Nieuwsbrief maart
Veranderd overheidsbeleid ten aanzien van studiebeurzen
Het bestuur van Nepali Children heeft heel bewust een keuze gemaakt om onze
kinderen onderwijs te laten volgen op Snow View English Boarding School. Een
moderne school, waar de kinderen gemotiveerd worden om te leren, een goede
individuele begeleiding is en waar niet fysiek wordt gestraft. Maar het nieuwe
overheidsbeleid zorgt voor twijfels.
Wat is het nieuwe beleid van de overheid?
•
•
•

de overheid stimuleert om kinderen onderwijs te laten volgen op een
overheidsschool
docenten krijgen korte trainingen om een kindvriendelijke leeromgeving
te creëren waar lijfelijk straffen niet meer mag
voor vervolgonderwijs worden studiebeurzen gegeven aan kinderen die
onderwijs hebben gevolgd op een overheidsschool.
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Waarom maakt de overheid een koerswijziging?
Vanuit de overheid is dit nieuwe beleid logisch. Het stopt de wildgroei van
particuliere scholen die veelal zijn opgezet als verdienmodel. De controle op
kwaliteit is er nauwelijks, met uitzondering van de provinciale examens in klas 8
en 9 en de landelijke examens in klas 10. In een eerdere nieuwsbrief zijn de
verschillen tussen de twee groepen scholen aangegeven.
De overheid stimuleert ook dat haar docenten op een modernere manier gaan
lesgeven zodat de verschillen met particuliere scholen kleiner worden.
Daarvoor geven ze tal van korte trainingen. Het kan nog een tijd duren voordat
de omslag werkelijk gaat plaatsvinden omdat de oudere docenten op een
traditionele manier hebben les gehad en op eenzelfde manier al jaren lesgeven.
Het zal de nieuwe generatie docenten zijn die de nieuwe trend zal vormgeven.
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Studiebeurs
Studenten kunnen een studiebeurs krijgen op basis van de behaalde landelijke examencijfers. Omdat er
meer aanvragen zijn voor een studiebeurs dan dat er gegeven kunnen worden, krijgen studenten die op
een overheidsschool les hebben gehad voorrang. Voor de universiteit in Pokhara geldt dit voor leerlingen
vanaf klas 6 en voor de twee universiteiten in Kathmandu vanaf klas 8. In Pokhara geldt de regel dat voor
de nog openstaande plaatsen er een selectie gemaakt uit de kinderen die vanaf klas 8 op de
overheidsschool lessen volgen. Mochten er dan nog plaatsen over zijn dan worden kinderen van de
particuliere scholen geselecteerd.
Voor onze kinderen kan een studiebeurs belangrijk zijn omdat ze niemand hebben die hun
beroepsopleiding kan betalen. Wanneer ze na het hostel-leven op eigen benen staan, zouden ze naast hun
studie moeten werken of een lening af moeten sluiten om de schoolkosten te betalen.
Een mogelijk alternatief voor de Snow View school is de Ambika school, de school waar we ook kinderen
sponsoren en Bodharaj deelneemt in de “parents committee”. Dit is een van de vele overheidsscholen in
ons dorp, maar die als beste staat aangeschreven. Zoals Bodharaj nu ook al doet, zal hij regelmatig op
school te vinden zijn om het onderwijs te verbeteren, de docenten aan te spreken als ze huiswerk niet of
maar gedeeltelijk nakijken, als ze kinderen lijfelijk straffen, of als er nauwelijks huiswerk wordt gegeven.
Het bestuur staat hiermee voor een dilemma: Snow View stelt evenals Nepali Children de ontwikkeling en
welzijn van de kinderen centraal. Onze keuze lijkt nu te wankelen omdat dit wel eens negatief uit kan
pakken voor onze kinderen in de periode ná het hostel.
We vinden dat we onze keuze voor deze school opnieuw moeten overwegen en vragen daarbij om
uw hulp. Denk met ons mee en laat ons uw argumenten voor het blijven op Snow View of het maken
van de overstap naar Ambika weten, zodat we opnieuw een weloverwogen beslissing kunnen nemen.
Ondertussen ontwikkelt het bestuur van ANBI-stichting Nepali Children beleid hoe we onze kinderen
kunnen helpen die geen studiebeurs krijgen voor hun beroepsopleiding. Het laatste dat we willen is dat ze
aan hun lot worden overgelaten en dat ze na het hostel in de problemen komen.

