


Lou Lena

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 

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
 
• Laten we Burkina Faso 
 ontdekken
• School in Burkina Faso
• Leerlingen in Burkina Faso
• Leerkrachten in Burkina  
 Faso
• Ouders in Burkina Faso
• De situatie van meisjes op  
 school

3 videofragmenten
  
(te downloaden op 
LeerPlaneet):
• Presentatie van Burkina  
 Faso (2de graad)
• Voorbereiding van de tô  
 (2de graad)
• De school in Burkina Faso  
 (2de graad)

DEZE LESMAP BEVAT:

VOORWOORD

VOORBLAD NL GR 1.2.3.indd   3 29/07/11   11:47
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vorming Plan België 
Illustraties: Gunter Segers 
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Kernwoorden Burkina Faso 
Soort fiche Informatiefiche 
Graad 2de graad lager onderwijs 
 
 
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, 
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)  
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• 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%), 
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). 
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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. 

 
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), 
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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 
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). 



 

5 

 

• 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, 
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?  
 
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 
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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 

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 2de 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 Laten we Burkina Faso ontdekken 
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 2de graad lager onderwijs 
Werkvorm - Oefeningen 

- Groepsopdrachten  
Eindtermen 
 

- Wereldoriëntatie - mens: 3.1 - 3.4 - 3.5 - 3.6 – 3.7 
- Wereldoriëntatie - maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.7 - 4.8 - 4.13 - 4.15 
- Wereldoriëntatie - tijd: 5.9 
- Wereldoriëntatie - ruimte: 6.2 - 6.9 
- Sociale Vaardigheden: 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 2 - 3 
- Muzische Vorming - Beeld: 1.3  
- Muzische Vorming - Drama: 3.5 - 3.6 
- 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: 3.1 - 3.4 - 3.5 
- Leren Leren: 2 - 3 - 4  

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen ontdekken de verschillende leefgewoonten bij kinderen uit 
Burkina Faso. 

- De leerlingen denken na over hoe belangrijk het recht op onderwijs en 
voedsel is.  

- De leerlingen doen opzoekwerk en geven een presentatie over een 
ontwikkelingsland.  

 
 

 Presentatie van Burkina Faso (2
de

 graad) 
Toon dit videofragment aan je leerlingen bij wijze van inleiding of besluit op de activiteiten. De 
algemene context van Burkina Faso wordt geschetst. Opgelet: in het fragment worden enkele 
antwoorden op uitdaging 1, 2, 4 en 8 gegeven 
 

 De bereiding van tô, het nationale gerecht van Burkina Faso (2
de

 graad) 
Ter aanvulling kan je het filmpje bekijken waarin wordt uitgelegd hoe het gerecht tô wordt 
klaargemaakt. Dit videofragment bevat ook elementen die een antwoord geven voor uitdaging 
n°8.  
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Activiteit 1 
Ontdek Burkina Faso 
a.d.h.v. deze uitdagingen  

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
in groepjes en 
klassikaal 

Competenties: 
- Informatie opzoeken  
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Samenwerken 
- Concept definiëren 
- Schrijven 
- Lezen 
- verbeelding gebruiken en 

bedenken  
- Problemen identificeren 
- Oplossingen voorstellen 
- Presentatie geven 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Kaartjes met de groepsuitdagingen (zie 

bijlage) 
- 16 schijfjes 
- 8 jokers (zie bijlage) 
- Woordenboek 
- Atlas of kaart van Afrika  
- Documentatie over Burkina Faso (reisgids, 

boeken of internet) met onder meer 
informatie over de bomen, dieren en de 
keuken.  

 

� 2x50 
minuten 

 
Voor we actief Burkina Faso ontdekken, verdelen we de leerlingen in kleine groepen en zoeken 
we specifieke informatie op over het land. Om het ludiek te houden, maken we er een wedstrijd 
van (met de chronometer). De leerlingen moeten de uitdagingen bijvoorbeeld in maximaal 15 
minuten volbrengen, met schijfjes en jokers die ze moeten bewaren.  
 
De spelregels: 
- Vorm zoveel groepjes als je wilt (maximaal 8).  
- Elke groep ontvangt een joker, 2 schijfjes en een kaart met een uitdaging (zie bijlage). Op de 

kaart staan 2 vragen: eerst een informatievraag over Burkina Faso waarvoor de leerlingen 
opzoekwerk moeten doen (de uitdaging), gevolgd door een ’snelle’ vraag (de bonusvraag).  

- Het is de bedoeling om 2 schijfjes te verzamelen door de vragen juist te beantwoorden. 
Probeer de joker nog niet in te zetten want daarmee kan je op het eind van het spel je punten 
verdubbelen.  

- Bij een fout of onvolledig antwoord moet de groep een schijfje afgeven. Als ze niet zeker zijn 
van hun antwoord of ze hebben te weinig tijd voor hun opzoekingen, dan kunnen ze 
beslissen om hun joker in te zetten op 1 van de 2 vragen. Zo verliezen ze geen schijfje. 

- Als de voorbereidingstijd is verstreken, stellen de groepen een voor een hun uitdaging voor 
en wordt er beslist of ze hun joker al dan niet inzetten op 1 van de 2 vragen. Ga samen de 
antwoorden na.  

- Als alle groepen aan de beurt zijn geweest, tel dan alle punten op. Elke schijfje is één punt 
waard, de jokers verdubbelen het aantal punten.  

- 4 mogelijke scenario’s: 
• 2 schijfjes + 1 joker = 2 punten x 2 = 4 punten (de groep heeft de 2 vragen correct 

beantwoord en heeft geen joker ingezet). 
• 2 schijfjes + 0 joker = 2 punten (de groep heeft 1 vraag correct beantwoord en één 

joker ingezet op de andere vraag). 
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• 1 schijfje + 1 joker = 1 punt x 2 = 2 punten (de groep heeft 1 vraag correct 
beantwoord en geen joker ingezet). 

• 1 schijfje + 0 joker = 1 punt (de groep heeft 1 vraag fout beantwoord en heeft een 
joker ingezet op de andere vraag). 

 
Daarna kan je het totaal maken voor de hele klas en zien hoeveel punten er behaald werden 
(maximaal 32 punten als er 8 groepjes zijn bijvoorbeeld).  
 
 
De uitdagingen + de antwoorden op de snelle vragen 
 
Uitdaging 1: vlag en naam van het land 
De leerlingen moeten opzoeken welke vlag bij Burkina Faso hoort en de vlag op een blaadje 
tekenen: twee horizontale banden (rood bovenaan, groen onderaan) en in het midden een gele 
vijfpuntige ster.  

 De vlag is zichtbaar in het videofragment over Burkina Faso.  
 

 

 
Je kunt nu nog enkele bijkomende vragen stellen over de kleuren van de vlag:  

• Welke kleur symboliseert de rijkdom van de landbouw? (groen)  
• Welke kleur symboliseert het leidende licht van de revolutie? (geel)  
• Welke kleur staat voor het socialisme*? (rood) 

*Het socialisme wil meer gelijkheid en onderlinge hulp in de maatschappij. 
 
Jokervraag 
Integer betekent rechtvaardig, eerlijk. Burkina Faso is het ‘land van de integere mensen’ want 
Burkina betekent ‘integer’ in het Mooré en Faso betekent ‘land’ of ‘grond’ het Dioula, 2 van de 
belangrijkste talen van het land.  
 
 
Uitdaging 2: kaart van het land, buurlanden, hoofdstad, oppervlakte  
De leerlingen moeten een kaart van Burkina Faso tekenen, de hoofdstad aanduiden en de 6 
buurlanden. Hiervoor hebben ze een kaart of een atlas nodig. Enkele elementen van het 
antwoord zijn te zien in het videofragment over Burkina Faso. 
Hoofdstad: Ouagadougou (centraal gelegen; bijna 1,5 miljoen inwoners) 
Buurlanden: Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana en Ivoorkust. 
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Jokervraag  
De oppervlakte van Burkina is 274 200 km2. 
Dit land is dus 9 maal groter dan België (30 528 km2). Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
moeten de leerlingen dus ook de oppervlakte van België opzoeken.  

 Het antwoord op deze vraag komt aan bod in het videofragment over Burkina Faso.  
 
Uitdaging 3: inwoners, talen 
De leerlingen moeten een korte tekst lezen over de inwoners van Burkina en het ontbrekende 
woord invullen (Burkinabees). Daarna moeten ze 5 woorden opzoeken in het woordenboek. 
Vervolgens lezen de leerlingen de tekst aan elkaar voor en leggen ze de moeilijke woorden uit.  

- Etnische groep: groep mannen en vrouwen met gemeenschappelijke roots, zoals hun 
taal, hun godsdienst of tradities.  

- Tradities: alles wat de ouders doorgeven aan hun kinderen, van generatie op generatie, 
zoals gewoontes en gebruiken.  

- Veehouders: personen die zich dagelijks bezighouden met de verzorging van dieren. 
- Nomaden: personen die een zwervend bestaan leiden (vaak veehouders die weiland 

zoeken voor hun dieren). 
- Forten: versterkte woningen om zich te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. (De Lobi 

waren krijgers die vergiftigde pijlen gebruikten. Hun woningen lagen traditiegetrouw ver 
uiteen en waren versterkt). 

Jokervraag 
In Burkina wordt Frans gesproken omdat het land gekoloniseerd werd door Frankrijk in de 19de 
eeuw: het maakte deel uit van Frans West-Afrika. Het Frans bleef een officiële taal en wordt 
onderwezen op school.  
 
Uitdaging 4: vegetatie, baobab 
De leerlingen moeten een afbeelding vinden van de 3 bomen uit Burkina. Daarna moeten ze 
informatie opzoeken om de bomen te beschrijven en de vragen te beantwoorden. Ze moeten dus 
documentatie vinden over het onderwerp (reisgids, boeken of Internet). Enkele elementen van 
het antwoord zijn te zien in het videofragment over Burkina Faso. 
- De baobab is een enorme boom. De bomen kunnen erg oud worden (honderden jaren) en 

zijn omhuld door legendes en mysterie. De boom heeft geneeskundige krachten en zijn 
blaadjes, bloemen en vruchten (apenbrood) worden gebruikt in de keuken. 

- De boterboom: de pit van de vrucht bevat een amandel waarvan galamboter wordt gemaakt. 
Dit dient als schoonheidsproduct en wordt in de keuken gebruikt.  

- De mangoboom: deze boom verliest zijn bladeren niet en zijn vruchten zijn bekend tot bij ons. 
De boom zorgt dus voor schaduw en mango’s. 

Jokervraag 
Bomen zijn belangrijk, en vooral in zeer warme landen zoals Burkina. De inwoners kappen ze 
echter om en gebruiken het hout om te koken. Hoe meer inwoners er zijn, hoe meer bomen er 
verdwijnen. De overheid moet strijden tegen woestijnvorming en is sinds kort bezig met het 
aanplanten van nieuwe bomen. 
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 Het antwoord op deze vraag komt aan bod in het videofragment over Burkina Faso.  

Uitdaging 5: fauna, veeteelt 
De leerlingen moeten 4 dieren opsommen die in Burkina leven (behalve olifant, nijlpaard, 
struisvogel en krokodil uit de bonusvraag). Ze moeten dus documentatie opzoeken over het 
onderwerp (reisgids, boeken of internet). 

1) Een groot dier: buffel, antiloop, giraf, jachtluipaard, jakhals, luipaard, leeuw, gazelle… 
2) Een klein dier: slang, vleermuis, hagedis, gekko… 
3) Een vogel: gier, ooievaar, reiger, kip… 
4) Een insect: veldsprinkhaan, sprinkhaan, mug, schorpioen, spin, mier, termiet… 

Jokervraag 
De leerlingen moeten 4 dieren uitbeelden terwijl de rest van de klas in maximaal 1 minuut moet 
raden om welk dier het gaat: olifant, nijlpaard, struisvogel en krokodil. 

Uitdaging 6: landbouw, katoen, goud 
De leerlingen moeten 3 woorden raden. Ze krijgen een korte uitleg over de 3 belangrijkste 
natuurlijke rijkdommen in Burkina (als hulpmiddel worden de letters van de eerste 2 woorden 
door elkaar gegooid).  

1) De landbouw 
2) Het katoen 
3) Het goud 

Jokervraag 
Behoort Burkina tot de armste landen ter wereld? Ja. Bovendien heeft het droge land weinig 
natuurlijke rijkdommen. 9 op de 10 mensen zijn afhankelijk van de landbouw en telen voor eigen 
gebruik. Om genoeg eten te krijgen moet de jaarlijkse oogst goed zijn. Zoals veel Afrikaanse 
landen heeft Burkina te kampen met een zeer snelle bevolkingstoename. Burkina behoort tot de 
landen met de grootste ongeletterdheid in de wereld.  

Uitdaging 7: verhalenboom en spreekwoorden  
De leerlingen moeten de betekenis van de 2 spreekwoorden raden en elk spreekwoord toelichten 
aan de hand van 2 of 3 lijntjes. Als hun eigen uitleg origineel is en steek houdt, dan kan je 
natuurlijk de uitleg goedkeuren.  
 

1) Het is niet omdat we je rug wassen dat je moet wachten tot we heel je lichaam wassen. 
Het is niet omdat we al iets doen voor jou, dat je moet verwachten dat we alles in je 
plaats zullen doen. Je draagt ook verantwoordelijkheden in je leven, je moet zelf ook 
dingen realiseren en inspanningen leveren. Je moet niet op de anderen rekenen om alles 
te doen. Ook wanneer iemand je iets geeft, moet je niet verwachten dat je alles volledig 
gratis krijgt.  

2) De oude olifant weet waar hij water moet vinden. De oudsten onder ons zijn de meest 
wijze personen: oude mensen hebben al veel meegemaakt, dus hebben zij de meeste 
ervaring en kennis. Je moet naar hen luisteren, hen vertrouwen. Ze hebben ons veel te 
leren. In Afrika bekleden de ouderen vaak een belangrijke plaats.  
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Jokervraag 
“De verhalenboom” is een boom in het midden van het dorp. Onder de boom vergaderen de 
inwoners en worden problemen besproken. Bij deze boom is vooral het sociale aspect belangrijk: 
de dorpelingen komen samen, luisteren naar elkaar en raadplegen de ouderen. Er wordt samen 
gezocht naar compromissen en oplossingen. De ouderen zitten in het midden, daarna de 
mannen en vervolgens de vrouwen. Iedereen mag het woord nemen, de oudsten beginnen. 
Enkele elementen van het antwoord zijn te zien in het videofragment over Burkina Faso. 
 
Uitdaging 8: de keuken 
Om het antwoord op de volgende 3 vragen te vinden moeten de leerlingen documentatie 
opzoeken over Burkina Faso (reisgids, boeken of internet) of het videofragment bekijken over de 
bereiding van het nationaal gerecht tô. Bij de bespreking kan je met de hele klas het 
videofragment (opnieuw) bekijken.  

1) Ja, er wordt rijst gegeten in Burkina Faso. 
2) Het nationale gerecht heet tô en wordt gemaakt op basis van bloem (maïs, mil of 

sorghum), gekookt in water. Het wordt gegeten met een gekruide saus.  
3) Bissap is een rode frisdrank, gemaakt uit gedroogde hibiscusbloemen.  

 Het antwoord op deze vraag komt aan bod in het videofragment over Burkina Faso, en het 
fragment over de bereiding van tô.  

Jokervraag 
De beruchte ‘fietskip’ is gevogelte dat wordt gekweekt in de jungle. De kip heeft lange poten en 
wanneer hij loopt, is het precies alsof hij fietst.  
 
 
Activiteit 2 
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 voor die stemt tot nadenken, namelijk over de 
kinderrechten. De hele klas kan hierover haar zegje doen. 
L&L: Welk verband kan  je leggen tussen het recht op voedsel en het recht op school in een arm 
land zoals Burkina? 
 
Alle rechten uit het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn even belangrijk en 
onderling afhankelijk. Help de leerlingen met de volgende vraag: welk verband bestaat er tussen 
het recht op onderwijs (artikel 28 en 29) en het recht op voeding (artikel 24)?:  
- Als de leerlingen geen volwaardige voeding krijgen, kunnen ze niet goed werken op school. 

In de ontwikkelingslanden zitten kinderen vaak met een lege maag op de schoolbanken. In 
Burkina bijvoorbeeld krijgen jonge kinderen vaak als enige maaltijd een plastic flesje van 50cl 
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met een papje van mil (mengeling van water en bloem). 
- Vaak, omdat het niet anders kan, neemt de behoefte om te eten de overhand op de behoefte 

om te leren. Daarom sturen arme families bijvoorbeeld eerst hun kinderen naar het veld 
wanneer er moet geoogst worden. Deze kinderen blijven dan weg van school.  

- Als de leerlingen een ontbijt of een maaltijd op school kunnen nemen, spoort dat de ouders 
aan om hun kinderen naar school te sturen. De kinderen kunnen dus leren én eten op school. 
Op die manier worden gezinnen geholpen die vóór alles moeten denken aan eten om te 
overleven. 

- Door de armoede in de landen in het Zuiden worden verschillende kinderrechten 
geschonden. Het heeft geen zin om rekening te houden met één recht en de andere rechten 
te verwaarlozen. Alle rechten zijn belangrijk en dragen bij tot het welzijn van het kind. 

 
 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas! 

 



Activiteit 1: Ontdek Burkina Faso a.d.h.v. deze uitdagingen 

Jokers

Uitdaging 1: ontdek de vlag van Burkina Faso

De uitdaging: zoek de vlag van Burkina Faso 
en teken die op een blad. 

Bonusvraag:
Burkina Faso is het 'land van de integere mensen'.
Waarom? Zoek dit woord op in het woordenboek en leg de
betekenis van deze zin uit aan je klasgenoten.

Kaarten met de uitdagingen:



Uitdaging 2: ontdek de kaart 
van Burkina Faso

De uitdaging: teken een kaart van
Burkina Faso. Duid de hoofdstad en 
de 6 buurlanden aan op de kaart. Ligt
Burkina bij een zee of een oceaan? 
JA - NEE 

Bonusvraag:
Wat is de oppervlakte van Burkina?
……………………………………………… km2

Dit land is dus:
o Even groot als België.
o 9 maal groter dan België. 
o 20 maal groter dan België. 

Uitdaging 3: maak kennis met de inwoners van Burkina Faso

De uitdaging: lees de tekst en vul het ontbrekende woord in. Zoek de
betekenis op van de onderlijnde woorden. Je moet de tekst lezen en de
5 woorden uitleggen aan je klasgenoten. 

Inwoners uit Burkina Faso zijn …………………………………………………………………………… .
Dit land bestaat uit 65 verschillende 
etnische groepen.
Ze hebben elk hun eigen taal, eigen 
tradities, en eigen gewoonten. 
Het grootste volk is de Mossi 
die Mooré spreken. De Peul zijn 
veehouders en nomaden. 
De Lobi praten Lobiri en bouwen 
huizen van gedroogde klei die 
op kleine forten lijken.  

Bonusvraag:
Waarom praat men hier 
Frans terwijl er zoveel 
etnische groepen en zoveel 
verschillende talen zijn in 
Burkina? 

Burk ina Faso

Woning in de streek van de lobi © Plan België

 



Uitdaging 4: ontdek de vegetatie van Burkina Faso

De uitdaging: Zoek een afbeelding voor 
deze 3 bomen uit Burkina. Toon ze 
aan de klas, geef een beschrijving en 
waarvoor ze dienen.

1) De baobab: deze boom heeft 
iets speciaals. Wat?

2) De boterboom: de pit van de vrucht bevat een
amandel waarvan … boter gemaakt wordt.

3) De mangoboom: deze boom verliest zijn 
bladeren niet en zijn vruchten zijn bekend 
tot bij ons. Deze boom zorgt voor 
schaduw en ……… .

Bonusvraag:
Burkina is een zeer warm land dat met grote droogte te kampen krijgt door
onvoldoende regenval. Bomen zijn dus belangrijk om het water vast te houden
en verdere woestijnvorming tegen te gaan. Waarom hakken de bewoners dan
eigenlijk hun bomen om? 

Uitdaging 5: ontdek de fauna van Burkina Faso 

De uitdaging: Som vier dieren op die in Burkina 
Faso leven (opgelet: andere dierennamen 
dan de dieren uit de bonusvraag!)

1) Een groot dier: …………………………

2) Een klein dier: ……………………………

3) Een vogel: ……………………………………

4) Een insect: …………………………………

Bonusvraag:
Je hebt 1 minuut om 4 beschermde dieren uit Burkina uit te beelden
(dit zijn dieren waarop je niet mag jagen). Je klasgenoten moeten 
telkens raden welk dier je uitbeeldt. Denk na hoe je deze dieren zal
uitbeelden: olifant - nijlpaard - struisvogel - krokodil.



Uitdaging 6: ontdek de natuurlijke rijkdommen van Burkina Faso

De uitdaging: lees deze 3 raadsels aandachtig. In de raadsels staat hoe
de mensen hun brood verdienen in Burkina Faso. Je moet 3 woorden
raden. Voor de eerste 2 moet je de letters in de juiste volgorde zetten.   

1) 8 mensen op de 10 werken in deze sector. Het is soms zwaar als de
grond niet goed is en als het te weinig regent. De mensen werken met
hun handen want er zijn heel weinig machines. Kinderen helpen ook.
Elke familie leeft van haar eigen oogst en van de dieren die ze teelt. 
Oplossing: de …………………………………………… (L-B-O-A-N-W-D-U)

2) Burkina is de grootste producent van deze witte bloem in Afrika. 
De bloem bestaat uit een vezel die wordt geweven en waarvan kledij
wordt gemaakt.
Oplossing: de ………………………………………… (T-A-K-O-N-E)

3) Sommige mensen (soms kinderen) zoeken in de mijnen naar een zeer
waardevol metaal. Het is zeer zwaar werk! Hoe heet dit metaal? 
Oplossing: …………………………………………… 

Bonusvraag:
Burkina is een van de armste landen ter wereld: WAAR of NIET WAAR? 



Uitdaging 7: ontdek een traditie van Burkina Faso

De uitdaging: Afrikanen gebruiken vaak spreekwoorden om problemen uit
het dagelijkse leven op te lossen. Raad de betekenis van de volgende
twee spreekwoorden: geef een woordje uitleg van 2 à 3 regels voor elke
uitdrukking. 

1) HHeett  iiss  nniieett  oommddaatt  wwee  jjee  rruugg  wwaasssseenn  ddaatt  jjee  mmooeett  wwaacchhtteenn  ttoott  
wwee  hheeeell  jjee  lliicchhaaaamm  wwaasssseenn..

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) DDee  oouuddee  oolliiffaanntt  wweeeett  wwaaaarr  hhiijj  wwaatteerr  mmooeett  vviinnddeenn..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusvraag:
Wat is een “verhalenboom”? 
o Een heilige boom waar een heks onder zit die toverspreuken 

uitspreekt om de zieken te genezen. 
o Een boom waaronder de doden worden begraven en waar men 

komt bidden voor hen.
o Een boom in het midden van het dorp. De dorpelingen komen 

naar de boom om te praten en hun problemen te bespreken.

                



Uitdaging 8: ontdek de keuken van Burkina Faso

De uitdaging: zoek het antwoord op de volgende 3 vragen in je 
documentatie over het land. 

1) Wordt er rijst gegeten in Burkina?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Is tô bloem die men kookt in water of in melk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Welke bloemen worden gebruikt om bissap te maken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusvraag:
Een Burkinese specialiteit is de 'fietskip'. Wat is dit? 
o Een kip met lange poten die in de jungle wordt gekweekt. Wanneer hij

loopt, is het net alsof hij fietst. 
o Een kip die men meeneemt op de fiets om vervolgens te verkopen op de

markt. 
o Een kip die men braadt op de wielen van een fiets. 
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Titel 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 2de graad lager onderwijs 
Werkvorm - Oefening 

- Rollenspel 
- Klasgesprek 

Socles de 
compétences 
 

- Wereldoriëntatie - Natuur: 1.24 
- Wereldoriëntatie - Mens: 3.1 - 3.3 - 3.4 - 3.7  
- Wereldoriëntatie - Maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.8 - 4.13 - 4.15 
- Wereldoriëntatie - Tijd: 5.1 - 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 - 3.6 
- Muzische Vorming - Media: 5.5  
- Muzische Vorming – Attitudes: 6.4 - 6.5  
- Nederlands - Luisteren: 1.3 - 1.5 - 1.8 - 1.9  
- Nederlands - Spreken: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 
- Nederlands - Lezen: 3.1 - 3.4 
- Nederlands - Schrijven: 4.6  
- Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid: 7 
- Leren Leren: 1 - 2 - 3 - 4 

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen ontdekken de verschillende stappen van het bouwproces 
voor een stenen school in Burkina Faso. 

- De leerlingen leren hoe ze moeten onderhandelen d.m.v. een 
rollenspel. In het rollenspel staan personen uit het Zuiden centraal, die 
een school moeten bouwen. 

- De leerlingen praten over het belang van het schoolgebouw voor een 
kwaliteitsvol leerproces. 

 
 
Achtergrondinfo: De school in Burkina Faso 
 
Deze module schetst “de school” in de context van de landen uit het Zuiden. In Burkina is er een 
schrijnend tekort aan scholen. Daarom kunnen niet alle kinderen naar school gaan in de beste 
omstandigheden. Als men de toegang tot het onderwijs in de ontwikkelingslanden wil verbeteren, dan 
wordt er vaak gekozen om een school te bouwen. De bouw van een school is namelijk een voelbaar, 
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zichtbaar en concreet project (voor de sponsors, geldschieters, en zelfs voor de lokale overheden). De 
laatste jaren staat vooral de toegang tot het onderwijs centraal door de inbreng van de 
kapitaalverschaffers en door de internationale akkoorden (zoals de Millenniumdoelstellingen: zie 
doelstelling 2 “Het bereiken van een universele basiseducatie” ). 
 
Plan België wil echter wel benadrukken dat het niet zinvol is om te investeren in het onderwijs als de 
kwaliteit niet wordt verbeterd. Kwaliteitsvol basisonderwijs is een recht en een basisvoorwaarde voor 
de ontwikkeling van kinderen uit landen in het Zuiden. Onderwijs dat geen kwaliteit kan bieden, draagt 
weinig (of zelfs niets) bij tot goede leerresultaten en ontwikkelingskansen voor de kinderen. Het 
kwaliteitsvolle aspect is dus onontbeerlijk. Zonder dit aspect voldoet het onderwijs niet aan “het recht op 
onderwijs”. De kinderen leren namelijk weinig en de ouders zijn weinig gemotiveerd om hun kinderen 
naar school te sturen of ze steunen hun kinderen niet als ze schoolmoe zijn. 
 
In deze module zullen de leerlingen in aanraking komen met de bouw van een stenen school. Ze 
ontdekken dat meerdere spelers moeten samenwerken om dit project tot een goed einde te brengen. 
Ze praten over het belang van een schoolgebouw voor een kwaliteitsvol leerproces. Ze beseffen echter 
dat het schoolgebouw slechts een onderdeel is van kwaliteitsvol onderwijs, en dat het op zich geen 
garantie is op kwaliteitsvol onderwijs. Er spelen namelijk nog veel andere aspecten mee. 
 
Belangrijke opmerking : in deze fiche wordt een rollenspel voorgesteld in activiteit 2. Zo raken 
de leerlingen van de 2de graad vertrouwd met het concept. Vind je deze aanpak echter te 
ingewikkeld en eerder voor oudere leerlingen, dan kan je de fiches over “de school in Burkina 
Faso” voor de 2de en 3de graad omwisselen. 
 
Maak kennis met de personages (zie fiches over de leerling, de leerkracht, de ouders) uit het 
kwaliteitsvolle onderwijs in Burkina Faso om de rol van de andere spelers uit te werken.  
 
 
Activiteit 1 
Het verhaal van een nieuwe 
school, met foto’s  

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert  

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Ordenen 
- Samenwerken 
- Foto/film becommentariëren 
- Lezen 
- Nadenken en eigen mening 

geven 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Foto’s en commentaren over de 

bouw van een school (zie bijlage)  
 

�20 minuten 

 
Knip de 11 kaartjes uit bijlage uit. Er zijn twee mogelijkheden:  
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1) Knip elke foto uit met de legende die erbij hoort (rechts), schud de foto’s en vraag aan de leerlingen 
om de foto’s in de juiste volgorde te leggen; 

2) Knip de foto’s en de legendes apart uit (dus 2 x 11 kaarten = 22 kaarten) en vraag aan de 
leerlingen om elke foto bij de juiste legende te leggen, en om de verschillende stappen van het 
bouwproces in de juiste volgorde te leggen. 

De juiste volgorde van de foto’s vind je hieronder. Het is niet erg als de leerlingen één of andere stap in 
het bouwproces verwisselen, zolang het maar logisch blijft. 
 
In deze eerste activiteit leren de leerlingen kennis maken met de verschillende stappen uit het 
bouwproces van een school in een ontwikkelingsland (hier: in Burkina Faso). De leerlingen moeten 
begrijpen dat zo’n proces enkel tot stand kan komen door de nauwe samenwerking tussen 
verschillende partners: 
- Plan België en Plan Burkina Faso bieden ondersteuning aan de dorpsbewoners door een 

aanhoudend pleidooi bij de overheden, door het project te coördineren … ; 
- De belanghebbende dorpelingen dragen hun steentje bij “in natura” (het gebied ontginnen, de 

funderingen graven, zand en water leveren, …); 
- De overheden van het land (Ministerie van Onderwijs en lokale overheden); 
- De sponsors die soms ook inspraak krijgen bij een project (dankzij een samenwerking met Plan 

België). 
 
In activiteit 2 kunnen de leerlingen zich inleven aan de hand van een rollenspel.  
 
Oplossing: 

 
1 

 

 

De leerlingen uit Burkina Faso in hun oude school met een strooien dak. 

 
2 

 

 

De werken zijn begonnen. Vooraan: zand om beton te maken. 

 
3 

 

 

De dorpelingen werken samen en nemen o.a. waterbidons mee om beton 
te maken. 
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4 

 

 

Vlak bij de school worden er diepe putten in de grond gegraven door 
grote machines. 

 
5 

 

Boven op de put installeert men een pomp waar het hele dorp gebruik 
van kan maken. 

 
6 

 

 

Bij de school installeert met aparte toiletten voor de meisjes en de 
jongens. 

 
7 

 

Vlak bij de school zorgt men voor huisvesting, voor bv. de leerkrachten. 
De leerkrachten die door de regering naar afgelegen dorpen worden 
gezonden, hebben zo hun eigen huis. Zo zijn ze gemotiveerd om te 
blijven! 

 
8 

 

 

De klassen krijgen nieuw materiaal: banken, een bord, boeken, 
schriften… 

 
9 

 

 

De opening van de nieuwe school, in het bijzijn van het hele dorp! Alles is 
klaar, de leerlingen kunnen starten! 

 
10 

 

 

De leerlingen in hun nieuwe klas. 

 
11 

 

Iedereen die meegeholpen heeft aan de bouw van de school staat 
vermeld op een bord: de ngo Plan, de dorpelingen, de sponsors die geld 
hebben gegeven en de overheden van Burkina Faso. 

Een school bouwen in een ontwikkelingsland, dat betekent de 
handen in elkaar slaan! 
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Activiteit 2 
Rollenspel: samen bouwen aan 
een school  

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert 
 

� / � 
In groepen en 
klassikaal  

Competenties: 
- Samenwerken 
- Rollenspel of sketch 
- Problemen identificeren 
- Oplossingen voorstellen 
- Presentatie geven 
- Nadenken en eigen mening 

geven  
- Discussiëren  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Kaartjes voor de rolverdeling (zie 

bijlage) 

� 40 minuten 

 
Voorbereidingen 
Verdeel de klas in 5 groepen: de kinderen van het dorp – de dorpshoofden – de volwassenen van het 
dorp – de aannemer en zijn team – de leden van het Ministerie van Onderwijs. 
Elke groep krijgt een kaartje met daarop de rol en meer informatie. De leerlingen lezen wat er op het 
kaartje staat en denken na over de argumenten die ze kunnen gebruiken in hun rollenspel. Ga langs in 
de groepen tijdens de voorbereiding, spring bij waar nodig, stel hen vragen of geef hun eventueel 
voorbeeldjes. Je kunt zeggen dat ze enkele ideeën moeten noteren. 
 
Rollenspel 
Het gaat om een collegiale discussie tussen alle spelers. Elke speler moet de anderen overtuigen van 
zijn standpunt (staat op kaartje), en hulp vragen aan de anderen of oplossingen voorstellen. De 
leerlingen kunnen in een cirkel gaan zitten (in hun groepjes), zodat iedereen elkaar kan zien en horen. 
 
Zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt en dat iedereen goed in zijn rol blijft. Stimuleer hun 
creativiteit, laat hen reageren op de anderen en compromissen vinden die voor alle partijen goed zijn.  
 

• De kinderen uit het dorp moeten de volwassenen en de dorpshoofden overtuigen om hun 
school met een strooien dak om te bouwen tot een stenen school.  

• De dorpshoofden moeten, nadat het voorstel van de kinderen is goedgekeurd, het 
bouwproject voorleggen aan het dorp, de ngo Plan* en het Ministerie van Onderwijs.  

• De volwassenen van het dorp moeten proberen hun steentje bij te dragen in natura zonder 
dat ze hun eigen werk moeten opgeven.  

• De aannemer en zijn team moeten onderhandelen met de inwoners over bepaalde 
voorwaarden voordat ze met de bouw van de school beginnen.  

• Het Ministerie van Onderwijs moet bepaalde problemen uit de weg ruimen om de nieuwe 
school educatief materiaal en leerkrachten te kunnen aanleveren.  
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*Jij kunt zelf de rol van de ngo Plan voor je rekening nemen: je wilt de bouw van de nieuwe school 
meehelpen ondersteunen als de school echt onmisbaar is en als de dorpelingen bereid zijn om actief 
mee te werken aan het project. Vraag aan de dorpelingen om zelf het gebied waar de toekomstige 
school zal staan te ontginnen, de funderingen te graven en materiaal mee te nemen om beton te maken 
(zand en water), …  
 
Na het rollenspel 
Vergeet niet om je leerlingen na het rollenspel even aan het woord te laten. Wat waren hun gevoelens 
tijdens het spel? Je kunt de volgende open vragen stellen: 
- Wat vond je van dit rollenspel? 
- Hoe voelde je je erbij? Was het gemakkelijk om met de andere groepen te onderhandelen? 
- Wat was de rol van elke speler (groep)? 
- Waarom is het belangrijk dat elke speler meewerkt aan de bouw van de school (of waarom is elke 

rol belangrijk?) 
 
Activiteit 3 
De vraag van Lou & Lena 

Deze activiteit informeert en 
sensibiliseert 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Schrijven 
- Vragen beantwoorden 
- Nadenken en eigen mening 

geven  
- Discussiëren  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Geen indien mondelinge activiteit  
- Iets om te schrijven indien 

schriftelijke activiteit  

� 20 minuten 

Na elk deel leggen Lou en Lena een vraag voor die stemt tot nadenken over de thematiek. Je kunt de 
volgende activiteit zowel mondeling als schriftelijk behandelen.  
 
L&L: Vind jij het schoolgebouw belangrijk voor leerlingen? Of vind je het niet het belangrijkste element? 
Kies telkens 1 van de 2 zinnen en zeg waarom!  

1) Ik vind het schoolgebouw heel erg belangrijk voor kinderen omdat… 
2) Ik vind het schoolgebouw waar de kinderen leren absoluut niet het belangrijkste omdat…  

 
Schrijf deze twee zinnen eventueel op het bord. De leerlingen kiezen telkens één van de twee 
voorgestelde keuzes en denken er individueel over na. Vervolgens kan je er met de hele klas over 
praten en vragen aan de leerlingen voor welke uitspraak ze telkens hebben gekozen. Er bestaat meer 
dan 1 goed antwoord. Alles hangt af van hoe de leerling zijn keuze motiveert: het gebouw is belangrijk 
om een optimale leeromgeving te creëren, maar er zijn meerdere elementen nodig voor een echt 
kwaliteitsvol educatief proces. 
 
Meer info http://www.un.org/millenniumgoals/ (Website VN over de 

Millenniumdoelstellingen voor de Ontwikkeling) 
 



De leerlingen uit Burkina
Faso in hun oude school
met een strooien dak.

De dorpelingen werken
samen en nemen o.a.
waterbidons mee om
beton te maken.

Vlak bij de school worden
er diepe putten in de
grond gegraven door grote
machines.

De werken zijn begonnen.
Vooraan: zand om beton
te maken.

Activiteit 1 : Het verhaal van een nieuwe school, met foto's



Boven op de put 
installeert men een 
pomp waar het hele dorp
gebruik van kan maken.

Bij de school installeert
men aparte toiletten voor
de meisjes en de jongens.

Activiteit 1 : Het verhaal van een nieuwe school, met foto's

Vlak bij de school zorgt men
voor huisvesting, voor bv. de
leerkrachten. De leerkrachten
die door de regering naar
afgelegen dorpen worden
gezonden, hebben zo hun
eigen huis. Zo zijn ze 
gemotiveerd om te blijven!

De klassen krijgen nieuw
materiaal: banken, een
bord, boeken, schriften…



Activiteit 1 : Het verhaal van een nieuwe school, met foto's

De opening van de nieuwe
school, in het bijzijn 
van het hele dorp! 
Alles is klaar, de 
leerlingen kunnen 
starten!

De leerlingen in 
hun nieuwe klas.

Iedereen die meegeholpen heeft
aan de bouw van de school staat
vermeld op een bord: de ngo
Plan, de dorpelingen, de sponsors
die geld hebben gegeven en de
overheden van Burkina Faso

Een school bouwen in een 
ontwikkelingsland, dat betekent
de handen in elkaar slaan! 



1. De kinderen van het dorp
Momenteel volgen jullie de lessen in
een school met een strooien dak.
Dat stemt jullie niet tevreden.
Overtuig de dorpshoofden en de 
volwassenen van het dorp van de
noodzaak om een grotere school te
bouwen in steen en met een klas
voor elk leerjaar (dus 6 klassen). 
Maar alleen een grote school is niet
voldoende, de leerlingen moeten er
ook goed kunnen leren! 

Enkele ideeën:
1) Beschrijf de nadelen van een school met een strooien dak (bijvoorbeeld: weinig plaats, 

leren is er soms moeilijk).
2) Beschrijf alle voordelen van een nieuwe school in steen (meer plaats voor alle leerlingen).
3) Beschrijf wat je nog nodig hebt om goed te kunnen leren (bijvoorbeeld goede 

leerkrachten).

2. De dorpshoofden
De kinderen van het dorp zullen jullie
vragen om hun strooien school te
verbouwen. Als jullie het voorstel
hebben goedgekeurd, dan moeten
jullie het bouwproject nog voorleggen
aan het dorp, de ngo Plan en het
Ministerie van Onderwijs. 

Enkele ideeën:
1) Leg uit aan de volwassenen van het dorp  waarom het belangrijk is dat kinderen in 

goede omstandigheden moeten leren. Zeg dat ze zullen moeten meehelpen met de bouw 
van de nieuwe school.

2) Vertel aan Plan dat er een nieuwe school moet komen in het dorp en dat jullie hulp nodig
hebben om de werken te betalen.

3) Zeg aan het Ministerie van Onderwijs dat jullie een nieuwe school met 6 klassen nodig 
hebben in het dorp en dat Plan jullie kan helpen met bouwen. Vraag aan het Ministerie 
6 leerkrachten (1ste tot 6de leerjaar) en materiaal (boeken en schriften).

Activiteit 2: Rollenspel: samen bouwen aan een school



Activiteit 2: Rollenspel: samen bouwen aan een school

3. De volwassenen van het dorp
De kinderen van het dorp zouden
graag een nieuwe school willen en de
dorpshoofden gaan jullie vragen om
te helpen bij de bouw. Probeer jullie
steentje bij te dragen maar zorg
ervoor dat jullie dagelijkse werk er
niet onder lijdt.

Enkele ideeën:
1) Jullie vinden het belangrijk dat jullie kinderen in de beste omstandigheden kunnen leren.
2) Enkele jaren geleden hebben jullie de school met een strooien dak gebouwd, maar jullie 

begrijpen dat dit niet meer voldoende is. 
3) Het probleem is dat jullie allemaal een job hebben: de mannen werken op het veld 

om hun gezin te kunnen onderhouden, de vrouwen zijn verantwoordelijk voor de 
huishoudelijke taken, de kinderen en bereiden de maaltijden voor.  

Hoe kunnen jullie meehelpen aan de school zonder je werk volledig te moeten opgeven?
Welke oplossingen bestaan er?

4. De aannemer en zijn team
Het dorp vraagt jullie om een nieuwe
school in steen te bouwen. De school
ligt echter afgelegen, ver weg op
het platteland. Jullie willen eerst
over enkele zaken onderhandelen
voordat jullie dit project aanvaarden. 

Enkele ideeën:
1) Vraag aan de dorpelingen om de werkzaamheden vooraf te betalen (jullie zijn bang dat

jullie niet betaald zullen worden). 
2) Het dorp ligt afgelegen. Het is moeilijk om er te geraken. Hoe lossen we dit op met de

vrachtwagens? 
3) De arbeiders kunnen niet elke avond terug naar huis. Mogen ze bij de dorpelingen 

verblijven en eten zolang de werkzaamheden duren? 
4) Het zal niet mogelijk zijn om de bouw te voltooien voor het regenseizoen: jullie hebben

tijd om 3 klassen te bouwen, maar geen 6. 

Discussieer met de dorpelingen en probeer een akkoord te vinden! 



5. Het Ministerie van Onderwijs 
De dorpshoofden en de ngo Plan vra-
gen de toestemming om een nieuwe
basisschool te bouwen met 6 klassen.
Ze vragen 6 leerkrachten en school-
materiaal (boeken en schriften). Eerst
moet je bepaalde problemen uit de
weg ruimen om de nieuwe school edu-
catief materiaal en leerkrachten te
kunnen aanleveren.

Enkele ideeën:
1) 6 leerkrachten aanleveren zal moeilijk zijn: er zijn te weinig leerkrachten voor het lager

onderwijs. Is het een oplossing om dit jaar 3 leerkrachten te sturen en volgend jaar 
3 leerkrachten? 

2) Het dorp ligt echt wel afgelegen: hoe kan je de leerkrachten stimuleren om ver weg te
gaan werken? Vraag of het dorp huisvesting kan bieden voor de leerkrachten?

3) Je kunt boeken en schriften aanleveren, maar vraag toch aan Plan of ze ook een deel 
willen betalen.

Discussieer met de dorpelingen en probeer een akkoord te vinden!

Activiteit 2: Rollenspel: samen bouwen aan een school
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Titel 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 2de graad lager onderwijs 
Werkvorm - Oefeningen 

- Rollenspel 
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 - 1.6 
- Muzische Vorming - Drama: 3.5 - 3.7 
- Muzische Vorming - Media: 5.5  
- Muzische Vorming - Attitudes: 6.4 - 6.5  
- Nederlands - Luisteren: 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 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 - 3.4 
- Nederlands - Schrijven: 4.1 - 4.6  
- 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 de redenen 
waarom kinderen in ontwikkelingslanden de school vroegtijdig verlaten.  

- De leerlingen spelen enkele 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 in de schoolcontext waar hij 
wordt geconfronteerd met de redenen waarom kinderen in ontwikkelingslanden niet naar 
school kunnen of de school moeten verlaten. 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 
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kosteloos moeten zijn. We kunnen alleen maar vaststellen dat geen enkel principe wordt 
toegepast. De staat heeft echter niet genoeg middelen om alle kinderen toegang tot het 
onderwijs 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). 
 
Om in een degelijke opleiding te voorzien, moet het kind natuurlijk toegang hebben tot een 
schoolgebouw en moeten er middelen bestaan zodat het kind zijn schoolloopbaan kan 
afmaken. In Burkina Faso maken weinig kinderen hun lagere school af. Slechts één op de 
twee kinderen is ingeschreven in het onderwijs. Het is dan ook logisch dat dit land een van 
de minst ontwikkelde landen is op onderwijsvlak.  
 

 Videofragment 6: De school in Burkina Faso (2de 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 
Juist of fout? 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 
 

� / � 
Individueel en 
klassikaal  

Competenties: 
- Vragen beantwoorden 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Problemen identificeren 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Eventueel iets om te schrijven 

� 10 minuten 

 
Bij wijze van inleiding kun je enkele vragen stellen aan je leerlingen (zie hieronder). Zij 
moeten antwoorden met juist of fout (de leerlingen kunnen de antwoorden neerschrijven). Bij 
de bespreking kun je vragen aan degene die “juist” hebben geantwoord om aan de ene kant 
van het klaslokaal te gaan staan. De leerlingen die “fout” hebben geantwoord, kunnen aan 
de andere kant van de klas gaan staan. Zo zijn de twee keuzes visueel gemakkelijk te 
onderscheiden.  
 

1) In Burkina Faso is bijna 1 op de 2 kinderen niet ingeschreven in een school. Juist of 
fout?  
JUIST. Burkina is één van de landen uit Afrika (en dus ook uit de wereld) met de 
laagste scholingsgraad. 
 

2) Kinderen die naar school gaan in Burkina Faso maken hun lagere school volledig af 
(tot en met het zesde leerjaar). Juist of fout?  



 

3 

 

FOUT. Van de gelukkigen die naar school kunnen, maken er weinig hun lagere 
school af. 
 

3) In Burkina Faso is school niet verplicht. Juist of fout?   
FOUT. Leren is verplicht, net zoals bij ons. De staat heeft echter niet genoeg 
middelen om alle kinderen toegang tot het onderwijs te geven. 
 

4) Burkina Faso is een van de landen in de wereld met het hoogste aantal analfabeten. 
Juist of fout?  
JUIST. In Burkina zijn 3 op de 4 personen niet in staat om te lezen of schrijven, een 
enorm aantal dat een rem zet op de economische ontwikkeling.  

 
Activiteit 2 
Waarom ik niet naar school 
ga 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 
 

� / � 
In groepen en 
klassikaal  

Competenties: 
- Informatie opzoeken 
- Vragen beantwoorden 
- Nadenken en eigen 

mening geven 
- Problemen identificeren 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- “School”kaarten (zie bijlage) 
- “Leerlingen”kaarten (zie bijlage) 

� 30 minuten 

 
Via het volgende spel ontdekken de leerlingen waarom sommige kinderen van hun leeftijd 
hun lagere school niet afmaken in Burkina Faso. Leg eerst uit dat ongeveer de helft van de 
Burkinabese kinderen naar school gaat, maar dat andere kinderen de mogelijkheden niet 
hebben om naar school te gaan of stoppen met school om verschillende redenen. Deze 
redenen worden uit de doeken gedaan door middel van een spelletje.  
 
Wijs je leerlingen erop dat er twee soorten kaarten zijn: de “school”kaarten en de 
“leerlingen”kaarten. Elke leerling krijgt een kaart en vervolgens moeten ze zoeken welke 
kaart bij hun kaart past. Zo ontdekken ze welke leerling naar welke school gaat in de 
genoemde situatie. Schud dus de twee soorten kaarten en geef aan elke leerling een kaart 
(die ze niet mogen tonen aan elkaar).  
Daarna staan de leerlingen op en wandelen door het klaslokaal terwijl ze hun klasgenoten 
ondervragen: Heb jij een leerling of een school? Wat is het probleem? Als ze een paar 
vormen, mogen ze naast elkaar gaan zitten. 
 
Bekijk dan samen de combinaties. Wat vinden de leerlingen van deze situaties? Vinden ze 
dit rechtvaardig?  
Licht ook toe wat een uittreksel van de geboorteakte is. In vele ontwikkelingslanden moet dit 
document worden voorgelegd bij de inschrijving op school. Vele kinderen zijn echter niet 
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geregistreerd en hebben dus geen officiële identiteit. Zo worden hun ontwikkelingskansen 
dus zwaar op de proef gesteld. 
 
Opmerking : de namen van de scholen zijn fictief (ze komen overeen met bestaande namen 
in Burkina Faso maar werden willekeurig gebruikt).  
 
 
Oplossingen: 
 
 

“School”kaarten  “Leerlingen”kaarten 
Ik ben de school van Koupéla 
In mijn klas zitten er meer dan 60 
leerlingen.  

Ik ben Asseta. 
Ik wil stoppen met school want ik heb geen 
boeken en geen plaats om te zitten.  

Ik ben de school van Périgban. 
In de oogstperiode zijn veel kinderen 
afwezig: ze hebben geen tijd meer om naar 
school te komen.  

Ik ben Abou. 
Op dit moment ga ik niet naar school omdat 
ik mijn vader moet helpen op het veld.  

Ik ben de school van Gondoro. 
Sommige leerlingen moeten meer dan twee 
uur wandelen om mij te bereiken.  

Ik ben Ini. 
Ik wil stoppen met school: ik moet twee en 
een half uur stappen naar mijn school… 
veel te ver! 

Ik ben de school van Namounou. 
Ik ben nooit gebouwd. Nochtans zijn er vele 
kinderen in het dorp die de schoolleeftijd 
hebben.  

Ik ben Abel. 
Ik ga niet naar school omdat er geen school 
is in mijn dorp of in de omgeving.  

Ik ben de school van Tiankoura. 
Alle jongens van het dorp komen naar de 
klas. Maar slechts de helft van de meisjes 
komen naar de klas.  

Ik ben Lidia. 
Mijn broer gaat naar school, ik niet: ik ben 
namelijk een meisje en moet mijn moeder 
helpen in het huishouden.  

Ik ben de school van Djibo. 
Mijn leerkrachten weten niet hoe ze 
interessante lessen kunnen geven.  

Ik ben Désiré. 
Ik wil stoppen met school omdat ik het saai 
vind. Bovendien houd ik niet van de manier 
waarop onze leraar ons behandelt.  

Ik ben de school van Sabouri. 
De lessen zijn in het Frans maar de 
leerlingen spreken een andere taal thuis.  

Ik ben Minata. 
Ik wil stoppen met school omdat ik niks 
begrijp van wat de leerkracht ons vertelt: hij 
spreekt niet dezelfde taal als wij. 

Ik ben de school van Banfora. 
Mijn leerlingen zijn nooit naar de kleuterklas 
geweest en zijn direct in het eerste leerjaar 
gestart.  

Ik ben Siebou. 
Ik ben voor de eerste maal naar school 
gegaan toen ik 8 jaar was, in het eerste 
leerjaar. Ik vind het niet leuk om stil te 
zitten, ik wil er niet meer heen.  
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Ik ben de school van Kaya. 
Sommige kinderen van het dorp komen 
nooit naar school omdat hun ouders 
zeggen dat ik te veel kost.  

Ik ben Nafissa. 
Enkel mijn grote broer mag naar school 
omdat mijn ouders te weinig geld hebben 
om ons allemaal naar school te laten gaan.  

Ik ben de school van Pama. 
Sommige kinderen van het dorp komen 
nooit naar school omdat hun ouders vinden 
dat school geen zin heeft.  

Ik ben Badou. 
Ik ga niet naar school omdat mijn vader 
zegt dat je beter leert hoe je dieren moet 
verzorgen en mil moet oogsten. School is 
tijdverlies!  

Ik ben de school van Kombissiri. 
Sommige kinderen van het dorp staan niet 
op mijn lijst omdat ze geen geboorteakte 
hebben.  

Ik ben Abi. 
Ik ga niet naar school omdat ik nooit ben 
geregistreerd. Ik heb geen geboorteakte, 
een belangrijk document om me te kunnen 
inschrijven op school.  

Ik ben de school van Koumbia. 
Sommige kinderen zijn vertrokken omdat 
hun leerkracht hen verplicht om te zwijgen 
en alles te herhalen. Ze kunnen niet echt 
actief meedoen aan de les. 

Ik ben Fumir. 
Ik wil stoppen met school omdat ik nooit 
mijn mening mag geven of mag meedoen in 
de klas.  

 
 
 
Activiteit 3 
Rollenspel 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 
 

� / � 
In groepen en 
klassikaal 

Competenties: 
- Verbeelding gebruiken en 

bedenken 
- Een rollenspel of sketch 

opvoeren 
- Oplossingen voorstellen  
- Laten raden  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- “School”kaarten (zie bijlage) 
 

� 40 minuten 

 
Vorm groepjes van 4-5 leerlingen. Neem enkel de “school”kaarten van het vorige spel. Elke 
groep moet een kaart uitpikken zonder te kijken en de voorgestelde situatie uitbeelden. De 
leerlingen moeten dus een verhaaltje tussen verschillende personages verzinnen en dat 
naspelen. Ze zorgen ervoor dat er verschillende sprekers in de school aan bod komen: de 
leerlingen, de leerkracht, de ouders, de held uit het verhaal… Hun scenario moet een goed 
einde kennen: ze moeten dus een oplossing uitdenken voor het probleem dat wordt 
aangekaart in de school.  
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Mogelijk scenario:  
Ik ben de school Namounou. Ik ben nooit gebouwd. Nochtans zijn er vele kinderen in het 
dorp die de schoolleeftijd hebben. 
De leerlingen kunnen een verhaal bedenken over kinderen die ervan dromen om te leren 
lezen en schrijven. Er is echter geen school in hun dorp en de dichtste school ligt erg 
afgelegen voor de kinderen. Op een dag komt er een man in het dorp aan en blijft er wonen. 
Hij is leerkracht en beslist om de kinderen te leren lezen. Meer en meer kinderen komen 
onder de boom zitten om te leren lezen. De volwassenen uit het dorp spreken erover en 
keuren het goed. Ze beslissen dan om samen een school op te richten. Ziezo, de school van 
Namounou ziet het levenslicht!  
 
Loop heen en weer tussen de groepjes/verdeel je aandacht over de verschillende groepjes 
en help de leerlingen om ideeën te vinden, hun scenario te structureren en de rollen te 
verdelen. Je kunt de volgende vragen stellen: Wie zijn de personages uit jullie verhaal? Wat 
is het probleem? Wat doen ze? Welke oplossing hebben ze? Dankzij wie of wat vinden ze 
deze oplossing? …  Zorg ervoor dat iedereen zijn duit in het zakje doet en dat elke groep zijn 
stuk in grote lijnen inoefent. 
 
Vervolgens stelt elke groep zijn stuk voor en de rest van de klas moet raden welk probleem 
er wordt aangekaart in elke situatie. Bedenk daarna met de hele klas een oplossing: Hoe 
denken de anderen erover? Is dit een goede oplossing? Bestaat er nog een andere 
oplossing?... 
 
 
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:  
- Prent met de rechten van het kind of 

vereenvoudigde weergave van het 
Verdrag  

� 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: We hebben nu al heel wat redenen opgesomd die verklaren waarom een kind niet naar 
school gaat of ermee stopt. Welke reden vind je het onrechtvaardigst en waarom?  
 
Geef de leerlingen wat tijd om na te denken en houdt dan een klasgesprek. Wat vinden ze 
bovenal onrechtvaardig: dat er helemaal geen school is? Dat de kinderen in het Zuiden op 
het veld of thuis moeten werken? Dat ze met te veel leerlingen zijn op school? Dat de school 
zo duur is? Dat de school zo afgelegen ligt? Dat de ouders denken dat het onderwijs geen 
zin heeft? Dat jongens een voorkeursbehandeling krijgen t.o.v. meisjes? Enzovoort.  
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Zeg tegen je leerlingen dat ze mogen verwijzen naar het Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het kind en laat ze artikels opzoeken die hun uitleg ondersteunen.  
 
Bijvoorbeeld:  

- Art. 2: alle kinderen van de wereld hebben dezelfde rechten, ongeacht hun ras, 
afkomst, geslacht, taal, … (meisjes mogen dus niet gediscrimineerd worden). 

- Art. 17: elk kind heeft het recht op toegang tot informatie en materiaal uit boeken en 
media. Het kind moet informatie kunnen vinden in zijn moedertaal.  

- Art. 28: elk kind heeft het recht op onderwijs en moet zolang als mogelijk naar school 
kunnen gaan. Het basisonderwijs moet kosteloos en verplicht zijn voor iedereen.  

- Art. 29: de school moet zorgen voor de ontplooiing van talenten en kwaliteiten van 
het kind. Ze moet het kind vormen tot een volwassen persoon.  

 
 
 
Voor meer info 

 
Raadpleeg de fiche  over het rollenspel. 

 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas! 
  



Activ ite it 2: Waarom ik n iet naar schoo l ga 

Ik ben Asseta.

Ik wil stoppen
met school want
ik heb geen 
boeken en geen
plaats om te 
zitten.

Ik ben Ini.

Ik wil stoppen met
school: ik moet
twee en een half
uur stappen naar
mijn school… veel
te ver!

Ik ben Abel.

Ik ga niet naar
school omdat er
geen school is in
mijn dorp of in de
omgeving.

Ik ben Abou.

Op dit moment 
ga ik niet naar
school omdat ik
mijn vader moet
helpen op het veld.

Ik ben de
school van
Koupéla.

In mijn klas zit-
ten er meer dan
60 leerlingen.

Ik ben de
school van
Gondoro.

Sommige 
leerlingen 
moeten meer 
dan twee uur
wandelen om mij
te bereiken.

Ik ben de school
van Namounou.

Ik ben nooit
gebouwd. 
Nochtans zijn er
vele kinderen in
het dorp die de
schoolleeftijd 
hebben.

Ik ben de school
van Périgban.

In de oogstperiode
zijn veel kinderen
afwezig: ze hebben
geen tijd meer om
naar school te 
komen.

“School”kaarten: “Leerlingen”kaarten:

 



Activ ite it 2: Waarom ik n iet naar schoo l ga 

Ik ben Lidia.

Mijn broer gaat
naar school, ik
niet: ik ben
namelijk een
meisje en moet
mijn moeder 
helpen in het
huishouden.

Ik ben Minata.

Ik wil stoppen met
school omdat ik niks
begrijp van wat de
leerkracht ons vertelt:
hij spreekt niet
dezelfde taal als wij.

Ik ben Siebou.

Ik ben voor de eerste
maal naar school
gegaan toen ik 8 jaar
was, in het eerste
leerjaar. Ik vind het
niet leuk om stil te
zitten, ik wil er niet
meer heen.

Ik ben Désiré.

Ik wil stoppen met
school omdat ik het
saai vind. Bovendien
houd ik niet van de
manier waarop onze
leraar ons behandelt.

Ik ben de
school van
Tiankoura.

Alle jongens van
het dorp komen
naar de klas.
Maar slechts de
helft van de
meisjes komen
naar de klas.

Ik ben de
school van
Sabouri.

De lessen zijn in
het Frans maar
de leerlingen
spreken een
andere taal thuis.

Ik ben de school
van Banfora.

Mijn leerlingen
zijn nooit naar de
kleuterklas
geweest en zijn
direct in het 
eerste leerjaar
gestart.

Ik ben de school
van Djibo.

Mijn leerkrachten
weten niet hoe 
ze interessante 
lessen kunnen
geven.

“School”kaarten: “Leerlingen”kaarten:

?



Activ ite it 2: Waarom ik n iet naar schoo l ga 

Ik ben Nafissa.

Enkel mijn grote
broer mag naar
school omdat mijn
ouders te weinig
geld hebben om ons
allemaal naar school
te laten gaan. 

Ik ben Abi.

Ik ga niet naar school
omdat ik nooit ben
geregistreerd. Ik heb
geen geboorteakte, een
belangrijk document
om me te kunnen
inschrijven op school.

Ik ben Fumir.

Ik wil stoppen
met school omdat
ik nooit mijn
mening mag geven
of mag meedoen
in de klas.

Ik ben Badou.

Ik ga niet naar 
school omdat mijn
vader zegt dat je
beter leert hoe 
je dieren moet 
verzorgen en mil 
moet oogsten. 
School is tijdverlies!

Ik ben de
school van
Kombissiri.

Sommige kinderen
van het dorp
staan niet op
mijn lijst omdat
ze geen 
geboorteakte
hebben.

Ik ben de school
van Koumbia.

Sommige kinderen
zijn vertrokken
omdat hun 
leerkracht hen 
verplicht om te
zwijgen en alles 
te herhalen. Ze
kunnen niet echt
actief meedoen 
aan de les.

Ik ben de school
van Pama

Sommige kinderen
van het dorp
komen nooit naar
school omdat hun
ouders vinden dat
school geen zin
heeft.

“School”kaarten: “Leerlingen”kaarten:
Ik ben de
school van
Kaya.

Sommige 
kinderen van het
dorp komen nooit
naar school
omdat hun
ouders zeggen
dat ik te veel-
kost.



Activ ite it 4: De vraag van Lou en Lena

HET VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

Art. 1. Tot de leeftijd van 18 jaar, ben je een kind.
Art. 2. Alle kinderen hebben dezelfde rechten.
Art. 3. Je hebt recht op welzijn.
Art. 4. Je hebt het recht om je rechten uit te oefenen.
Art. 5. Je hebt het recht om geholpen te worden bij het leren.
Art. 6. Je hebt het recht om te leven.
Art. 7. Je hebt recht op een naam en een nationaliteit.
Art. 8. Je hebt het recht op bescherming van je identiteit.
Art. 9. Je hebt het recht om samen te leven met je ouders.
Art. 10. Je hebt het recht om je familie terug te vinden.
Art. 11. Je hebt het recht om je in alle vrijheid te verplaatsen.
Art. 12. Je hebt het recht een eigen mening te hebben.
Art. 13. Je hebt recht op vrijheid van meningsuiting.
Art. 14. Je hebt recht op vrijheid van gedachte en godsdienst.
Art. 15. Je hebt het recht om samen te komen met andere kinderen.
Art. 16. Je hebt recht op bescherming van de privacy.
Art. 17. Je hebt recht op toegang tot informatie.
Art. 18. Je ouders zijn verantwoordelijk voor jou. 
Art. 19. Je hebt recht op bescherming tegen mishandeling.
Art. 20. Je hebt recht op bescherming als je geen familie meer hebt.
Art. 21. Je hebt het recht om geadopteerd te worden.
Art. 22. Je hebt het recht op bescherming als je uit je land van herkomst bent gevlucht. 
Art. 23. Je hebt recht op speciale zorgen als je gehandicapt bent.
Art. 24. Je hebt recht op gezondheidszorg.
Art. 25. Je hebt recht op verzorging als je geplaatst bent in een instelling.
Art. 26. Je hebt recht op hulp van de overheid wanneer je ouders arm zijn.
Art. 27. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen armoede.
Art. 28. Je hebt het recht om naar school te gaan.
Art. 29. Je hebt het recht om je ten volle te ontplooien in het leven.
Art. 30. Je hebt recht op bescherming wanneer je tot een minderheid behoort.
Art. 31. Je hebt recht op vrije tijd, ontspanning en spel.
Art. 32. Je hebt recht op bescherming tegen kinderarbeid.
Art. 33. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen druggebruik.
Art. 34. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen seksuele uitbuiting.
Art. 35. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen kinderhandel.
Art. 36. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen allerlei 

andere vormen van uitbuiting.
Art. 37. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen foltering en gevangenschap.
Art. 38. Je hebt het recht om beschermd te worden tegen oorlog.
Art. 39. Je hebt het recht op hulp wanneer je het slachtoffer geworden 

bent van een vorm van misbruik.
Art. 40. Je hebt het recht om berecht te worden als een kind. 
Art. 41. Je hebt het recht om beschermd te worden door de wetten van je land.

 



 

 

1 

 

Titel 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, leerkrachten 
Soort fiche Lesfiche 
Graad 2de graad lager onderwijs 
Werkvorm - Oefening 

- Rollenspel 
- Klasgesprek  

Eindtermen 
 

- Wereldoriëntatie – Mens: 3.1 - 3.3 - 3.7  
- Wereldoriëntatie - Maatschappij: 4.3 - 4.4 - 4.13 - 4.15 
- Wereldoriëntatie - Tijd: 5.3 
- Wereldoriëntatie - Ruimte: 6.2 - 6.9  
- Sociale Vaardigheden: 1.2 - 1.3 - 1.6 - 2 - 3 
- Muzische Vorming - Beeld: 1.3  
- Muzische Vorming - Drama: 3.5 - 3.7 
- Muzische Vorming - Attitudes: 6.4 - 6.5  
- Nederlands - Luisteren: 1.1 - 1.5 - 1.8 - 1.9 
- Nederlands - Spreken: 2.2 - 2.5 
- Nederlands - Taalbeschouwing: 6.2 
- Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid: 7 
- Leren Leren: 1 - 2 - 3 - 4 

Specifieke 
doelstellingen 
 

- De leerlingen komen, door middel van een coöperatief spel, in aanraking met de 
moeilijkheden die leerkrachten uit Burkina Faso ondervinden.  

- 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 “kwaliteitsvol onderwijs”: 
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, 
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. 
 
Activiteit 1 
Het lerarenspel 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
In groepjes en 
klassikaal 

Competenties: 
- Al spelend leren 
- Samenwerken 
- Lezen 
- Nadenken en eigen mening 

geven 
- Problemen identificeren  
- Vragen beantwoorden 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd  

Materiaal: 
- kaart van Burkina Faso (zie bijlage) 
- een affiche of een groot blad 
- een uurwerk 
- een dobbelsteen 
- pionnen 
- tabel met de waarden van de dobbelsteen (zie 

bijlage)  
- symbolen om uit te knippen (zie bijlage) 
- gebeurteniskaarten (zie bijlage)  

� 50 minuten 

 
Je leerlingen leren aan de hand van dit spel wat de moeilijkheden zijn die de leerkrachten in Burkina Faso 
ondervinden. Het is de bedoeling dat jullie dit spel samen ineensteken.  
 
Knutsel het spel 
Neem een affiche of een groot blad. Geef je leerlingen een kaart van Burkina Faso (zie bijlage) en vraag hen 
om een grote versie van de kaart te tekenen op het blad. Vervolgens moeten ze op de kaart ongeveer 5 
“steden” in het rood opschrijven (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Kaya, Koudougou, 
Banfora…) en 15 “dorpen” in het zwart (Dori, Toma, Gaoua, Pô…). Het is niet erg als de kaart niet identiek is 
aan de voorbeeldkaart. 
 
Je kunt de kaart ook samen met de leerlingen in het groot op het bord tekenen. Of op een kopie van de kaart 
van Burkina Faso werken: dan omcirkelen ze enkele “steden” en “dorpen” in twee verschillende kleuren (om 
het onderscheid te maken).  
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Houd er wel rekening mee dat de symbolen “school, leraar, opleiding, enzovoort” (zie bijlage) niet te groot 
zijn voor de kaart die je zou gebruiken als plattegrond voor het spel.  
 
 
Bedoeling van het spel 
Je moet ervoor zorgen dat de steden en dorpen voldoende scholen (3 scholen per stad en 1 per dorp), 
gevormde leerkrachten en schoolmateriaal krijgen. 
 
 
Spelregels 
Vorm groepjes van 2 of 3 leerlingen. Het gaat om een coöperatief spel. Hierbij spelen de spelers mét in 
plaats van tegen elkaar om een gemeenschappelijk doel (in een bepaalde tijd) te bereiken. Ze spelen dus 
tegen de tijd: bepaal de tijdspanne samen met je leerlingen voordat je met het spel start (20 minuten 
bijvoorbeeld). Je kunt hiervoor een wekker gebruiken.  
 
Hang de tabel op met de dobbelsteenwaarden (zie bijlage): 1 = een school / 2 = een leraar / 3 = een 
opleiding voor een leraar / 4 = huisvesting voor een leraar in een dorp  / 5 = schoolmateriaal (banken, 
boeken, schriften…) / 6 = neem een “gebeurtenis”kaart  
Je hebt eveneens een aantal symbolen nodig “school, leraar, opleiding, huisvesting, schoolmateriaal” (neem 
kopieën en knip uit, zie bijlage), en “gebeurtenis”kaarten. 
 
Om de beurt werpt elk team de dobbelsteen. Afhankelijk van het ogenaantal, plaatsen de leerlingen op de 
kaart van Burkina Faso een school, een leraar, enzovoort of ze nemen een gebeurteniskaart. De 
gebeurtenissen kunnen positief of negatief zijn, en ze hebben een invloed op het spel. Als alle 
gebeurtenissen getrokken zijn, schud dan deze kaarten en herbegin. (Je kunt zelf of met je leerlingen nog 
andere kaarten verzinnen). Merk op: de symbolen die op de plattegrond worden geplaatst, mogen niet 
vastgelijmd worden. Het kan namelijk zijn dat je een symbool moet verwijderen door een bepaalde 
“gebeurtenis”.  
 
De teams moeten de volgende dingen proberen te realiseren: 
 

In elke stad: In elk dorp: 
- 3 scholen 
- 3 leraren (1 in elke school) 
- 3 opleidingen (1 per leraar) 
- 3 kits schoolmateriaal (1 per school) 

- 1 school 
- 1 leraar 
- 1 opleiding voor de leraar 
- 1 huisvesting voor de leraar 
- 1 kit schoolmateriaal 

 
Stop het spel als de vooropgestelde tijd is verstreken en bespreek de situatie. 
Opgelet: het spel moet in principe afgelopen zijn voordat de leerlingen voor alle steden en dorpen 
hun doel hebben bereikt. 
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Vragen na het spel + uitleg 
 
Bekijk samen wat je door dit spel hebt geleerd over de school in Burkina Faso en de situatie van de 
leerkrachten. Voor een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid zou het antwoord op de volgende 
vragen “nee” moeten zijn. Indien de leerlingen enkele doelstellingen hebben behaald en het antwoord (of 
meerdere antwoorden) dus “ja” luidt (luiden), dan kan je zeggen: “Goed zo, jullie hebben een doel bereikt, 
maar de situatie in Burkina Faso is helaas anders!”. Licht dan de reële situatie toe.  
 

1. Staan er overal scholen? In de steden en de dorpen? (normaal gezien is antwoord: nee) 
� In de werkelijkheid ook niet in Burkina Faso: er zijn te weinig scholen en daarom krijgen niet 

alle kinderen de kans om naar school te gaan in goede omstandigheden. Op het platteland 
bouwen de ouders soms zelf scholen (onder een strooien dak) omdat er geen school is nabij 
hun dorp. 

 
2. Zijn er in elke school leraren, zowel in de stad als in de dorpen? (normaal gezien is antwoord: nee) 

� Dat is ook het geval in Burkina Faso: er zijn te weinig leerkrachten voor het hele land. 
 

3. Hebben alle leerkrachten een degelijke opleiding gekregen? (normaal gezien is antwoord: nee) 
� Dat geldt ook voor Burkina Faso: aangezien er te weinig leraren zijn, heeft de regering de 

opleiding ingekort (meestal 1 jaar of 2) of heeft ze leraren aangeworven zonder diploma. 
Soms gaat het om dorpelingen zelf. (Laat de leerlingen even nadenken over de gevolgen dat 
dit kan hebben voor de kwaliteit van het educatief proces). 

 
4. Is er voor elke leraar huisvesting in de dorpen? (normaal gezien is antwoord: nee) 

� Waarom is dit belangrijk? Normaal gezien zendt de regering de leraren naar alle scholen, 
dus ook in de afgelegen dorpen. Deze leraren bevinden zich soms heel ver van hun huis en 
kunnen niet elke avond naar hun familie terugkeren. Ze hebben dus huisvesting nodig dicht 
bij de school. Het is voor hen vaak een voorwaarde om de job te aanvaarden. 

 
5. Is er in elke school schoolmateriaal aanwezig? (normaal gezien is antwoord: nee) 

� Idem: er is soms te weinig degelijk materiaal voorhanden in de scholen in Burkina Faso of er 
is te weinig materiaal in vergelijking met het aantal leerlingen. Zonder een minimum aan 
schoolmateriaal is het moeilijk om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.  

 
Vraag je leerlingen om hun mening te geven over het spel. Aarzel zeker niet om suggesties voor 
verbetering door te geven op Leerplaneet! 
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Activiteit 2 
De vraag van Lou & Lena 

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Vragen beantwoorden 
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- Per leerling een kopie van de quiz (zie bijlage) 

ofwel voorlezen aan de leerlingen. 

� 10 minuten 

 
Na elk deel leggen Lou en Lena een vraag voor die stemt tot nadenken over de thematiek.  
L&L: Wat weten jullie nog over het werk van de leerkrachten in Burkina Faso?  
  
Stel deze vraag aan al je leerlingen en bespreek hun antwoorden mondeling. 
Vervolgens kan je je leerlingen vragen om de quiz (zie bijlage) individueel op te lossen.  
 
Antwoorden van de quiz 
Voor elke vraag zijn er meerdere goede antwoorden: 1 B-C / 2 A-C / 3 A-B-C. 
 
 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas!  

  



Activiteit 1: Spel van de leerkrachten
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Activiteit 1: Het lerarenspel

De dobbelsteenwaarden:

= een school

= een opleiding 
voor een leraar

= huisvesting voor een
leraar in een dorp 

= schoolmateriaal voor
een school

= neem een
gebeurteniskaart 

= een leraar



Symbolen 
(neem 2 à 3

kopieën)

Activiteit 1: Het lerarenspel

school Leraar

Leraar

Leraar

Leraar

Leraar

Leraar

Leraar

Leraar

Leraar

Leraar

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

Materiaal

school

school

school

school

school

school

school

school

school



Het naburige dorp ziet dat jul-
lie een school hebben gebouwd.
Het dorp bouwt daarom ook een
school. 

gg

     

Plaats een school in een
dorp naast een dorp dat al
een school heeft. 

Wat een geluk! Het Ministerie
van Onderwijs geeft dit jaar 3
extra leraren een opleiding. 

gg

      

Geef een diploma aan 3
leerkrachten die geen diploma
hebben.

De ouders van het dorp zijn
tevreden over de nieuwe leraar.
Ze zorgen voor huisvesting.

gg

      

Geef een leraar in een
dorp huisvesting. 

Het Ministerie van Onderwijs
stuurt schoolmateriaal voor 1
stadsschool en 2 dorpsscholen. 

gg

      

Verdeel dit materiaal in 
de scholen naar keuze.

Het Ministerie van Onderwijs
stuurt schoolmateriaal voor 1
dorpsschool.

gg

      

Geef het materiaal aan
een school naar keuze. 

Plan België staat in voor de
financiering van een dorps-
school.

gg

      

Plaats deze school in een
dorp naar keuze. 

Een leraar in het dorp stopt
met lesgeven omdat hij geen
huisvesting heeft. 

gg

      

Verwijder in een dorp een
leraar die geen huisvesting
heeft. 

Slecht nieuws! 2 leraren stop-
pen met lesgeven omdat ze geen
opleiding hebben gekregen.

gg

      

Verwijder 2 leraren die
geen opleiding hebben 
gekregen.

De laatste opleiding was niet
kwaliteitsvol. 

gg

      

Verwijder een opleiding. 

Het schoolmateriaal van een
dorpsschool is versleten en 
verouderd.

gg

      

Verwijder het 
schoolmateriaal van een 
dorpsschool. 

Activiteit 1: Het lerarenspel

Gebeurteniskaarten:

 



Het Ministerie van Onderwijs
stuurt 2 extra leraren. 

gg

     

Geef deze leraren aan de
scholen van jullie voorkeur. 

Er wordt een leraar ziek. 
Hij kan geen les meer geven.

gg

      

Verwijder 1 leraar in de
school van jullie voorkeur.

Het Ministerie van Onderwijs
heeft te weinig geld om de bouw
van 2 scholen te voltooien.

gg

      

Verwijder 2 scholen in de
steden of dorpen van jullie 
voorkeur. 

De inspecteur uit het zuiden van
het land geeft een bijkomende
opleiding voor een leraar van zijn
regio. 
gg

      

Geef een opleiding aan een
leraar uit het zuiden van het
land die nog geen diploma
heeft.

2 verblijfplaatsen voor leraren
zijn in zeer slechte staat.  

gg

      

Verwijder 2 
verblijfplaatsen voor de 
leraren.

De regering heeft een school
beloofd, maar die stort in.

gg

      

Verwijder een school
waar nog geen leraren 
werkten. 

Een dorpsschool heeft te 
weinig leerlingen. Het
Ministerie van Onderwijs
besluit om die school te 
sluiten. 

gg

      

Verwijder een dorpsschool. 

De leraar van een stadsschool
is te vaak afwezig en verwaar-
loost zijn lessen. De directeur
van de school ontslaat de
leraar.

gg

      

Verwijder een leraar in
een stadsschool.

Er wordt een lerarenopleiding
geannuleerd tijdens het
schooljaar.

gg

      

Verwijder een opleiding. 

Slecht nieuws! Door 
overstromingen is er een
school verwoest.

gg

      

Verwijder een school. 

Activiteit 1: Het lerarenspel

Gebeurteniskaarten:

 



1. In Burkina Faso zijn er…

❏ A. Te veel leerkrachten.
❏ B. Te weinig leerkrachten.
❏ C. Te veel leerkrachten zonder opleiding. 

2. In Burkina Faso moeten sommige leraren in afgelegen 
dorpen les gaan geven. Het is belangrijk dat deze 
leraren huisvesting krijgen omdat …

❏ A. Deze leraren vaak te ver van hun familie wonen om na
schooltijd telkens naar huis te gaan.

❏ B. Deze huisvesting eventueel als klaslokaal dient. 
❏ C. De leerkrachten dankzij deze huisvesting een job 

aanvaarden in verafgelegen dorpen. 

3. In Burkina Faso bestaat 
het gevaar dat leraren 
zonder degelijke opleiding…

❏ A. Geen interessante lessen
kunnen geven aan hun leerlingen. 

❏ B. Slechte leermethodes 
gebruiken (de leerlingen laten
herhalen, de leerlingen met
harde hand aanpakken…).

❏ C. Hun job niet graag doen en
snel stoppen met lesgeven.

Activiteit 2: individuele quiz (de vraag van Lou & Lena)

Quiz over 
de leraren in 
Burkina Faso 
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Titel 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, school, ouders 

Soort fiche Lesfiche 
Graad 2de 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 
- Nederlands - Luisteren: 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 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 - 3.4 
- Nederlands - Schrijven: 4.1 - 4.6  
- 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 ouders in het 
leerproces van de kinderen uit Burkina Faso.  

- De leerlingen denken na over hoe belangrijk kleuteronderwijs is. 
- De leerlingen ontdekken hoe het schoolleven is voor andere kinderen 

in de wereld. 
 
 
Achtergrondinfo: Ouders in Burkina Faso 
 
Deze module schetst de plaats van de “ouders” als hoofdrolspelers 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 leerkracht. 
 
Het kleuteronderwijs legt de basis voor de cognitieve, psychomotorische, taalkundige, 
sociale en affectieve vaardigheden en stoomt zo de kinderen klaar voor de lagere school. In 
de ontwikkelingslanden kan je de kleuterscholen echter op één hand tellen. Vaak gaat het 
dan om lokale initiatieven die uit de grond worden gestampt met de steun van ngo’s, zoals 
Plan België. In Burkina Faso heb je de “bisongo” (deze term verwijst letterlijk naar de plaats 
waar het kind “een degelijke opleiding” krijgt). In een land waar er een tekort is aan 
leerkrachten en waar die leerkrachten bovendien geen degelijke opleiding hebben gekregen, 
zijn er evenmin kleuterjuffen. De staat heeft immers onvoldoende middelen om degelijke 
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opleidingen te organiseren. De mama’s, die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de 
opvoeding van hun kleine kinderen, worden vaak ingezet in de landen uit het Zuiden. Er zijn 
verenigingen die steun en opleidingen aanbieden zodat vrouwen eveneens de kans krijgen 
om een beroep zoals opvoeder te leren, en zo wat geld te verdienen. Andere vrouwen 
springen bij in de schoolrefter en helpen het eten voor te bereiden voor de kinderen.  
 
Het kleuteronderwijs zorgt ervoor dat de kinderen een eerlijkere kans krijgen in het leven. 
Het draagt bij in de strijd tegen gender- en socio-economische ongelijkheden. Uit 
verschillende enquêtes, afgenomen in verschillende landen, blijkt dat de meest welvarende 
kinderen uit de landen komen waar kinderen kleuteronderwijs hebben gevolgd. Het 
kleuteronderwijs helpt de kinderen uit etnische minderheden of arme gezinnen, en meisjes 
(vaak benadeeld), de vertraging in te halen die ze de eerste jaren van hun leven opliepen. 
Bovendien hoeven de oudere broers en zussen niet meer op hun kleine broers of zussen 
passen als ze naar de kleuterklas zijn en kunnen ze zelf naar school gaan. 
 
 
Activiteit 1 
In mijn sas in de kleuterklas!  

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Klassikaal 

Competenties: 
- Persoonlijke ervaring 

delen  
- Nadenken en eigen 

mening geven  
- Vergelijken 
- Voorbeelden vinden  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

Materiaal:  
- 18 kaarten in bijlage (facultatief)  
- Stickerpapier of magneetjes om de 

kaartjes aan het bord te hangen  
 

� 30 minuten 

 
Vraag eerst aan je leerlingen om een herinnering uit de kleuterschool op te rakelen. Het is de 
bedoeling dat ze zich concentreren op wat ze toen deden, wat ze toen leerden. Vraag hen of 
ze de kleuterklas nuttig vinden. Vertel dan dat in de meeste ontwikkelingslanden zelfs geen 
kleuterschool bestaat, terwijl bijna alle kinderen in België tussen (2, 5 jaar) 3 en 6 jaar naar 
de kleuterklas gaan. Denk dan samen na over hoe belangrijk de kleuterklas is voor de 
verdere schoolloopbaan.  
 
Merk op: als er kinderen in je groep zitten die niet naar de kleuterklas gingen (om 
migratieredenen bijvoorbeeld), dan is het belangrijk dat je ze niet stigmatiseert t.o.v. de 
andere kinderen. Je kunt aan de andere kinderen vertellen welke inspanningen ze hebben 
moeten leveren om zich aan te passen en je kunt een beroep doen op hun ervaringen om de 
zaken naar boven te halen die ze hebben moeten leren om in het eerste leerjaar mee te 
kunnen. 
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Schud vervolgens de kaarten “kleuterschool” en “lagere school”: 18 kaartjes waarop de 
belangrijkste leerprocessen staan. Teken 2 kolommen op het bord: één kolom met 
“kleuterschool” en een kolom met “lagere school”. Vraag de leerlingen om een kaart te 
trekken, die voor te lezen en ze in de juiste kolom te hangen (in elke kolom 9 kaartjes). Als 
de kaartjes willekeurig hangen in elke kolom, dan kan je aan de leerlingen vragen om het 
juiste kaartje van de kleuterschool naast het juiste kaartje van de lagere school te hangen, 
want veel eenvoudige leerprocessen uit de kleuterklas zijn een voorbereiding op andere 
complexere leerprocessen in de lagere school. De leerlingen moeten het verband kunnen 
leggen tussen de twee. Je kunt 2 blanco kaartjes bijsteken en vragen aan de leerlingen om 
een ander voorbeeld te verzinnen van iets wat je leert in de kleuterklas en in de lagere 
school (bijvoorbeeld over hygiëne, voeding, creativiteit…).  
 
Mogelijk alternatief: je hoeft niet noodzakelijk de bestaande kaartjes te gebruiken. Je kunt 
eveneens herinneringen ophalen met de leerlingen en op basis daarvan kaartjes maken.  
De bedoeling van deze oefening is dat je leerlingen vaststellen dat de kleuterschool de basis 
is van vele leerprocessen bij een jong kind, die verder tot ontwikkeling komen en verfijnd 
worden in de lagere school. 
 

 
Activiteit 2 
De kleuterschool in Burkina 
Faso  

Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
Individueel 
en/of in 
groepen en 
klassikaal  

Competenties: 
- Foto/film 

becommentariëren 
- Informatie opzoeken 
- Nadenken en eigen 

mening geven  
- Vragen beantwoorden  
- Link maken met kinderen 

wereldwijd 

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

leerling (of per groep) 

� 40 minuten  

 

 De school in Burkina Faso (2de graad) 
Toon dit videofragment aan je leerlingen bij wijze van inleiding op de activiteiten. Het 
schoolleven in Burkina Faso en de aspecten van kwaliteitsvol onderwijs worden geschetst.  
 
Na het fragment beantwoorden de leerlingen de vragen, individueel of in kleine groepen. 
Nadien kan je deze opdracht klassikaal verbeteren. 
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Vragen en antwoorden: 
1) Waarom is het belangrijk dat kleine kinderen naar school gaan in Burkina Faso? 

In de kleuterschool ontwikkelen de kleintjes hun kennis, hun lichaam en ze leren 
communiceren. Naast deze educatieve processen leren ze ook dingen die belangrijk 
zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld je handen wassen en gezond eten. Jammer 
genoeg gaan er veel te weinig kinderen naar school en zo missen ze veel 
ontwikkelingskansen.  

2) Kunnen ouders een steentje bijdragen in het schoolgebeuren? Hoe dan?  

• Alle kinderen de kans geven om naar school te gaan, zowel de meisjes als de 
jongens.  

• Interesse tonen voor de dingen die hun kinderen leren op school.  

• Praten met de leerkracht om te weten of hun kinderen goede vorderingen 
maken.  

• Zich engageren voor schoolprojecten: bomen planten, bakstenen uit aarde 
maken om muurtjes te bouwen rond de bomen zodat de dieren er niet kunnen 
aan grazen…  

• Deel uitmaken van de ouderraad, die oplossingen zoekt voor de problemen op 
school. 

3) Wie zijn de kleuterjuffen eigenlijk in de film?   
Het zijn jonge mama’s die een opleiding kregen dankzij Plan.  

4) Wat vinden jullie van hun werk?  (open vraag) 
Je kunt aangeven dat deze mama’s een titanenwerk verrichten zonder 
overheidssteun, omdat er te weinig middelen zijn. 

5) Wat valt er jullie nog meer op in deze video? (open vraag) 
 

Juist of fout? 
1) De kinderen die naar de kleuterschool gaan hebben nadien hogere slaagkansen op 

de lagere en middelbare school.  
JUIST. Studies tonen het aan: in het kleuteronderwijs wordt de basis gelegd voor 
later, waardoor het kind later sneller zal leren en minder snel zal afhaken.   

2) Voor kinderen van 0 tot 6 jaar staan er helaas geen rechten in het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind.  
FOUT. Het Verdrag heeft betrekking op alle kinderen van 0 tot 18 jaar.  

3) Wereldwijd krijgen ongeveer 200 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar niet de kansen 
om zich te ontwikkelen door de armoede, ondervoeding en omdat ze te weinig 
gestimuleerd worden.  
JUIST. Deze kinderen werken dan minder snel en minder goed op de lagere school 
en maken vaak hun school niet af. Het is dus belangrijk dat er kleuterscholen komen.  

4) Wereldwijd moeten enorm veel kinderen opdraaien voor de opvang van hun kleine 
broer of zus en kunnen ze dus zelf niet naar school gaan.  
JUIST. Het kleuteronderwijs heeft nog een ander voordeel: als de kleintjes naar 
school gaan, dan moeten de grote zussen en broers niet meer op hen passen, en zo 
kunnen ze zelf naar school gaan. 
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5) In vele landen uit Zuid-Afrika gaan er slechts 5 op de 10 kinderen naar de 
kleuterklas. 
FOUT. Slechts 1 op de 10 kinderen gaat naar de kleuterklas aangezien er bijna geen 
scholen zijn. 
 

 
Activiteit 3 
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:  
- Zinnen met verschillende oplossingen 

(voorgesteld door de ouders) (zie 
bijlage)  

 

� 10 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.  
 
L&L: Hieronder enkele oplossingen van ouders van leerlingen in Burkina Faso. Gaan jullie 
ermee akkoord of niet? Leven ze alle kinderrechten na? 
 
Lees samen de voorgestelde situaties en praat erover. Hebben de oplossingen van de 
ouders positieve gevolgen voor de kinderen? Worden de kinderrechten gerespecteerd? 
Vertel!  
 
 
1) Joseph, vader van 5 kinderen tussen 2 en 10 jaar: 
Twee zonen gaan naar school, volgens mij is dat voldoende. Ik zou nooit de schoolkosten 
kunnen betalen voor al mijn kinderen en bovendien heb ik mijn kinderen nodig om te helpen 
op het veld. 
� Het is al goed dat twee van de vijf kinderen naar school gaan, maar iedereen heeft recht 
op onderwijs (art. 28 van het Verdrag). Het werk thuis mag geen obstakel vormen om naar 
school te gaan. Er kunnen oplossingen worden gevonden met de school zelf om de 
schoolkosten te verlagen. 
 
 
2) Sibiri, vader van 3 meisjes van 7, 9 en 10 jaar: 
Ik ben lid van de ouderraad. Mijn drie dochters gaan naar school en behalen goede 
resultaten. Ik ben echt trots op hen! Ik probeer andere ouders te overtuigen hoe belangrijk 
school wel niet is. 
� Bravo! Deze vader kan samen met zijn dochters een voorbeeld zijn voor andere ouders 
die niet geloven dat school nut heeft, en zeker niet voor meisjes. 
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3) Asseta, moeder van een zoon van 11 jaar en van een meisje van 8 jaar: 
Mijn dochter gaat naar school, mijn zoon niet omdat hij een handicap heeft aan zijn been. Ik 
ga dus geen geld uitgeven omdat hij naar school zou kunnen, hij helpt me beter met kleine 
werkjes thuis. 
� Kinderen met een beperking hebben het recht op een volwaardig en behoorlijk leven en 
op een opleiding (art.23). Een handicap aan het been zou geen obstakel mogen vormen om 
naar school te gaan.  
 
4) Hawa, moeder van een zoontje van 4 jaar: 
Er was geen kleuterschool in de buurt van mijn dorp. Ik heb dus besloten om zelf kleuterjuf 
te worden omdat ik wil dat mijn kinderen naar school kunnen gaan.  
� Bravo! Deze jonge mama heeft zich geëngageerd in de nieuwe kleuterschool bij haar 
dorp. Als de ouders dergelijke initiatieven nemen in een dorp, dan zullen de overheid en de 
lokale overheden sneller middelen vrijmaken.  
 
5) Seydou, vader van 2 jongens van 7 en 9 jaar: 
Ik stuur mijn twee jongens naar school, maar het maakt me niet uit wat ze doen. Zodra ze 
terugkeren, moeten ze zorgen voor de dieren en mij helpen. Zelf ben ik nooit naar school 
gegaan en ik heb er nooit nood aan gehad.  
� Deze papa heeft nog niet door hoe belangrijk school is. Hij laat zijn kinderen een “dubbele 
shift” doen als ze thuiskomen. Hoe maak je deze vader wijs dat school wel degelijk zin 
heeft? 
 
6) Halima, moeder van 4 kinderen tussen 3 en 11 jaar: 
Elke dag vraag ik aan mijn kinderen wat ze hebben geleerd op school. Ik zie dat ze betere 
schoolresultaten hebben omdat ik interesse toon voor hun schoolwerk. En mijn oudste zoon 
is gestopt met spijbelen! 
� Bravo! Deze mama is er zich van bewust dat haar interesse voor het schoolwerk van haar 
kinderen hen stimuleert om beter hun best te doen en niet af te haken. Ze stimuleert haar 
kinderen! 
 
 
Veel plezier met de kinderrechten in je klas!  

  

 



Activ ite it 1: In mijn sas in de k leuterk las !

Woorden,
zinnen, 
teksten
schrijven.

Je mening geven en ideeën verwoorden.
Met argumenten reageren op de
mening van de ander.

Woorden, 
zinnen, 
teksten 
lezen.

Je voornaam
schrijven.

Letters, je
voornaam 
en enkele
woorden 
lezen. 

KAARTEN “KLEUTERSCHOOL”: KAARTEN “LAGERE SCHOOL”:

Elk op je beurt aan het woord
zijn, luisteren naar de anderen.



Turnen,
sporten,… 

Je lichaamsdelen
kennen, bewegen,
springen, 
dansen… 

Act iv ite it 1: In mijn sas in de k leuterk las !

Moeilijkere
sommen 
berekenen, 
wiskunde.

De 5 zintuigen aanscherpen: 
zicht-tast-reuk-smaak-gehoor.

Rekenen met
eenvoudige
sommen.

Benoemen wat je 
ziet-voelt- ruikt- smaakt-hoort.

KAARTEN “KLEUTERSCHOOL”: KAARTEN “LAGERE SCHOOL”:



Activ ite it 1: In mijn sas in de k leuterk las !

De tijd 
organiseren: 
een taak doen 
op een bepaald
tijdstip, je werk
organiseren… 

Leren alleen 
te werken, 
zelfstandig 
zijn, informatie
opzoeken, 
samenwerken. 

De tijd 
structureren:
de momenten
van de dag
herkennen, 
de dagen 
van de week
kennen. 

Leren alleen je
kleren aan te
doen, alleen eten,
je spullen alleen
opruimen en 
vinden, zich 
losmaken van 
papa en mama. 

Samenwerken,
in groep 
werken, 
de anderen
respecteren,
een reglement
naleven. 

Leren samen 
te spelen,
delen, 
eenvoudige
regels 
naleven.

KAARTEN “KLEUTERSCHOOL”: KAARTEN “LAGERE SCHOOL”:

maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag 

zaterdag
zondag



Activ ite it 2: De k leuterschoo l in Burk ina Faso 

Bekijk het fragment en
beantwoord de volgende
vragen. 

1) Waarom is het belangrijk dat kleine kinderen naar school gaan in Burkina Faso? 

......................................................................................................................................................

2) Kunnen ouders een steentje bijdragen in het schoolgebeuren? Hoe dan?  

......................................................................................................................................................

3) Wie zijn de kleuterjuffen eigenlijk in de film? 

......................................................................................................................................................

4) Wat vinden jullie van hun werk? 

......................................................................................................................................................

5) Wat valt er jullie nog meer op in deze video? 

......................................................................................................................................................

JUIST OF FOUT?

1) De kinderen die naar de kleuterschool gaan hebben nadien hogere 
slaagkansen op de lagere en middelbare school.

2) Voor kinderen van 0 tot 6 jaar staan er helaas geen rechten in
het Verdrag van de Rechten van het Kind.

3) Wereldwijd krijgen ongeveer 200 miljoen kinderen jonger
dan 5 jaar niet de kansen om zich te ontwikkelen door
de armoede. 

4) Wereldwijd moeten enorm veel kinderen op hun
kleine broer of zus passen en kunnen ze dus zelf
niet naar school gaan.

5) In vele landen uit zuidelijk Afrika gaan er slechts 
5 op de 10 kinderen naar de kleuterklas.



Activ ite it 3: De vraag van Lou en Lena

1) Joseph, vader van 
5 kinderen tussen 2 
en 10 jaar:

Twee zonen gaan naar school,
volgens mij is dat voldoende. Ik
zou nooit de schoolkosten kunnen
betalen voor al mijn kinderen en
bovendien heb ik mijn kinderen
nodig om te helpen op het veld.

3) Sibiri, vader van 3 meisjes
van 7, 9 en 10 jaar:

Ik ben lid van de ouderraad. 
Mijn drie dochters gaan naar
school en behalen goede 
resultaten. Ik ben echt trots 
op hen! Ik probeer andere 
ouders te overtuigen hoe 
belangrijk school wel niet is.

3) Asseta, moeder van een
zoon van 11 jaar en van een
meisje van 8 jaar:

Mijn dochter gaat naar school,
mijn zoon niet omdat hij een 
handicap heeft aan zijn been. 
Ik ga dus geen geld uitgeven
omdat hij naar school zou 
kunnen, hij helpt me beter met
kleine werkjes thuis..

4) Hawa, moeder van een 
zoontje van 4 jaar:

Er was geen kleuterschool in de
buurt van mijn dorp. Ik heb dus
besloten om zelf kleuterjuf te
worden omdat ik wil dat mijn 
kinderen naar school kunnen gaan.

5) Seydou, vader van 2 jongens
van 7 en 9 jaar:

Ik stuur mijn twee jongens 
naar school, maar het maakt 
me niet uit wat ze doen. Zodra ze
terugkeren, moeten ze zorgen
voor de dieren en mij helpen. 
Zelf ben ik nooit naar school
gegaan en ik heb er nooit nood
aan gehad.

6) Halima, moeder van 
4 kinderen tussen 3 
en 11 jaar:

Elke dag vraag ik aan mijn 
kinderen wat ze hebben geleerd
op school. Ik zie dat ze betere
schoolresultaten hebben omdat 
ik interesse toon voor hun 
schoolwerk. En mijn oudste zoon
is gestopt met spijbelen!
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Titel De situatie van meisjes op school 

Auteur 

 

Vivi Maerevoet (leerkracht) & Plan België Kinderrechteducatie 
Illustraties: Gunter Segers 

Thema Recht op kwaliteitsvol onderwijs 

Kernwoorden Burkina Faso, onderwijs, meisjes 

Soort fiche Lesfiche 

Graad 2de graad 

Werkvorm - Spel 
- Verhaal of getuigenis 
- Klasgesprek 

Eindtermen 

 

- Wereldoriëntatie – Mens: 3.1 – 3.4 – 3.7 
- Wereldoriëntatie – Maatschappij: 4.3 – 4.4 – 4.7 – 4.8 – 4.13 – 4.15 
- Wereldoriëntatie – Ruimte: 6.9 
- Sociale vaardigheden: 1.2 – 1.6 – 2 – 3 
- Muzische Vorming – Drama: 3.5 – 3.6 – 3.7 
- Muzische Vorming – Attitudes: 6.1 – 6.4 – 6.5 
- Nederlands – Luisteren: 1.1 – 1.3 – 1.5 – 1.8 -1.9 
- Nederlands – Spreken: 2.2 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 
- Nederlands – Lezen: 3.1 
- Nederlands- Taalbeschouwing: 6.2 

Specifieke 
doelstellingen 

 

- Leerlingen ervaren dat in ontwikkelingslanden meisjes vaak minder kansen 
krijgen dan jongens. 

- Leerlingen weten welke moeilijkheden meisjes (in het Zuiden) ondervinden.  
- Leerlingen ondervinden dat er positieve veranderingen mogelijk zijn door 

ontwikkelingssamenwerking.  

 

 

Achtergrondinfo 

 

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). Armoede is de grootste belemmerende factor. De sociale positie van de 

vrouw in de samenleving is een andere belemmerende factor. Meisjes naar school sturen wordt 
beschouwd als een zinloze investering. Als meisjes dan toch op de schoolbanken belanden, worden 

ze daar vaak geconfronteerd met extra moeilijkheden op de school waardoor ze vervroegd 

afhaken.  

 
Volgens Plan België dient men op 2 niveaus aan dit probleem te werken. De rechthebbenden (de 

kinderen) moeten in de eerste plaats hun rechten leren kennen en hiervoor opkomen. Ook 

moeten meisjes meer kansen krijgen. Maar natuurlijk ligt de grootste verantwoordelijkheid bij 

de overheden (al dan niet bijgestaan door internationale samenwerking). Zij dienen scholen 
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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.  

 

In deze lesfiche bekijken de leerlingen de vele oorzaken waarom er zo weinig meisjes op de 
schoolbanken zitten. Ze staan ook stil bij de maatregelen die genomen kunnen/moeten worden 

om deze ongelijkheid weg te werken.  

 

 

Activiteit 1 

Ganzenbord: meisje of jongen? 

 
Deze activiteit informeert en sensibiliseert 
 

� / � 
klassikaal en in 
groepjes 

Competenties: 
- lezen 
- nadenken en eigen mening 

geven 
- discussiëren 
- samenwerken 
- schrijven 
- link maken met kinderen 

wereldwijd 
- al spelend leren 
- problemen identificeren 
- oplossingen voorstellen 
- tekenen, weergeven 
- rollenspel of sketch 
- oplossingen voorstellen 

Materiaal:  
- bordspel (zie bijlage) 
- 32 kanskaarten (zie bijlage) 
- 2 dobbelstenen (zie bijlage) 
- 6 personagekaarten (zie bijlage) 
- tekenpapier en potloden 
- 6 pionnen  

�  
intro: 10 min - 
spel: 40 min - 
nabespreking: 
10 min 

 

Inleiding op het spel en verdelen van de rollen 

• Verdeel de klas in maximaal 6 groepjes. Maak gemengde groepjes zodat er in elke groep 

zowel jongens als meisjes zitten. De leerlingen moeten vervolgens kiezen: zijn ze als groep een 
jongen of een meisje? Uiteindelijk moet je (indien mogelijk) evenveel meisjesgroepen als 

jongensgroepen hebben.  

• De keuze om een meisje of een jongen te zijn zal veel stof doen opwaaien. 
Je kan volgende vragen stellen ter bespreking:  

o Waarom koos jouw groep om een jongen of een meisje te zijn?  

o Is deze keuze belangrijk? Waarom wel/niet? 
o Is het verschil tussen jongens en meisjes bij ons in België belangrijk?  

o Zou dit overal ter wereld zo zijn? 

 

Speel het spel “meisje of jongen?” 
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Doel van het spel:  

• Het spel wordt gespeeld op basis van een traditioneel ganzenbord (zie bijlage). Alle groepjes 
beginnen op dezelfde plaats, aan het begin van het eerste leerjaar. De weg die de groepjes 

moeten afleggen is de weg van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar.  

• Doel van het spel is zo snel mogelijk, en als eerste, de lagere school afwerken. De leerlingen 

ontdekken doorheen het spel dat de jongens minder obstakels ondervinden in hun 
schoolcarrière dan de meisjes. De jongens hebben dan ook een voorsprong in de weg naar 

volwassenheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, betere jobkansen, enz.  

 

Start van het spel: 

• Verdeel de personagekaarten volgens de jongens- en meisjesgroepen. Als ze tot een 

overeenkomst komen, laat je de personagekaarten trekken volgens de keuze die de groepen 
van leerlingen zelf maken. Als ze er zelf niet uitkwamen, bepaalt het lot.  

• De groepjes stellen zich aan de anderen voor volgens de beschrijving op de personagekaart. 
Vraag kort aan de leerlingen of ze de situatie eerlijk vinden. Voor sommige kinderen maakt 

het niet uit om een meisje of jongen te zijn, maar nu hebben de meisjes een duidelijk nadeel. 

Vergelijk het leven tijdens het spel met hun leven in België en het leven in het Zuiden.  

• Om het spel te kunnen spelen krijgt elk groepje volgens geslacht een eigen dobbelsteen (zie 
bijlage voor aangepaste dobbelsteen):  

o Jongens: Als ze nummer 1 gooien, moeten ze een kanskaart nemen. 

o Meisjes: Als ze nummer 6 gooien, moeten ze een kanskaart nemen. Als de meisjes 
nummer 5 gooien, moeten ze water uit de waterput halen (= beurt overslaan). 

• Het spel start volgens de personagekaarten.  
 

Kanskaarten:  

 
Op het spelbord is een vakje voorzien voor de kanskaarten die je in bijlage kan vinden. Zowel op 

de dobbelsteen als op het spelbord is het symbool van de kanskaarten terug te vinden. Deze 

kaarten bevatten verschillende categorieën: 

 

• Positieve en negatieve kansen (bv. sla een beurt over) die verschillend kunnen zijn voor 

meisjes en jongens (dit is geïllustreerd aan de hand van symbolen op de achtergrond van de 

kaart ) 

Indien een groepje een kaart neemt van het andere geslacht, dienen ze de kaart terug 

onderaan de stapel te leggen en gaat het spel gewoon door (zonder nog een extra kanskaart 

te krijgen).  
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• Investeringen 

  
(1X investering in toiletten, 1X opleiding voor juffen, 2X opleiding voor meisjes): de leerlingen 

kiezen zelf of ze de investering uitvoeren en die geldt dan tijdens heel het spel en voor alle 
spelers! Wanneer het groepje beslist om niet te investeren, steekt het de kaart terug onderaan 

de stapel. Als het wel investeert, neemt het een Plan-logo en legt dat op het juiste vakje op 

het spelbord. De kaart verdwijnt dan uit het spel. 

 
Ter info: Wat is een ngo? 

Ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) werken onder andere aan het bevorderen van 

milieubescherming, gezondheid, de mensenrechten of ontwikkelingswerk. De term wordt veel 

gebruikt voor organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden zoals Plan 
België, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Damiaanctie,… 

Deze organisaties zijn erkend door de overheid en krijgen vaak financiële steun voor hun 

werking, maar typisch is dat zijn hun activiteiten opstellen en uitvoeren zonder directe 

overheidsinmenging. Zonder deze inmenging is het daarom gemakkelijker om internationaal 
contacten te leggen en aan hulpverlening te doen, ook in landen waarmee op politieke niveau 

geen of slechte contacten bestaan. 

 

• Opdrachten : de spelers voeren de opdracht uit binnen 3 minuten.  Indien ze niet slagen 
(leerkracht of medeleerlingen beslissen), moeten ze hun beurt overslaan.   

       Oplossingen bij de opdrachten:  

 
Opdracht 1: 

- Vraag: Je ouders vinden onderwijs voor meisjes niet zinvol. Bedenk 1 reden waarom het wel 

zinvol is.  

Mogelijke antwoorden: je leert lezen (nuttig voor o.a. brieven, aankoop van graansoorten en 
mest), je leert rekenen (nuttig bij o.a. verkoop en aankoop van goederen), leren van andere 

talen (nuttig bij o.a. handel, officiële taal van het land spreken). In het algemeen maakt 

onderwijs je zelfstandig en onafhankelijk (bv. je rechten kennen en ervoor opkomen), en het 

kan de armoedecirkel doorbreken (betere job, beter inkomen,…). 
  
Opdracht 2: 

- Vraag: Jullie hebben van de overheid toestemming nodig om een school te bouwen. Overtuig 

de overheid van het belang van onderwijs. 
Mogelijke antwoorden: idem vorige. 

  
       Opdracht 3: 

- Vraag: Een uniform kost jaarlijks € 50 en schoolboeken € 20. Er zijn 4 kinderen in het gezin. 
Hoeveel bedragen de jaarlijkse schoolkosten voor het gezin? 
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Antwoord: 280€ 

 
Opdracht 4: 

- Vraag: Wie is er verantwoordelijk dat de rechten van alle kinderen gerealiseerd worden? Leg 

ook uit waarom 

Antwoord (je kan het antwoord goedkeuren als ze een van de volgende verantwoordelijken 

benoemen): In eerste instantie is de overheid van het land verantwoordelijk, daarnaast ook de 
andere volwassenen (ouders, leerkrachten,…). Internationale organisaties kunnen overheden 

en volwassenen ondersteunen. Kinderen dienen hun rechten te kennen zodat ze er daarna ook 

zelf voor kunnen opkomen. 

  
Opdracht 5: 

- Vraag: Benoem 4 andere kinderrechten, buiten het recht op onderwijs en het recht op een 

gelijke behandeling. 

Mogelijke antwoorden: recht op spelen, informatie, gezondheid, eten, bescherming, eigen 
geloof, identiteit,… 

 
Opdracht 6: 

- Vraag: Op welke manier kan een school onveilig zijn voor meisjes in Afrika? Bedenk 2 
redenen!  

Mogelijke antwoorden: de weg naar school kan gevaarlijk zijn, ontvoering (voor bv. 

kindhandel), gemengde toiletten (intimidatie), enkel mannelijke leerkrachten (pesten, geen 

rolmodel)…  
 
Opdracht 7: 

- Uitbeelden/tekenen: 1 van de vele redenen waarom meisjes in Afrika moeilijkheden 

ondervinden op school zelf. De andere spelers raden waarom.  
Mogelijke redenen: gemengde toiletten, alleen mannelijke leerkrachten, discriminatie door 

jongens en leerkrachten, handboeken waarin het stereotiepe beeld van de vrouw wordt 

weergegeven (op de kinderen passen, kuisen, de was doen, koken…),… 

 
Opdracht 8: 

- Uitbeelden/tekenen: 1 van de vele redenen uit waarom meisjes in Afrika vaak niet naar school 

kunnen gaan. De andere spelers raden waarom. 

Mogelijke redenen: school is te duur, ouders zien het nut er niet van in, er is geen school, de 
school is onveilig voor meisjes, de leerkracht gebruikt geweld, ze leren onzinnige dingen,… 

 
      Opdracht 9: 

- Tekenen: Teken 2 voorwaarden voor een meisjesvriendelijke school. Wat moet er aanwezig 
zijn?  

Mogelijke antwoorden: school dichtbij, aparte toiletten voor jongens en meisjes, vrouwelijke 

leerkrachten,…  
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Legende van het spelbord:  

Er zijn heel wat vakjes op het spelbord met een speciale betekenis. Neem deze legende bij de hand 

om te weten wat er moet gedaan worden.  

 

1. Welkom in het 1ste leerjaar bij meester Abel. 

2.  Knap dat je naar school gaat! Gooi nog een keer.  

5.  De meisjes zijn kwaad! In de schoolboeken staat geschreven dat meisjes niet thuishoren 

op school maar dat ze thuis moeten werken. De meester en de jongens pesten de meisjes 

hiermee. De meisjes hebben geen zin meer om naar school te gaan! Ga terug naar start.  

7.  Welkom in het 2de leerjaar bij juf Lidia. 

11. Schoolboek vergeten! Terug naar huis en het is een lange weg…  

12. Goed nieuws: er wordt een nieuwe school gebouwd! Je worpen tellen vanaf hier volledig. 
Dit geldt vanaf nu voor iedereen die hier passeert, dus ook voor alle groepjes die geen 

school in de nabijheid hebben (zie beperkingen op personagekaarten).  

13. Welkom in het 3de leerjaar bij meester Sibou. 

14. Goed nieuws: Plan België heeft voor kinderopvang gezorgd. Als iemand hier op komt, 

kan Sanfanou toch naar school in plaats van op haar broertjes en zusjes te moeten passen 
(zie beperkingen op personagekaarten Sanfanou).  

17. Er zijn enkel gemengde toiletten voor jongens en meisjes. De meisjes voelen zich niet 

veilig en gaan liever thuis naar het toilet!  

• Zolang er niet geïnvesteerd is in toiletten (zie kanskaart: investeringen), moeten de 
meisjes die op dit vakje belanden, terugkeren naar start. 

• Van zodra een groepje geïnvesteerd heeft in toiletten, moeten de meisjes niet meer 
naar huis gaan.  

19. Welkom in het 4de leerjaar bij meester Fumir. 

20. Dit schooljaar hebben je ouders onvoldoende geld om de meisjes van de familie naar 

school te laten gaan.  

• Zolang er niet geïnvesteerd is in een opleiding voor meisjes (zie kanskaart: 

investeringen), moeten de meisjes die op dit vakje belanden het aantal worpen 

achteruit in plaats van vooruit.  

• Van zodra een groepje geïnvesteerd heeft in opleidingen voor meisjes, moeten de 

meisjes niet meer terugkeren. 

22. Plan België zorgde voor een waterput in het dorp. Van zodra de meisjes hier passeren 

kunnen zij dus ook 5 gooien!  

25. Welkom in het 5de leerjaar bij juf Ini.  

28. Juf Ini is ziek en wordt vervangen door meester Badou. De meisjes zien dit niet zitten en 

gaan dus maar terug naar juf Lidia in het 2de leerjaar. 

29. Het dorp is getroffen door een grote overstroming, sla 1 beurt over! 
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31. Welkom in het 6de leerjaar bij meester Kader. 

 

32. Dit schooljaar hebben je ouders onvoldoende geld om de meisjes van de familie naar 

school te laten gaan.  

• Zolang er niet geïnvesteerd is in een opleiding voor meisjes (zie kanskaart: 

investeringen), moeten de meisjes die op dit vakje belanden het aantal worpen 
achteruit in plaats van vooruit.  

• Van zodra een groepje geïnvesteerd heeft in opleidingen voor meisjes, moeten de 
meisjes niet meer terugkeren. 

35. Meisjes worden soms op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Daardoor kunnen de meisjes niet 

meer naar school. Dit is oneerlijk, maar er is niets aan te doen. Game over voor jou! 

 

Nabespreking van het spel 

 
Na afloop van het spel kan je best even de tijd geven aan de leerlingen om hun gevoelens te 

bespreken. Je kan hen enkele vragen stellen:  

• Wie heeft gewonnen? Hoe komt dat? 

• Hoe voelden de meisjes zich bij aanvang van het spel? 

• Hoe voelden de meisjes zich nadat er investeringen werden gedaan? 

 
Sta ook even stil bij wat geleerd werd. Gebruik hiervoor de tekeningen op het spelbord.  

• Welke moeilijkheden waren er onderweg voor de meisjes/jongens? 

• Wat waren hiervoor de oplossingen? Ken je nog andere oplossingen? 

• Is de situatie in het Zuiden dezelfde als voor meisjes in België? (De kinderrechten zijn 
universeel en zouden hetzelfde moeten zijn in het Zuiden en in België. Maar in realiteit zien 

we dat vooral door armoede in het Zuiden veel meisjes niet naar school kunnen gaan of de 

overheid geen middelen heeft/investeert in kwaliteitsvol onderwijs voor meisjes.) 

• Is de situatie van de meisjes beter als ze naar school zijn gegaan? (Onderwijs maakt kinderen 

zelfstandig en onafhankelijk en het kan de armoedecirkel doorbreken. Onderzoek wijst uit dat 
bij moeders/meisjes die naar school zijn kunnen gaan, er minder HIV/AIDS besmettingen 

voorkomen, minder kindsterfte onder 5 jaar is, er minder ‘kindhuwelijken’ zijn, er meer meisjes 

naar school gaan, er minder risico is om (seksueel) uitgebuit te worden…) 

  
Vraag je leerlingen om hun mening te geven over het spel. Aarzel zeker niet om suggesties 

voor verbetering door te geven op LeerPlaneet! 

 

Veel plezier met de kinderrechten in je klas! 
 
  



Activiteit 1: het ganzenbord ‘Meisje of Jongen?‛

GANZENBORD NL FR finA4.indd   1 16/08/11   14:46



Activiteit 1: de kanskaarten

Bravo, je hebt dit jaar 
goed gewerkt in de klas! 
Je mag meteen naar het 
volgende leerjaar!

Bravo, je hebt dit jaar 
goed gewerkt in de klas! 
Je mag meteen naar het 
volgende leerjaar!

Het is oogstperiode: 
vandaag moeten alle 
jongens en meisjes helpen. 
Sla 1 beurt over!

Bonuskaart!
Zet deze kaart in bij een 
negatieve gebeurtenis.

Wissel met een 
tegenspeler van het andere 
geslacht (van personage  
en plaats)! Je kiest zelf 
met wie.

Je hebt een goed rapport! 
Prima! 
Gooi nog 1 X.

Wissel met een 
tegenspeler van plaats 
(niet van personage)!  
Je kiest zelf met wie.

Omdat jij vandaag water 
moet halen, kan je de les 
niet volgen! 
Sla 1 beurt over!

Vandaag kan je niet naar 
school, je moet op je kleine 
zusjes letten. 
Sla 1 beurt over!

Vandaag kan je niet naar 
school, je moet mama 
helpen met het huishouden. 
Sla 1 beurt over!

Sla 1 beurt over, gewoon 
omdat je een meisje bent!

Vandaag moet jij je vader 
helpen op het veld. 
Sla 1 beurt over!

Gooi nog 1 X, gewoon 
omdat je een jongen bent!

Jullie zijn thuis met veel 
kinderen. Omdat jij de 
oudste jongen bent, mag  
jij naar school. 
Ga naar het volgende 
leerjaar!

Een ngo zoals Plan België 
investeert in extra 
toiletten op vakje 17.
De meisjes kunnen nu 
naar aparte en propere 
toiletten gaan. 

Plan België en de regering 
investeren in meer 
opleidingen voor juffen. 
Juf Ini kan nu vervangen 
worden op vakje 28.

Een ngo zoals Plan België 
investeert in de opleiding 
van meisjes op vakje 32!

Een ngo zoals Plan België 
investeert in de opleiding 
van meisjes op vakje 32!



Activiteit 1: de achterkant van de kanskaarten



Activiteit 1: de kanskaarten

Wissel met een 
tegenspeler van plaats 
(niet van personage)!  
Je kiest zelf met wie.

Als je wil, mag je  
van personage en plaats 
wisselen met  
een tegenspeler.

Opdracht 1
Vraag: Je ouders vinden 
het onderwijs niet zinvol 
voor meisjes.  
Bedenk 1 reden waarom 
het wel zinvol is.

Opdracht 2
Vraag: Jullie hebben van 
de overheid toestemming 
nodig om een school te 
bouwen. Overtuig hen van 
het belang van onderwijs.

Opdracht 5
Vraag: Benoem 4 andere 
kinderrechten, buiten  
het recht op onderwijs  
en het recht op een gelijke 
behandeling van jongens  
en meisjes.

Opdracht 8
Uitbeelden: Beeld 1 van  
de vele redenen uit waarom 
meisjes in Afrika vaak niet 
naar school kunnen gaan.
De andere spelers raden 
waarom.

Opdracht 9
Tekenopdracht: Teken 2 
voorwaarden voor  
een meisjesvriendelijke 
school. Wat moet er 
aanwezig zijn?

Opdracht 3
Vraag: Een uniform kost 
jaarlijks €50 en schoolboeken 
€20. Er zijn 4 kinderen in het 
gezin. Hoeveel bedragen de 
jaarlijkse schoolkosten voor 
dit gezin?

Opdracht 6
Vraag: Op welke manier 
kan een school onveilig zijn 
voor meisjes in Afrika ?  
Bedenk 2 redenen!

Opdracht!
Uitbeelden: Beeld uit hoe 
de vrouwen water uit de 
waterput halen en het 
water op hun hoofd dragen.

Opdracht 8
Tekenopdracht: Teken 
1 van de vele redenen 
waarom meisjes in Afrika 
vaak niet naar school 
kunnen gaan. De andere 
spelers raden waarom.

Opdracht 4
Vraag: Wie is er 
verantwoordelijk dat de 
rechten van alle kinderen 
gerealiseerd worden?  
Leg ook uit waarom.

Opdracht 7
Uitbeelden: Beeld 1 
van de vele redenen uit 
waarom meisjes in Afrika 
moeilijkheden ondervinden 
op school. De andere spelers 
raden waarom.

Opdracht 7
Tekenopdracht: Teken 
1 van de vele redenen 
waarom meisjes in Afrika 
moeilijkheden ondervinden 
op school. De andere  
spelers raden waarom.



Activiteit 1: de achterkant van de kanskaarten



Activiteit 1: de personagekaarten

Sénami

Sanfanou

Yeri

Jij woont in Namounou, en bent het enige meisje in  
de familie. Jouw broers krijgen voorrang op de school, 
jij moet helpen met het huishouden! 
Opgelet!
• Je kan pas starten als 1 van de jongens  

in het 2de leerjaar zit.

Je woont in Sabouri, er is een school in het dorp  
op 10 minuten stappen maar je moet op je broertjes  
en zusjes passen! 
Opgelet!
• Jij kan niet naar school en kan dus niet starten 

zolang er geen kinderopvang wordt voorzien,  
Als je met de dobbelsteen 1 werpt, mag je naar 
school. 

Jij woont in Banfora, de school ligt op 1 uur wandelen. 
Opgelet!
• Zolang er geen school dichter bij huis is,  

mag je 1 stap minder ver dan je worp.



Activiteit 1: de personagekaarten

Brissa

Adil

Loukane

Je woont in Tiankoura, een dorp met een kleine school. 
Maar omdat jij een jongen bent, krijg je een plaatsje 
op de school.

Jij woont in Namounou, er is geen school in de buurt. 
Opgelet!
• Zolang er geen school dichter bij huis is,  

mag je 1 stap minder ver dan je worp.

Je woont in Sabouri, er is een school in het dorp  
op 10 minuten stappen!
Jij bent het snelst op school en mag dus als  
1ste starten!



Activiteit 1: aangepaste dobbelstenen

Dobbelsteen voor de jongens

Dobbelsteen voor de meisjes
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