Nieuwsbrief augustus
Onderwijs
Nepal vs Nederland
Het onderwijs in Nepal is op geen enkele wijze te vergelijken met het onderwijs in
Nederland van vandaag de dag. Het eerste dat opvalt is dat er twee groepen scholen
zijn te onderscheiden: de overheidsscholen en de particuliere scholen. Beide groepen
scholen hebben alleen in de laatste klas een landelijk eindexamen. Voor alle andere
klassen geldt dat er per onderwerp doelen in het boek beschreven staan. Of een
leerling deze behaalt of niet heeft geen consequenties. Een leerling krijg rapportcijfers
maar gaat ongeacht het resultaat door naar de volgende klas en kan in elke vorm van
vervolgonderwijs instromen.
Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als een leerling onvoldoendes heeft en in latere
klassen de basiskennis ontbreekt.
Ouders in stedelijke gebieden zijn tegenwoordig er op gefocust dat hun kinderen naar
school gaan. Kinderen kunnen al naar school vanaf een leeftijd van 2,5 jaar. Maar dan
ontstaan er hele bizarre situaties. Ouders oefenen druk uit op docenten dat de
kinderen moeten leren schrijven en rekenen. Echter deze peuters hebben veel meer
baat bij spelenderwijs leren. Een fenomeen dat in Nepal vrijwel overal nog onbekend
is.
In Nederland zijn er veel leerlingen met een rugzakje. Er zijn tal van verschillende
vormen van extra begeleiding om de kinderen te ondersteunen. In Nepal ontbreekt dit
vrijwel overal.

Overheidsscholen
Overheidsscholen hebben gekwalificeerde docenten en zij hebben een relatief goed
salaris en veel vakantie. Wanneer ze aangenomen worden op een school, zien we vaak
een gemakzuchtige houding waardoor niet het beste uit leerlingen wordt gehaald. De
voertaal is veelal Nepalees en de onderwijsmethode veelal te vergelijken met de jaren
40 in Nederland: eenrichtingsverkeer van docent naar leerling, veel lijfelijke straffen,
en de leerlingen kopiëren hetgeen de docent schrijft.
Het schoolgeld dat ouders moeten betalen is laag en vanuit de overheid is er subsidie
voor 1 klas per lesniveau. Daardoor komt het regelmatig voor dat er 40 of 50
leerlingen in een klas zitten. In de bergdorpen zijn de klassen daarentegen erg klein.
De overheid stimuleert daarom dat deze scholen fuseren. Sommige van deze scholen
proberen op een gelijk niveau te komen met particuliere scholen. Zo proberen ze een
slag te maken naar Engelstalig onderwijs en meer Engelstalige boeken. Echter het
schoolbestuur ervaart het probleem dat de docenten zelf een geringe kennis hebben
van de Engelse taal en daarom niet op deze manier kunnen doceren.
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Andere verschillen
Particuliere scholen

Op overheidsscholen wordt nauwelijks huiswerk

Particuliere scholen krijgen geen subsidie. Zij moeten
daarom zelf berekenen wat het gewenste schoolgeld is
om alle kosten te kunnen betalen. Zij hebben een fikse
concurrentiestrijd met andere particuliere scholen.
Ouders kiezen vaak op basis van schoolgeld en niet op
basis van kwaliteit. Echter er zijn ook uitmuntende
scholen waar ouders dan ook veel meer schoolgeld

gegeven en op particuliere scholen heel erg veel. Je
kunt je voorstellen dat daardoor een groot verschil
ontstaat in de hoeveelheid kennis die leerlingen
opnemen.
Overheidsscholen geven kinderen ruimte om ouders
mee te helpen op het land of lekker buiten te spelen.
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schoolbestuur. Hun salaris is vaak de helft van de
docenten op overheidsscholen.
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particuliere school gaan omdat de voertaal merendeels
Engels is en ook de boeken Engelstalig. Zij zien dit als
een voorbereiding op werk in het buitenland of in de
toeristenbranche.
De lesstijl is sterk afhankelijk van de kennis en
begeleiding van
schoolbestuur.

de

onderwijscoördinator

en

het

prettig systeem. De zorg gaat uit naar de grote
middengroep. De particuliere scholen oefenen heel
veel druk uit om te studeren. Kinderen zitten daarom
hele dagen binnen en zijn vooral gefocust op leren.
De druk is enorm. Er wordt een goede basis gelegd,
maar tegelijkertijd zie je kinderen ook ontsporen
zodra de druk wegvalt.
Vanuit beide onderwijssystemen zie je daarom
mensen voortkomen met een succesvolle carrière
maar ook dropouts.

Schoolkeuze Nepali Children
Wij hebben gekozen voor Snow View English Boarding School omdat ze kiezen voor “motivational teaching”,
“direct instruction”. Dat betekent dat de kinderen veelal gestimuleerd worden in plaats van gestraft. Voor
Nepalese begrippen is Snow View een zeer vooruitstrevende school.
Het aantal leerlingen is vaak beperkt tot 30 per klas. Wanneer er veel aanmeldingen zijn, wordt een klas gesplitst
in sectie A (beste leerlingen) en sectie B (minder goede leerlingen).
Sectie A krijgt vaak extra leerstof en voor hen wordt creativiteit gevraagd om vragen te beantwoorden. Dit
prikkelt de leergierigheid van de leerlingen.
Sectie B is veel meer gericht op reproductie van kennis. Vaak hebben deze kinderen ook minder interesse om te
leren, zijn minder gemotiveerd en daardoor zijn de klassen ook luidruchtiger. Je leest het al: er ontstaan
vicieuze cirkels.

Dilemma’s

Ook bij het selecteren van nieuwe hostel

De vraag is of Snow View voor al onze

Nog niet zo lang geleden kwamen we bij een

kinderen de meest ideale keuze is. We
hebben twee kinderen die geen plezier
hebben in leren en heel veel moeite hebben
met leren en al helemaal geen huiswerk willen
maken. Zou het voor hen niet fijner zijn als
ze meer vrije tijd hebben en dat er minder
eisen aan hen gesteld zouden worden? En als
we kinderen naar beide onderwijssystemen
laten gaan, dan zal het kennisniveau van een
kind geen belemmering meer zijn om hem uit
een benarde situatie te halen. In de realiteit
is het niet haalbaar omdat het de illusie wekt
dat we kinderen niet gelijk behandelen en er
onderling ook grote niveauverschillen
ontstaan.
Wat het voor peuters betekent om naar
school te gaan ervaren we in ons Nepali
Children Hostel aan den lijve. Hoe kunnen we
Rabina laten rekenen tot 100, en zinnen laten
schrijven als ze nog geen potlood goed kan
vasthouden? Erg, erg lastig en Bodharaj en ik
gaan dan ook regelmatig het gesprek aan met
de onderwijscoördinator. Tegen de wens van
de school in laten we haar nog geen examens
doen.

kinderen lopen we tegen dilemma’s aan
jongetje thuis dat dringend uit huis geplaatst
moest worden. Hij zat in klas 5 (groep 7) op
een overheidsschool maar kon het alfabet nog
niet schrijven. We hebben hem daarom niet
opgevangen omdat hij echt niet mee kan komen
op de particuliere school Snow View. Zeker niet
omdat het niveau van een particuliere school
waar Nepali Children haar kinderen naar
toebrengt, veelal hoger ligt (klas 5 op een
overheidsschool is vergelijkbaar met klas 2 of
3 op “onze” school). Zouden we hem bij ons in
klas 5 brengen, dan zou hij doodongelukkig
worden door de diepe onvoldoendes die in elke
examen ronde waarschijnlijk zullen komen.
Zouden we hem naar klas 1 brengen om te leren
schrijven, is dat ook niet fijn omdat hij dan bij
erg jonge kinderen in de klas komt.
Kortom, het schoolsysteem stelt Nepali
Children regelmatig voor lastige keuzes.

