ONDERWIJS
IN OEGANDA

Lesbrief voor het basisonderwijs

OEGANDA

Deze lesbrief gaat over het onderwijs in Oeganda. Maar voordat we gaan kijken hoe een
basisschool in Oeganda eruitziet, willen we natuurlijk eerst wat meer weten over dit land
in Afrika. We beginnen daarom meteen maar met enkele opdrachten.
Opdrachten
1. Waar in Afrika ligt Oeganda? Is dat
in: a) Noord-Afrika
b) Oost-Afrika
c) Zuid-Afrika
d) West-Afrika
2. Oeganda heeft vijf buurlanden. Zoek
ze in een atlas op en vul de namen
van de buurlanden in op de stippeltjes op de kaart hiernaast.
3. Oeganda is 199.710 km2 groot. Er
wonen 37,5 miljoen mensen.
Zoek in de atlas of op internet de
gegevens van Nederland op.
a) Welk land is groter?
b) In welk landen wonen er gemiddeld meer mensen per
km2?
Kibale
We gaan op reis naar Kibale. Dat is een streek
in het westen van Oeganda, die vooral bekend
is geworden dankzij het Kibale Nationale Park.
In dit park kun je apen zien, maar ook andere
dieren en prachtige bloemen en planten.
Rondom het Kibale Nationale Park liggen verschillende dorpen met kleine basisscholen.
De mensen die in deze dorpen op het platteland wonen, moeten het doen zonder elektriciteit. Die is er alleen in het nabijgelegen stadje
Fort Portal.
Redtail monkey (Roodstaartaap), een
van de kleinere soorten in Kibale Bos

Opdrachten
4. In de dorpen van Kibale moeten
sommige mensen leven zonder elektriciteit.
a) Maak een lijstje met tenminste drie dingen die je graag
doet, maar die je niet meer
kunt doen als je thuis geen
elektriciteit zou hebben.
b) Leven zonder elektriciteit verandert je leven flink. Wat zou
er bijvoorbeeld veranderen als
je huiswerk moet maken?
Of als je moeder of vader een
maaltijd moet koken?

Een familie op het erf voor hun huis in
een van de dorpen rondom Kibale Bos
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Geen armoede

Geen honger

DUURZAME
ONTWIKKELINGSDOELEN

Een andere term voor de Derde Wereld is ontwikkelingslanden. Die term veronderstelt dat landen nog in ontwikkeling
zijn. Oeganda is zo’n ontwikkelingsland. Maar hoe meet je
ontwikkeling? Hoe meet je of het beter of slechter met een
land gaat?

Minder ongelijkheid tussen
en binnen
landen

Veilige steden

De Verenigde Naties -de organisatie waarin alle landen van de
wereld samenwerken- hebben daarvoor richtlijnen opgesteld.
Gezondheidszorg
voor iedereen

Onderwijs
voor iedereen

Ze hebben allereerst een aantal problemen op een rijtje gezet
die met ontwikkeling te maken hebben: armoede, ondervoeding, analfabetisme (= niet kunnen lezen en schrijven), ongelijkheid, kinder– en moedersterfte, ziektes, gebrek aan
schoon drinkwater en een vervuild milieu.
Vervolgens hebben de Verenigde Naties per probleem aangegeven hoe de situatie moet verbeteren vóór 2030. Die verbetering moet te meten zijn. Doel 4 gaat over onderwijs:

Duurzame
consumptie
en productie

Klimaatverandering
tegengaan

4. Voor alle kinderen is er goed onderwijs

Gelijkheid van
man en vrouw

Schoon water
en sanitair
voor iedereen

Het meten is heel simpel. In 2030 moeten alle jongens en
meisjes in de wereld de basisschool én de middelbare school
kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger
onderwijs.
Het mag niet uitmaken of je een jongen of een meisje bent.
In veel landen worden meisjes nog gediscrimineerd: zij mogen minder vaak naar school dan jongens. In Oeganda is dat
gelukkig niet het geval.

Duurzaam
gebruik
van zeeën

Bescherm
ecosystemen

Deze afspraken hebben de landen van de VN opgesteld in
september 2015. Deze afspraken worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd.
Betaalbare
en duurzame
energie

Economische
groei en werkgelegenheid

Duurzame
industrieën

Er zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. Je ziet ze in
de balk links en rechts.
Het onderwijs in Oeganda heeft erg te lijden gehad van oorlog en armoede. Maar Oeganda is nu hard op weg om de
duurzame ontwikkelingsdoelen te halen. Het doel voor het
onderwijs is voor het basisonderwijs al behoorlijk goed geslaagd, maar aan het doel voor het voortgezet onderwijs
moet nog flink gewerkt worden.

Veiligheid
en recht

Mondiaal
partnerschap

Opdrachten
1. Zoek op internet of ergens anders op hoeveel
kinderen er wereldwijd niet naar school gaan.
2. Duurzaam ontwikkelingsdoel 4 gaat over onderwijs. Maar ook duurzaam ontwikkelingsdoel 5 wordt genoemd als het over onderwijs
gaat. Kun je uitleggen hoe dat zit?
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DE BASISSCHOOL

In Oeganda gaan kinderen zeven jaar lang
naar een primary school (= basisschool), van
hun zevende tot hun veertiende. De klassen
worden P1 t/m P7 genoemd.
Veel kinderen gaan eerst nog naar een prepatory school, een soort kleuterschool voor
kinderen van 4 tot 7 jaar.
Na de basisschool ga je naar de secondary
school (te vergelijken met de onderbouw van
onze middelbare scholen). Die duurt vier jaar.
De klassen daar heten S1, S2, S3 en S4. Daarna ga je naar een beroepsopleiding of naar de
senior secondary school (te vergelijken met
onze bovenbouw van het voortgezet onderwijs). De klassen daar heten SS5 en SS6.
Daarna kun je nog naar de universiteit.

De Kanyawara basisschool

Je komt op basisscholen soms ook kinderen
tegen die ouder zijn dan 14 jaar. Die kinderen
kunnen een jaartje zijn blijven zitten. Maar het
kan ook dat ze een jaar of langer niet naar
school zijn geweest, omdat er geen geld was.
De basisscholen zijn gratis, net als in Nederland. Toch kost naar school gaan geld. Er is
geld nodig voor het schooluniform, schoenen,
schrijfgerei, boeken, schriften, examens en
toetsen. En op een lege maag kun je niet leren. Daarom verschaffen de scholen een warme lunch. Om te koken hebben scholen brandhout nodig, potten en pannen en een paar
mensen die koken. Dat alles kost geld. De
leerlingen moeten voor de lunch betalen. Het
komt ook voor dat de scholen een bouwfonds
hebben (voor nieuwbouw). Ook daar moeten
de leerlingen dan aan bijdragen. Al deze bijkomende kosten worden aangeduid met de Engelse term up-keep.

In het schooluniform van Kiko Basisschool

Opdrachten
1. Vergelijk het schoolsysteem in Oeganda met dat van Nederland.
Welke verschillen zijn er?
En welke overeenkomsten zie je?
2. In Oeganda is een schooluniform
verplicht, in Nederland niet. Wat zijn
volgens jou de voor– en nadelen van
een schooluniform?
3. Kennen we in Nederland ook een upkeep?
4. Kinderen in Oeganda leren lezen aan
de hand van een alfabetposter zoals
je hiernaast kunt zien. Ontwerp jullie eigen Nederlandstalige poster.
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SCHOOLVAKKEN

In het basisonderwijs in Oeganda zijn de volgende vakken verplicht. De cijfers in de tabel
staan voor het aantal uren per vak per week:
Klassen

Onderwerp

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
1a. Taal (Engels en literatuur, lezen, handschrijven)

6

6

6

6

5

5

5

1b. Taal (Moedertaal, inheemse taal)

3

3

3

2

2

2

2

1c. Taal (Kiswahili)

3

3

3

3

2

2

2

2. Wiskunde/rekenen

5

5

5

5

5

5

5

3. Geïntegreerde wetenschap (onderwijs over eenvoudige
wetenschap, gezondheid, milieu, bevolking en familieleven)

4

4

4

4

5

5

5

4. Oriëntatie op mens en samenleving (maatschappijleer,
politiek, aardrijkskunde, geschiedenis)

3

3

3

4

4

5

5

5. Godsdienst

2

2

2

2

3

3

3

6. Kunst en techniek

3

3

3

3

3

2

2

7. Muziek, dans en drama

2

2

2

2

2

2

2

8. Sport

3

3

3

3

2

2

2

9. Onderwijs over zaken doen en ondernemen

2

2

2

2

3

3

3

10. Landbouw

4

4

4

4

4

4

4

P7-leerlingen oefenen een traditionele dans

Meisjes krijgen handvaardigheid in de buitenlucht

Opdrachten
1. Hoeveel uur krijgen de kinderen in Oeganda per week les? Is dat meer of minder dan op jouw school?
2. Onder welk vak valt de linkerfoto? En onder welk vak de rechterfoto?
3. Welke vakken worden in Oeganda gegeven die jij ook hebt?
4. Welke vakken worden in Oeganda gegeven die jij niet hebt?
5. Welk Oegandees vak dat jij niet hebt, zou je ook graag krijgen? Waarom?
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EEN SCHOOLDAG VAN ELISABETH KARUNGI
Hallo, ik ben Elisabeth
Karungi*. Ik zit op de Kanyawara
Basisschool
en
woon
in
het
dorpje
Kanyawara. Ik wil jullie
graag vertellen hoe een
schooldag er uit ziet.
Links zie je me in mijn
schooluniform. Ik sta op
het achtererf van ons huis.
Rechts zit ik in de zitkamer
in ‘gewone’ kleren.
Ik sta heel vroeg op, om
zes uur. Het is dan nog
donker. Het is mijn taak
om voor het ontbijt te zorgen. Ik maak het vuur aan
en kook water voor de thee
en de ‘posho’ (maïspap).
Schoolkinderen in Oeganda
maken lange dagen!
6.00 opstaan en jezelf wassen
6.30 vuur maken, ontbijt
7.00 lopen naar school
7.30 schoolplein vegen
8.00 klaslokaal vegen
8.30 de lessen beginnen
10.30 pauze
11.00 weer terug in de klas
13.00 lunch
14.00 terug naar de klas
15.30 sport en spel
17.00 parade, bidden en zingen
van het volkslied
17.15 terug naar huis lopen
18.00 water halen en koken
20.00 warme maaltijd
20.30 afwassen
21.00 huiswerk maken
21.45 in bad
22.00 naar bed

We moeten om half acht op school zijn. Meestal lopen
we in kleine groepjes naar school. Sommige kinderen
moeten ver lopen, wel zo’n dik uur. Ik woon gelukkig
niet zo ver van school en doe er een half uur over. In de
regentijd is de weg modderig; in het droge seizoen is de
weg erg stoffig.
Als we op school aankomen, maken
we eerst het schoolplein schoon. We
vegen afval en bladeren op een
hoop. Daarna maken we ons klaslokaal schoon. Om half negen beginnen de lessen.
Eén van de vakken is Engels. Hier
staan leerlingen voor de klas met
posters waarop vervoegingen van
werkwoorden staan. Op school spreken we Engels, maar thuis spreken
we Kitooro. Dat is de lokale taal. We
leren ook nog Swahili.
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Dit ben ik met mijn vriendinnen; van links naar
rechts: Kansiime Florence, Agnes Murungi, dan ik
en Tindyera Eveline. We zitten alle vier in P7. Dat
is de laatste klas van de basisschool. We moeten
dit jaar dus het Primary Leavers Exam doen. We
hopen dat we slagen, want we willen graag naar
het voortgezet onderwijs! Je kunt daar meer over
lezen op werkblad 8.
Om één uur is het lunchpauze. Mijn maag rammelt! Gelukkig krijgen we een stevige maaltijd:
matooke, posho en bonensaus. Matooke is een
soort stamppot van bananen. En posho is een stevige pap van maïs. We eten er ook vaak avocado
bij. Dat is een hele voedzame vrucht. En lekker!
De lunch wordt in de keuken van de school gekookt. Daarvoor betalen we ongeveer 600 shilling
(= € 0,30). Sommige kinderen nemen een lunch
mee van huis.
Om half vier zijn de lessen afgelopen en is het
tijd voor sport en spel. Op de derde foto zie je
ons schoolplein. We hebben net een volleybalnet
en een bal gekregen. Op de achtergrond zie je
een van de gebouwen van onze school.
Aan het eind van de dag doen we de parade. We
moeten dan netjes in de rij gaan staan. We zingen dan het nationale volkslied en doen een kort
gebed. De grote jongens moeten zorgen dat alles
ordelijk verloopt. Als we niet luisteren, kunnen we
een tik krijgen!
Om ongeveer vijf uur is de schooldag afgelopen
en lopen we weer terug naar huis. Daar moet ik
helpen met allerlei klusjes: water halen, kippen
voeren en zo. Mijn tante kookt het avondeten.
Maar ik moet wel helpen met de afwas. Daarmee
ben ik om ongeveer negen uur klaar en is het tijd
om met mijn huiswerk te beginnen. Het is dan al
donker, maar we hebben een petroleumlamp. Ik
hoop dat we gauw elektriciteit in ons dorp krijgen,
dat is wel zo handig bij het huiswerk maken en
koken!
Het loopt tegen tienen, zo langzamerhand ben ik
best moe. Tijd voor een bad en dan naar bed!

Opdrachten
1. Vergelijk een schooldag van jezelf met de schooldag van Elisabeth Karungi.
Noem vijf grote verschillen.
2. Noem enkele momenten uit de schooldag van Elisabeth Karungi die je leuk
vindt en je ook wel zou willen meemaken.

* Elisabeth Karungi is inmiddels geslaagd voor een beroepsopleiding
_______________________________________________________________________________
© Kibale Student Support Programme
Werkblad 7

EINDEXAMEN OP DE BASISSCHOOL
Als je in Nederland van een basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs gaat,
heb je daarvoor twee zaken nodig:
1. Het advies dat je juf of meester opstelt.
2. De score die je hebt behaald in de CITO-toets.
De CITO-toets is niet verplicht, maar bijna alle basisscholen doen er aan mee. Je kunt
voor de CITO-toets niet zakken. Je kunt alleen een lagere of een hogere eindscore halen.
Beide zaken bepalen naar welke school voor voortgezet onderwijs je kunt gaan.
In Oeganda gaat dat anders. Op het
einde van P7 (de laatste groep) moet
je een Primary Leavers Exam (PLE)
doen: een Eindexamen voor de basisschool. Anders dan bij de CITO-toets
kun je wel degelijk zakken voor het
PLE. Als je zakt, mag je níet naar het
voortgezet onderwijs. Kinderen die
zakken, doen P7 opnieuw of stoppen
met school.
We gaan met jullie ook een soort PLE
doen: meerkeuzevragen over deze lesbrief. Doe goed je best!

De leerlingen staan in de rij te wachten
totdat ze de school mogen binnengaan

2 Hoeveel duurzame ontwikkelingsdoelen zijn er?
A) Zestien
B) Zeventien
C) Achttien
3 Wat is up-keep?
A) Bijkomende kosten voor onderwijs
B) Bijkomende kosten voor adoptie
C) Bijkomende kosten voor huisvesting
4 Hoeveel uur gaan kinderen in Oeganda elke week naar school?
A) 30 uur
B) 35 uur
C) 40 uur
5 Hoeveel talen leren de kinderen van Oeganda?
A) 2
B) 3
C) 4

Heb je tijd over? Ga dan naar de website voor
enkele leuke online spelletjes over Oeganda:
http://www.kibalestudents.nl/index.php/educatie/
les-en-spelmateriaal/oeganda-en-kssp-in-spelletjes

PLE-Meerkeuzevragen
1 In welk land wonen er meer mensen?
A) In Oeganda
B) In Nederland
C) In beide landen wonen ongeveer evenveel mensen

Deze lesbrief is ontwikkeld door Harry de Ridder en Marij Steenbeek van de Stichting Kibale Student Support
Programme (KSSP). De lesbrief is bedoeld voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
Indien gewenst kunnen gastdocenten van KSSP lessen op school verzorgen. U kunt daarvoor contact opnemen met Marij Steenbeek via info@kibalestudents.nl. Bij deze lesbrief is een gratis docentenhandleiding te
downloaden op http://www.kibalestudents.nl/index.php/educatie/les-en-spelmateriaal/gratis-lesmateriaalbasisonderwijs.

