vraag van Lou & Lena 
 

 
Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal  

Competenties: 
- Tekenen, weergeven 
- Raadsels bedenken 
- Persoonlijke ervaring delen 
- Presentatie geven 

Materiaal:  
- Een blad per leerling (om te tekenen) 

� 20 minuten 
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Na elk deel leggen Lou en Lena een vraag voor die stemt tot nadenken over de thematiek.  Je 
leerlingen hebben hun ideeën mondeling verwoord in de vorige activiteit. Nu kunnen ze een 
tekening maken over hun ideeën. 
 
L&L: Teken de boodschap voor je ouders over de school: papa/mama, ik zou graag hebben…  
 
(Voorbeeldjes: … dat je naar me luistert als ik van school thuiskom / … dat je me helpt met mijn 
huiswerk (vooral rekenen) / … dat je niet alleen bezig bent met het huiswerk van mijn kleine zus  
/ …dat je af en toe praat met mijn juf/meester / … dat je mij vraagt hoe het gaat op school, en 
dat ik kan zeggen dat ik een leuke schooldag heb gehad/…) 
 
Ga dan langs bij elke leerling om eventueel de boodschap op zijn blaadje te schrijven. Op die 
manier kan je elke leerling ook eventjes persoonlijk spreken.  
Bij wijze van besluit op de activiteit kan je de tekeningen van de leerlingen ophangen in de klas 
en/of erover praten.  
 
 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas! 

 

  



Activiteit 1: De papa van Justin vertelt

De papa van Justin vertelt

Hallo, ik ben Hamado en mijn vrouw heet Salamata. 
We leven in een Afrikaans land, Burkina Faso. 
Wij zijn de ouders van Justin, hij is acht jaar oud. 
Sinds vorig jaar gaat mijn zoon naar school. 
De meester heeft gezegd dat school belangrijk is. 
Mijn vrouw en ik zijn nooit naar school gegaan. 
De andere volwassenen van het dorp ook niet.
Er bestond geen school toen wij klein waren. 
Ik kan mijn zoon niet helpen met zijn huiswerk. 
Ik kan niet lezen, niet schrijven, niet rekenen. 
Dat maakt me toch een beetje droevig. 
Maar ik vraag wel elke dag aan Justin wat hij geleerd heeft op school.
Ik vraag hem hoe zijn schooldag is geweest.
Ik moedig hem aan om goed te werken.
In de namiddag helpt hij mij op het veld. 
Maar als hij wil, mag hij later een ander beroep kiezen.
Ik ben zo trots op mijn zoon dat hij kan lezen! 

Hamado, de papa Salamata, de mama Justin, de zoon
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Titel De situatie van meisjes op school 

Auteur 

 

Vivi Maerevoet (leerkracht) & Plan België - Kinderrechteneducatie 

Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs 

Kernwoorden Burkina Faso, onderwijs, meisjes 

Soort fiche Lesfiche 

Graad 1ste graad 

Werkvorm - Oefening 

- Verhaal of getuigenis 

- Klasgesprek 

Eindtermen 
 

- Wereldoriëntatie - Mens: 3.1 – 3.3  
- Wereldoriëntatie – Maatschappij:  4.1 – 4.3 – 4.4 – 4.8 – 4.13 – 4.15 

- Wereldoriëntatie – Ruimte:  6.9  

- Sociale Vaardigheden: 1.2 – 1.3 – 1.6 

- Muzische Vorming – Beeld: 1.3 
- Nederlands – Luisteren: 1.5 – 1.8 – 1.9 – 1.10 

- Nederlands – Spreken: 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.9 – 2.10 

- Nederlands – (Inter)culturele gerichtheid: 7 

- Leren Leren: 1 – 2 – 3 

Specifieke 
doelstellingen 

 

- Leerlingen kennen de verschillende redenen waarom meisjes soms niet naar 
school gaan en kunnen de redenen uitleggen.  

- Leerlingen weten wat je op school kan leren.  

 

  

Achtergrondinfo 
 

In deze lesfiche willen we de leerlingen van de 1ste graad vooral laten kennis maken met het feit 

dat maar weinige meisjes in het Zuiden op de schoolbanken zitten. Enkele oorzaken daarvan 

worden aangehaald en verder leren de leerlingen dat het belangrijk is om naar school te gaan, ook 

voor meisjes.  

 

Jongens en meisjes hebben namelijk dezelfde rechten, maar meisjes hebben vaak ongelijke 

toegang tot die rechten. Zo is er een ongelijke toegang tot onderwijs voor meisjes in het Zuiden, 
er zijn met andere woorden minder meisjes dan jongens op de schoolbanken (zowel in het lager 

als in het secundair onderwijs). Armoede is de grootste belemmerende factor. Omdat er niet 

genoeg geld is om alle kinderen naar school te sturen, kiezen de ouders vaak voor de oudste of 

meest begaafde zoon. De sociale positie van de vrouw in de samenleving is een andere 
belemmerende factor. De plaats van de vrouwen in het Zuiden is vaak thuis, waar ze zich bezig 

houden met de zorg voor het gezin en het huishouden. Meisjes naar school sturen wordt 

beschouwd als een zinloze investering. 
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Als meisjes dan toch op de schoolbanken belanden, worden ze daar vaak geconfronteerd met 

extra moeilijkheden op de school waardoor ze vervroegd afhaken. Er zijn weinig vrouwelijke 

leerkrachten aanwezig in de scholen waardoor meisjes wederom geen rolmodel hebben. Ook het 

feit dat er niet altijd aparte toiletten zijn voor meisjes en jongens verhoogt dat risico en maakt dat 

meisjes niet langer naar school durven of kunnen gaan.  

 

 

Activiteit 1 

De klas van Mamouna 

 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 

 

� / � 

Klassikaal 

Competenties: 

- Lezen 

- foto/film becommentariëren 

Materiaal:  

- Verhaaltje “De klas van Mamouna” (zie 

bijlage) 

- Oefening bij het verhaal “De klas van 
Mamouna” (zie bijlage) 

� 15 minuten 

 

Lees en bespreek het verhaaltje “De klas van Mamouna” samen met de leerlingen. Vervolgens vind 

je in bijlage een tekening van de klas van Mamouna. Op deze tekening moeten de leerlingen het 

juiste aantal jongens en meisjes kleuren die in het verhaal voorkomen. Er zijn echter al enkele 
kinderen op de tekening ingekleurd. De leerlingen moeten dus het aantal gekleurde 

meisjes/jongens tellen en berekenen hoeveel meisjes/jongens ze nog moeten kleuren om tot het 

juiste aantal te komen zoals vermeld in het verhaal.  

 
Door de hoofden te berekenen en in te kleuren, staan de leerlingen stil bij het grote verschil in het 

aantal jongens en meisjes dat op de schoolbanken zit. Vraag hen waarom er zo weinig meisjes in 

de klas van Mamouna zitten. Uit het verhaal blijkt dat Melem moet helpen in het huishouden en 

dat haar ouders aanvankelijk het belang van onderwijs voor meisjes niet begrepen. Vele meisjes in 
het Zuiden zitten in diezelfde situatie, dit hoofdzakelijk in Afrika en in enkele regio’s in Azië.  

 

Oplossing:  

- Jongens: 11 jongens zijn al gekleurd, de leerlingen moeten er nog 9 inkleuren. 
- Meisjes: 4 meisjes zijn al gekleurd, de leerlingen moeten er nog 5 inkleuren. 

 

Suggestie voor het 1ste leerjaar: 

Je kan het verhaal opsplitsen: lees de eerste paragraaf van het verhaal en maak de bijhorende 
oefening zoals hier beschreven. Lees daarna de rest van het verhaal. 
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Activiteit 2 
Zoek de 7 verschillen 

 
Deze activiteit informeert en sensibiliseert 

 

� / � 
Individueel en 

klassikaal 

Competenties: 

- Vergelijken 

- Foto/film becommentariëren 
- Nadenken en eigen mening 

geven 

Materiaal:  

- Tekening “Zoek de 7 verschillen” (zie 

bijlage) 

� 10 minuten 

 

In bijlage vind je 2 op elkaar gelijkende maar toch verschillende tekeningen. De 1ste tekening toont 

een meisjesonvriendelijke school, de 2de tekening evolueert naar een school waar de rechten van 
meisjes worden gerespecteerd.  

 

Oplossing:  

1. Mamouna kan mee de les volgen in plaats van dat ze op de kinderen moet passen. 
2. Er zijn aparte toiletten voor meisjes en jongens. 

Als de toiletten niet gescheiden zijn, voelen meisjes zich ongemakkelijk (zeker de al wat 

oudere meisjes) én ook onveilig. 

3. Er is een juffrouw in plaats van een meester. 
Mannelijke leerkrachten bevestigen vaak de sociale en culturele verwachtingspatronen, 

waardoor meisjes gediscrimineerd worden. Vrouwelijke rolmodellen tonen aan dat die 

patronen wel degelijk doorbroken kunnen worden.  

4. Meisje speelt gitaar in plaats van water te halen. 
5. Er is een waterput. 

6. Er is een kinderopvang in plaats van op de kinderen te passen. 

7. Lou en Lena zijn in de tekening verstopt. 

 
Nadien kan je de tekeningen gebruiken om een kleine bespreking te houden:  

- Wat zijn de verschillen tussen de 2 tekeningen? 

- Waar zouden de meisjes op tekening 1 zijn? Wat doen ze als ze niet naar school gaan? 

- In welke klas zou je het liefst zitten? Waarom? 
 

 

Activiteit 3 

Wel of niet naar school? 

 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 

 

� / � 

Individueel  

Competenties: 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Werkblad “Wel of niet naar school” (zie 

bijlage) 

� 15 minuten 
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- Ordenen 

- Vergelijken  

 
In deze oefening vergelijken de leerlingen de situatie van meisjes die de kans krijgen om naar 

school te gaan met de situatie van meisjes die niet naar school kunnen of mogen gaan.  

Opgelet: het gaat niet enkel over de toegang tot onderwijs, ook de kwaliteit ervan is heel 

belangrijk. Uiteraard is dit een probleem dat zowel voor jongens als meisjes geldt: we staan hier 
echter stil bij de specifieke situatie van meisjes.  

 

In bijlage vind je een werkblad dat kan gekopieerd worden voor alle leerlingen. De leerlingen 
knippen en plakken de tekeningen in de juiste kolom.  

- Wat doen meisjes als ze naar een goede school kunnen gaan? 

- Wat doen meisjes als ze niet naar school mogen? 

 
Oplossing:  

- Niet naar school (5 antwoorden): kuisen, water halen, op broertjes en zusjes letten, afwassen, 

graan stampen 

- Wel naar school (4 antwoorden): rekenen, schrijven, spelen, lezen 
 

 

Activiteit 4 

De vraag van Lou & Lena 

 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 

 

� / � 

klassikaal 

Competenties: 

- Vergelijken 
- Discussiëren 

- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  

- Geen 

� 10 minuten 

 
Organiseer een korte bespreking ter afsluiting van de verschillende activiteiten rond de situatie 

van meisjes in het onderwijs. Tel het aantal meisjes en jongens in de klas. Zijn er grote verschillen? 

 

Nee, geen grote verschillen: Hoe komt dat? In België gaan zo goed als alle kinderen naar school. 
Er zijn wat dat betreft geen verschillen tussen het aantal jongens en meisjes op de schoolbanken.  

Ja, grote verschillen: Is dat toeval? Kijk dan ook eens naar de andere klassen? Is het verschil daar 

even groot? Zouden er veel meisjes thuis zitten, die niet naar school mogen? Misschien zijn er 

gewoon toevallig meer jongens dan meisjes in de klas? 
 

Bespreek vervolgens met je leerlingen de redenen waarom kinderen in België misschien niet naar 

school gaan. Vergelijk die situatie met de voorgaande activiteiten.  
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- Moeten meisjes werken in België/Burkina Faso? 

- Wat zijn andere reden waarom meisjes niet naar school gaan in Burkina Faso?  
Haal de tekening van activiteit 2 er weer bij: enkel mannelijke leerkrachten, geen gescheiden 

toiletten,… zijn andere redenen waarom meisjes niet naar school gaan of vroegtijdig afhaken.  

- Zouden de meisjes in je klas liever thuis blijven om te werken, of zijn ze blij dat ze naar school 

mogen gaan? En de jongens, wat denken die er over? 
 

Om nog een stapje verder te gaan kan je ook de volgende vragen stellen:  

- Zijn jongens en meisjes gelijkwaardig? Hebben ze allemaal hetzelfde recht om naar een 

kwaliteitsvolle school te gaan?  
- Worden jongens en meisjes gelijkwaardig behandeld? Hoe is de situatie in België en hoe is de 

situatie in Afrika bijvoorbeeld?  

 

Tip: Je kan de tekeningen van de voorgaande activiteiten gebruiken om deze bespreking te 
houden.  

 

Veel plezier met de kinderrechten in je klas! 
 
  



Activiteit 1: Verhaal “De klas van Mamouna”

De klas van Mamouna
Hallo! Ik ben het, Mamouna!
Ik ben zeven jaar en ik zit in het tweede leerjaar. 
Mijn school is al erg verbeterd.
In mijn klas zitten wel twintig jongens en maar negen meisjes! 

Vele meisjes mogen van hun mama en papa niet naar school.
Net zoals Melem, mijn nichtje.
Ze moet haar mama helpen en ook voor haar kleine broer zorgen.
Elke dag moet ze vijf kilometer wandelen om water te halen. 
Melem wil zelf heel graag naar school.

De mensen van Plan zijn met de mama en papa van Melem komen praten.
Nu begrijpen ze dat het ook voor meisjes belangrijk is naar school te gaan.
Dan kan Melem later zelf kan kiezen hoe haar leven eruit ziet.
Tof, morgen mag Melem met mij mee naar school!
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Activiteit 2: Zoek de 7 verschillen 



Activiteit 3: Wel of niet naar school?

Wel naar school Niet naar school
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