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Wat kunnen Nederlandse leraren en schoolleiders
leren van Zuid-Afrika?
Studieweek ‘naar het land van Apart en Samen’ - Oktober 2018

Zuid-Afrika is een land met een rijke geschiedenis. Een geschiedenis die, door de Nederlandse
koloniale bezitting, veel verwantschappen met Nederland kent.
Een land vol tegenstellingen dat sinds de afschaffing van de apartheid voor veel nieuwe
uitdagingen staat. Een prachtige natuur, een rijke cultuur en een veelkleurige samenleving.
Ook het onderwijs in Zuid-Afrika kent sterke verschillen. De ene school ‘vecht’ voor zijn
bestaansrecht en hoopt zoveel mogelijk leerlingen te kunnen bereiken, andere scholen
streven naar excellentie en worstelen met de hoeveelheid aanmeldingen.
Ondanks de verschillen zijn er ook overeenkomsten binnen de verschillende scholen:
1. een hoge mate van ondernemerschap onder schoolleiders
2. de krachtige wijze waarop professionals verbinden met hun omgeving en
3. de passie voor leren die te zien is in het gezicht en het handelen van elke professional.
Tijdens de studieweek bezoeken we de verschillende lagen van het onderwijssysteem, diverse
typen scholen (privé en openbaar) en ontmoeten we leraren en schoolleiders met
verschillende achtergronden. De deelnemers zullen een rijke ervaring opdoen die hen helpt te
reflecteren op de eigen schoolsituatie en zelfs de eigen leefomgeving. Hoe worden ZuidAfrikaanse kinderen voorbereid op de veelkleurige en complexe samenleving waar ze ooit
onderdeel van uit zullen maken? We bezoeken vooruitstrevende scholen, welvarende scholen
en scholen in sterk achtergestelde gebieden en we ontmoeten ondernemende bestuurders,
schoolleiders en leraren.
Het Zuid-Afrikaanse onderwijs is in vele opzichten anders dan het onderwijs in Nederland.
Het land heeft ruim 21 miljoen leerlingen op 25.000 scholen (primary and secondary),
waarvan ongeveer 6% privéscholen. Vanaf het jaar
dat kinderen 7 jaar (en dus leerplichtig) worden,
gaan ze naar de ‘laerskool’. Het basisonderwijs
bestaat uit 2 fasen; de foundation phase en de
intermediate phase. Tot zover nog vergelijkbaar of
herkenbaar uit eigen land of andere landen.
Uitdagingen, al dan niet reeds overwonnen, die het
onderwijs in Zuid-Afrika kenmerken zijn de nog altijd
aanwezige grote verschillen tussen arm en rijk, blank Afbeelding 1 - Eén van de kernwaarden van Beaumont
primary school
en zwart.
Vanuit onze intensieve relatie met Zuid-Afrika, de vele plaatselijke contacten in en buiten het
onderwijs in de Kaap-provincie en onze persoonlijke ‘drive’ om zoveel mogelijk mensen
kennis te laten maken met de krachten en uitdagingen van het onderwijs in dit land,
organiseert Onderwijs Maak Je Samen in oktober 2018 een studieweek voor Nederlandse
leraren, leidinggevenden en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs.
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De Zuid Afrikaanse context, de veerkracht van haar bevolking en de wijze waarop soms met
heel weinig, heel veel wordt bereikt, bieden nieuwe inzichten om onze eigen, Nederlandse
context vanuit een ander perspectief te bekijken. Het gezelschap waarmee we samen reizen,
de kennismaking en samenwerking die we organiseren met Zuid-Afrikaanse schoolleiders,
leraren en bestuurders uit alle lagen van de bevolking en de bijzondere uitstapjes naar
Kaapstad, Stellenbosch en Robbeneiland (optie), zullen een garantie zijn voor een rijk en
leerzaam reisprogramma.

De reis wordt begeleid door Job Christians, Martine Creemers en Hans van Leeuwen.
Inhoudelijk worden we onder andere bijgestaan door organisaties als ‘The Principals
Academy’ en ‘Dreamcatcher Foundation’.
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ALGEMENE INFORMATIE
Vluchtgegevens: onder voorbehoud!
22 oktober
Amsterdam – Kaapstad
30 oktober
Kaapstad – Amsterdam

10.00 uur
00.30 uur

21.20 uur
11.20 uur

KL597
KL598

Hotel:
Krystal Beach Hotel
Harbour Island, Gordons Bay
Cape Town, Zuid-Afrika
Telefoon: +27 21 840 7500
Website: http://www.krystalbeach.co.za/
Kamerschikking:
Iedere deelnemer heeft een eigen kamer.
Reisbegeleiding:
Martine Creemers
Job Christians
Hans van Leeuwen

martine@onderwijsmaakjesamen.nl
job@onderwijsmaakjesamen.nl
hans@onderwijsmaakjesamen.nl

06-39012099
06-44394280
06-10187148

Onze partners:
The Principals Academy - http://www.principalsacademy.ac.za/
Tijdens deze studieweek werken we samen met The Principals Academy. Deze organisatie,
volledig gefinancierd door donateurs, maakt zich sterk voor beter onderwijs in Zuid-Afrika. Ze
baseert zich op de wetenschap dat leiderschap in een school en de kwaliteit van leraren de
twee beslissende factoren zijn voor goed onderwijs. In samenwerking met de University of
Cape Town en met de ondersteuning van een team van ervaren (gepensioneerde)
schoolleiders, werken ze hard aan de verbetering van de kwaliteit van scholen. Tijdens het
reisprogramma zullen zij ons meenemen naar de scholen en de schoolleiders die zij
begeleiden.

Dreamcatcher Foundation - www.dreamcatchersouthafrica.com
Dreamcatcher is al 30 jaar betrokken in Community based tourism, in heel Zuid-Afrika. “In de
belangrijkste bestemming is er altijd wel een Dreamcatcher ervaring te vinden”, zo luidt de
uitspraak van de organisatie. De Dreamcatcher Foundation maakt zich, vanuit meerdere
locaties in de West-kaap, hard voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de
verschillende townships. Ze zoekt naar mogelijkheden om het toerisme te combineren met
het (groeiende) ondernemerschap van de lokale bevolking.
Tijdens onze reis maken we gebruik van dit ‘community based tourism’. We krijgen hierdoor
de kans ‘een van de locals’ te worden en tegelijkertijd hun kleine ondernemingen te
ondersteunen.
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Aandacht voor elkaar:
We zijn deze studiereis soms met de hele groep en soms in kleinere groepjes op pad. Dat
vraagt van iedereen oplettendheid en aandacht voor elkaar. Stem met ten minste twee
deelnemers van de reis je programma even af en wissel je telefoonnummers uit. Hierdoor
proberen we te voorkomen dat we elkaar kwijtraken. Zet ook de telefoonnummers van ten
minste één van de reisbegeleiders in je telefoon.
Studiegroepen:
Alle deelnemers zijn verdeeld over een studiegroep en gaat aan de slag met een thema welke
dient als kijkrichting. De thema’s kunnen zijn:
§ Pedagogisch handelen
§ Relatie met de omgeving (vanuit de schoolorganisatie)
§ Ondernemerschap bij de professional
§ Brede vaardigheden (21st century skills)

Gedurende de studieweek krijgen de studiegroepen verschillende momenten om ervaringen
te delen en te reflecteren ten aanzien van het thema. De ordening van thema’s moet enkel
gezien worden als kijkrichting; eigen leervragen en ervaringen staan centraal.
Elke deelnemer formuleert vooraf, deels op basis van de voorinformatie, één of twee eigen
leervragen. De verschillende leervragen van de studiegroep vormen de kijkwijzer van deze
groep. Op de laatste dag presenteren de verschillende groepen hun bevindingen, delen zij
een aanbeveling voor Zuid Afrika en een actiepunt voor henzelf eenmaal terug in Nederland.

Leestips:

Toekomstbewust Leiderschap (2017)
Alma Harris en Michelle S. Jones

The Dutch Way in education (2017)
E. Hooge, G. Biesta, M. Snoek, M. van
der Meer, S. Waslander, M. Vermeulen, I.
de Wolf, J. Verkroost, H. Franssen, C.
Hummels, R. Wolff, J. Doornenbal, A.
Harris en M. Jones.
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HET REISPROGRAMMA (onder voorbehoud)
Monday October 22 – flight & arrival

07.30: Gather at Schiphol. Please be present at 7.00
Departures Hall 2. You will receive tickets there; we check in together
10.00: Departure flight KL597 KLM to Cape Town
21.20: Arrival at Cape Town International Airport (local time)
22.30: Transfer to Krystal Beach Hotel, Gordon’s Bay. Arrival 23.00, check in
Tuesday Oktober 23 – first acquaintance

07.30:
08.30:
10.00:
10.30:
13.30:
14.00:

17.00:
19.00:
21.00:

Breakfast at Krystal Beach
Start program, check-in (conference room at the hotel)
Short break
Welcome by mr. D. Schenck, headmaster of Parel Vallei Highschool – Educational
system in South Africa
Lunch at Afrika Tikkun (in Kayamandi)
Introduction to South Africa; a country of diversity (Anthea)
This will be a short workshop organized and led by the Dreamcatcher Foundation. Also
the ministry of Education of the Western Cape will be present.
Some free time; walking through Stellenbosch
Joint diner at Oppie Dorp (diner included, drink are own expenses)
Travel to hotel

Wednesday October 24 - getting started

07.30:
08.30:
09.30:
12.30:
17.00:
17.30:

Breakfast at Krystal Beach
Departure school visits
Vergenoegd primary school, Delft – Johnathan Goodall
Lunch & school visit – Somerset House, Somerset West – Chris Storey
Travel to hotel and briefing in groups
Free time (individual diner)
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Thursday October 25 – Brain based education at Sunvalley

06.00: Breakfast at Krystal Beach
06.30: Transport to Fischhoek
08.15: A day at the Sun Valley Primary and Secundary school
opening by Gavin Keller; principal of Sunvalley school
15.30: Briefing (at Cape Point Vineyard Estate)
17.00: Departure to Chapman’s Peak and Houtbaai (joint diner, own expenses)
21.00: Travel to hotel

Friday October 26 – diversity in education; schoolvisits

06.30:
07.30:
13.30:
14.30:
17.30:
20.30:

Breakfast at Krystal Beach Hotel
Schoolvisits (two schools) with Principals Academy
Lunch & Briefing
Transport to Somerset West - Parel Vallei Highschool
Braai at Parel Vallei High School (joint diner, included)
Travel to hotel

Saturday October 27– reflection

08.00:
09.00:
12.00:
13.00:

Breakfast at Krystal Beach Hotel
Session with the Principals Academy (conference room at the hotel)
Joint lunch with Principals Academy
Program of your choice (optional)
- Wine tasting tour
- Betty’s Bay penguin visit
- Stellenbosch

Sunday October 28 – free time

08.00: Breakfast at Krystal Beach
09.00: Transport to centre Cape Town (Waterfront)
(your options: Robben Island, guided bustour, shopping, musea, Table Mountain)
20.00: Transport back to hotel
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Monday October 29 – sharing experiences & ‘what to do, back in the Netherlands?’

06.00:
07.00:
10.00:
12.30:
13.30:

Breakfast at Krystal Beach – check-out (luggage can be stored in the hotel)
Departure schoolvisit assembly Beaumont Primary school
Rhenish Girl’s High school (Stellenbosch)
Lunch together in hotel
Presentation/sharing experiences/tips for South Africa. suggestions for the
Netherlands. Audience: all people we have met this week
15.00: Free time and prepare for departure
19.30: Departure to Airport

Tuesday October 30– departure & flight

0.30: Departure flight KL598 KLM to Schiphol, Amsterdam
11.40: Arrival at Schiphol Airport
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