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Inleiding
Stichting Harambee, opgericht in 2001, is een particulier initiatief
dat zich richt op de verbetering van de kwaliteit van de
onderwijsmogelijkheden en de leefomstandigheden van de lokale
bevolking in West-Kenia. De stichting werkt projectgewijs waarbij
er ingegaan wordt op de vraag van de lokale bevolking in Kenia. De
projecten omvatten veelal het bouwen en renoveren van klaslokalen,
sanitaire voorzieningen, schoolbanken en de aanschaf van
schoolboeken en andere leermiddelen. Anno 2008 heeft Stichting
Harambee ruim 50 projecten uitgevoerd op meer dan 20 scholen in
verschillende gemeenschappen in West-Kenia.

De Keniaanse partner van Stichting Harambee, John Were, houdt
toezicht op de verschillende projecten in en rondom Mumias waaronder Ebubole Primary School. Naast het feit dat het leerlingenaantal is toegenomen en de schoolprestaties zijn verbeterd na de
renovaties, zijn er ook positieve effecten te bespeuren op het sociale
vlak in de gemeenschap van de school. Zo zegt John Were: “You
have no idea about the positive effects of the school on the whole
community!” De gemeenschap van Ebubole heeft een positieve
‘boost’ gekregen na de renovaties van de school. De betrokkenheid
van de inwoners bij de gemeenschap en de school blijkt groter te zijn
geworden en daarnaast is het zelfvertrouwen ook verbeterd.

Één van de projectscholen is Ebubole Primary School, ca. 10 km van
het stadje Mumias. Vóór de start van het project met Stichting
Harambee bestond deze school uit circa 400 leerlingen, 117 kleuters
en 11 leerkrachten (2002). In 2003 heeft de stichting schoolboeken
gedoneerd, gevolgd door de bouw van een kleuterschool en
kantoorruimte in 2004. Voorheen werd er buiten onder een boom les
gegeven aan de kleuters en was er geen aparte werkplek voor de
leerkrachten. De toeloop van nieuwe leerlingen werd steeds hoger in
de daaropvolgende jaren. In 2007 zijn er 4 extra klaslokalen bij
gebouwd met de hulp van Stichting Harambee. Bovendien zijn
enkele kleinere renovaties gedaan in bestaande klaslokalen.

Naar aanleiding van deze constateringen is er in maart 2008 ter
plekke een exploratief onderzoek gedaan naar de effecten van de
renovaties van Stichting Harambee op de gemeenschap van Ebubole.
Dit onderzoek is gedaan met zowel leerlingen van de school als
volwassenen waaronder ouders, leerkrachten, het schoolbestuur,
belangrijke dorpsleden en de kerk. Het onderzoek bestaat uit een
kwantitatief en een kwalitatief onderdeel. Het kwantitatieve deel zal
ingaan op de behaalde resultaten op basis van officiële gegevens.
Het kwalitatieve deel zal inzichten geven op de behaalde effecten op
sociaal gebied door middel van participatieve methoden.
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is als volgt:

Wat zijn de effecten van het scholenproject van Stichting Harambee op de gemeenschap van Ebubole?
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Methodologie
Zoals in de inleiding vermeldt zal dit onderzoek bestaan uit een
kwantitatief en een kwalitatief onderdeel. Het kwantitatieve
onderdeel omvat de resultaten van de leerlingen, het leerlingenaantal en het aantal leerlingen dat een vervolgopleiding gaat volgen
na het afronden van Ebubole Primary School. Het kwalitatieve
onderdeel vereist meer uitleg. In het betreffende hoofdstuk wordt
verder ingegaan op de uitvoering van het kwalitatieve onderzoek.

Onderzoeksmethoden en technieken
Voor dit onderdeel zijn alleen Participatory Rural Appraisal (PRA)
methoden gebruikt. Dit is een veelal gebruikte methode in rurale
ontwikkelingsgebieden waarbij het perspectief van de respondent
centraal staat. Dit wordt ook wel de ‘emic view’ genoemd en geeft,
in tegenstelling tot de ‘etic view’ (perspectief van de onderzoeker),
een beeld van de mening van de lokale bevolking1. Omdat dit onderzoek een evaluatie betreft over de effecten van het scholenproject op
de gemeenschap Ebubole zélf, is er gekozen voor deze onderzoekstechniek. Hoe heeft de gemeenschap de veranderingen op de school
ervaren?

Onderzoeksdoelgroep
Het onderzoek werd uitgevoerd met twee doelgroepen: leerlingen en
volwassenen. De eerste groep, de leerlingen, bestond uit zes
kinderen uit groep 7 en groep 8 in de leeftijd van 13 tot en met 15,
zowel jongens als meisjes. De keuze voor kinderen uit deze groepen
is tweeledig: enerzijds moesten zij de juiste leeftijd hebben om op
een bepaald niveau te kunnen denken en Engels te kunnen praten en
anderzijds moesten zij ook in 2003 leerling zijn geweest op Ebubole
Primary School om het hele traject te kunnen evalueren. Tevens is er
gekozen voor evenveel jongens als meisjes om een gendervooroordeel te voorkomen.

De eerste en tevens inleidende methode is een ‘mapping’. Hierbij
hebben de respondenten de opdracht gekregen het onderzoeksgebied
in kaart te brengen zowel vóór het scholenproject als na het project.
Hierdoor worden de verschillen tussen beiden periodes letterlijk
zichtbaar. De enige boodschap die de groep mee kreeg is: ”Teken
gezamenlijk het onderzoeksgebied zoals dit eruit zag vóór het
scholenproject van Stichting Harambee”. De verdere invulling
hiervan is dan ook volledig aan de respondenten zelf. De mapping
representeert hun visie. Bovendien zorgt het gezamenlijke tekenen
voor een groepsdiscussie, die de respondenten dwingt om de situatie
naar boven te halen zoals deze was in 2003. Deze methode dient dan
ook als goede opwarmer voor de evaluatie. (Zie bijlage pag. 8-10).

De tweede groep, de volwassenen, bestond uit de volgende
respondenten: leraren, ouders van leerlingen, afgevaardigden van de
schoolbestuur en de sponsor van het project, namelijk de kerk. Bij
deze groep is er eveneens gekozen voor de gelijke verdeling manvrouw. Door het onderzoek in twee sessies op te delen bevat de
evaluatie zowel de mening van de leerlingen als van de volwassenen
die betrokken zijn bij Ebubole Primary School.

1

Mikkelsen, B. 1995. Methods for Development Work and Research: A Guide for
Practitioners, Sage, New Delhi.
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De tweede PRA methode bestond uit een H-diagram. Dit is een
klassikale evaluatie waarin de positieve en negatieve aspecten
worden opgenoemd door de respondenten om vervolgens tot een
beoordeling te komen. Bij de groep leerlingen stond het scholenproject centraal en bij de groep volwassenen is de hele gemeenschap
Ebubole geëvalueerd.
Als derde en laatste methode hebben de respondenten de positieve
en de negatieve elementen uit het H-diagram gerangschikt op basis
van belangrijkheid. Deze rangschikking moet gemaakt worden door
de hele groep om te komen tot één eindbeoordeling. (Beide
methodes 2 en 3 zijn samengevoegd, zie bijlage pag. 11).

de respondenten niet op hun beurt hoeven te wachten of hoeven te
gaan staan bij het beantwoorden van een vraag.
Daarnaast werd er veelal in tastbare dingen gepraat, zoals het
veranderen van een gebouw of de aanleg van een waterpomp.
Gevoelsmatige zaken zoals zelfvertrouwen of jaloezie werd niet
direct genoemd. De onderzoeker heeft door moeten vragen bij
bepaalde situaties waar men uiteindelijk wel op deze aspecten
kwam. Dit betekent echter niet dat deze zaken niet aan de orde zijn
in het onderzoeksgebied.
Een apart aspect was de ervaring dat mensen niet gewend zijn vrij
hun mening te geven in een groep. Vaak wordt de mening van de
leider gevolgd. Het kostte enige tijd en moeite om dit te doorbreken.
Deze culturele context heeft de vorm en de loop van het onderzoek
beïnvloed teneinde toch betrouwbare resultaten te kunnen krijgen.

Validiteit
Deze gebruikte onderzoeksmethode (PRA) was nieuw voor de
onderzoeksdoelgroep. Men had moeite met de ‘vrije manier’ van
evalueren in een groep. Het duurde even voordat duidelijk was dat

Sessie met de leerlingen
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Sessie met de volwassenen
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De effecten van Stichting Harambee op Ebubole
Kwantitatief onderdeel

Kwalitatief onderdeel
Mapping
De groep leerlingen begonnen na de instructie met het tekenen van
alleen de school. Na een tweede uitleg/overleg, waarin benadrukt
werd dat het ging om een mapping van de hele gemeenschap
Ebubole, hebben de leerlingen eveneens gekozen voor het tekenen
van de school. Hieruit kan dan ook geïnterpreteerd worden dat de
wereld van de leerlingen grotendeels bestaat uit de school zelf.

Gegevens Ebubole Primary School 2
Jaar
Aantal
leerlingen
KCPE
resultaten

2003

2004

2005

2006

2007

2008

616

701

782

754

792

879

299,52

303,53

325,79

315,69

De groep volwassenen echter hebben zich gefocust op de hele
gemeenschap van Ebubole.
Uit beide tekeningen komen duidelijk de renovaties naar voren: de
bouw van de klaslokalen, de waterpomp, de latrines, de lerarenruimte, het opknappen van bestaande lokalen en de groenvoorzieningen op het schoolterrein.

Het aantal leerlingen op Ebubole Primary school is sinds 2003 met
43% gegroeid tot 879 in het jaar 2008.
Behalve het groeiende leerlingenaantal zijn ook de schoolprestaties
omhoog gegaan. Deze prestaties zijn gemeten aan de hand van de
Kenya Certificate of Primary Eduction (KCPE). Sinds 1985 is elke
door de overheid erkende basisschool in Kenia verplicht om haar
afstude-rende leerlingen een staatsexamen te laten maken. Dit staatsexamen gebeurt onder supervisie van de Kenya National Examination Council van het Ministerie van Onderwijs, waarbij de resultaten
van alle basisscholen met elkaar vergeleken kunnen worden. De
maximaal te behalen score is 500 punten. De KCPE resultaten van
Ebubole Primary School stond in 2005 nog op 299,52, maar heeft
een duidelijk groei doorgemaakt met een score van 315,69 in 2008.
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H-diagram & Rangschikking
De leerlingen zijn van mening dat het uiterlijk van de school met
sprongen vooruit is gegaan; goede klaslokalen in een prettige en
groenrijke leeromgeving. Daarna geven de leerlingen aan dat het een
positief punt is dat er meer leerlingen zijn bijgekomen sinds de
renovaties. Vervolgens worden de beschikking over meer boeken, de
verbeterde hygiëne en de toegang tot water aangegeven als positieve
effecten.
Een nadeel waar Ebubole Primary School mee te kampen heeft is het
gebrek aan voldoende leerkrachten; de keerzijde van de toegenomen
leerlingenpopulatie. Daarnaast zijn er nog wat kleine verbeterpunten:
een poort waarmee de school kan worden afgesloten, licht in de

Bron Ebubole Primary School
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klaslokalen, bliksemafleider, een groter speelveld en als laatste,
sportkleding. De kinderen zijn uitermate tevreden met de renovaties
op hun school en geven een score van 9.0.

vervolgopleiding te sturen genoemd en de jaloezie van andere
scholen in de omgeving.
De negatieve effecten behoren effecten te zijn voor de gemeenschap
Ebubole in relatie tot de school. Echter, tijdens de interviewsessie
zijn er ook veel algemene problemen naar boven gekomen die niet
direct een relatie hebben met het scholenproject, bijvoorbeeld het
armoedeprobleem en de isolatie van rurale gebieden. Deze effecten
drukken zwaar op de beoordeling van de volwassenen (6.0) en moet
dan ook in dat perspectief worden gezien.
Inmiddels heeft de school een goede, afsluitbare poort gekregen.

De volwassenen hebben het scholenproject van Stichting Harambee
geëvalueerd in relatie tot de hele gemeenschap van Ebubole. Net als
de leerlingen hebben zij bovenaan de rangschikking van de positieve
effecten de verbeterde positie van de school staan met goede
klaslokalen in een veiligere en groenere omgeving. Vervolgens
wordt de positieve houding van de ouders ten opzichte van educatie
aangestipt. Deze houding is verbeterd sinds de renovaties van
Stichting Harambee. Net als bij de leerlingen wordt de toename van
leerlingen op de school op de helft van de lijst van positieve effecten
geschaald. Vervolgens wordt het verbeterde zelfvertrouwen van de
leerlingen en de gemeenschap genoemd. Ook de extra activiteiten
naast het normale curriculum zijn verbeterd. Volgens de
volwassenen hebben de leerlingen nu meer vertrouwen in een goede
toekomst. Ebubole Primary School fungeert nu als een voorbeeld
voor andere scholen in de omgeving. De gemeenschap is trots op
hun school.
Naast positieve effecten hebben de volwassenen ook de negatieve
effecten benoemd en gerangschikt. Bovenaan de rangschikking staat
de armoede in de gemeenschap. Deze wordt gevolgd door het
probleem om leerlingen te plaatsen op een vervolgopleiding. De
gemeenschap ligt ver van de grotere steden verwijderd waar middelbaar onderwijs wordt gegeven. Hierdoor is men vaak aangewezen op
alleen de mogelijkheden ter plaatse. Vervolgens wordt de motivatie
van de ouders genoemd. Deze is een stuk minder aan het einde van
het schooljaar. Evenals de leerlingen zien de volwassenen een goed
afsluitbare poort als een verbeterpunt voor de school. Als laatste
worden de verhoogde druk op de ouders om hun kinderen naar een
7

Conclusie
Met dit exploratieve onderzoek is getracht een antwoord te geven op
de volgende vraag:

Maar de renovaties van Stichting Harambee hebben niet alleen
gezorgd voor zichtbare veranderingen in Ebubole. De houding van
de ouders is sterk veranderd ten opzichte van educatie; men is meer
betrokken bij de school. Ook de leerkrachten hebben een positieve
‘boost’ gekregen na de renovaties. Er worden nu meer en
vernieuwde activiteiten georganiseerd voor de leerlingen buiten het
gewone curriculum. Zowel de leerlingen als de gemeenschap van
Ebubole hebben meer zelfvertrouwen gekregen. Ze zijn trots op hun
school!

Wat zijn de effecten van het scholenproject van Stichting Harambee
op de gemeenschap van Ebubole?
In de statistieken is duidelijk af te lezen dat de leerlingenpopulatie
met 43% is toegenomen sinds de renovaties van Stichting Harambee
met een totaal aantal leerlingen van 879 in 2008. Daarnaast is er een
duidelijk groei te zien in de schoolprestaties aan de hand van de
staatsexamens van de KCPE.

Een nadeel van het succes is de jaloezie van andere scholen in de
omgeving, maar Ebubole Primary School wil als voorbeeld fungeren
voor anderen. De leerlingen van Ebubole Primary School hebben nu
meer vertrouwen in de toekomst.

Zowel de leerlingen als de volwassen zijn van mening dat de school
nu een mooie en groenrijke leeromgeving is geworden met goede
klaslokalen, een lerarenruimte, voldoende boeken, hygiënische
latrines en toegang tot water. Maar elk voordeel heeft een nadeel.
Zoals de statistieken al aangeven is het aantal leerlingen enorm
toegenomen. Meer leerkrachten zou dan ook geen overbodige luxe
zijn. Daarnaast is de druk op de ouders hoger geworden om hun
kinderen naar een vervolgopleiding te sturen. Dit is financieel vaak
niet mogelijk en deze opleidingen worden alleen aangeboden in de
grotere steden zoals Mumias.

Dit onderzoek is exploratief van aard, waardoor er geen grote
uitspraken gedaan kunnen worden. Echter, de constatering van de
Keniaanse partner van Stichting Harambee, John Were, kan worden
bevestigd. De renovaties op Ebubole Primary School hebben de
gemeenschap van Ebubole een positieve ‘boost’ gegeven!
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Verantwoording

Dit onderzoek is door Sara Filius uitgevoerd op verzoek van
Stichting Harambee in maart 2008. Vooraf is aan Ebubole Primary
School en de partner van de stichting, John Were, gevraagd of zij
aan een dergelijk onderzoek wilden en konden meewerken. De
medewerking werd heel graag verleend. Ook is vooraf overleg
gevoerd tussen Roel en Marianne Meijers van Stichting Harambee
en Sara Filius als onderzoeker over het oogmerk van een dergelijk
onderzoek, mogelijke onderzoeksvragen en over een aantal
praktische zaken. De informatie en de vragen die aan Sara Filius zijn
gegeven, zijn als bijlage op pagina 14-15 opgenomen.
Het onderzoek is uitgevoerd in maart 2008. Ondanks de moeilijke
situatie in Kenia n.a.v. de verkiezingen in december 2007 heeft het
onderzoek zonder een enkel probleem plaats kunnen vinden. In de
omgeving van Mumias was het toen rustig. Daarvoor is Sara Filius
een aantal dagen ter plekke in Ebubole geweest. Ze heeft gelogeerd
in het huis van John Were in Ebubole. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden op de school, zowel voor de leerlingen als voor de
ouders.
Ter informatie is het c.v. van Sara Filius als bijlage op pagina 16-17
opgenomen.

Ebubole/Bavel, maart 2009/Sara Filius.
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Mapping leerlingen VOOR project Stichting Harambee
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Mapping leerlingen NA project Stichting Harambee
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Mapping volwassenen VOOR & NA project Stichting Harambee
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H-diagram & Rangschikking
Pupils
Negative/Improvements
1. Need for more teachers
2. Better gate to secure the school
3. Lack of lights in school
4. Lack of lightning arrester
5. Need for bigger playground
6. Need for sports clothing

9,0
0

5,5
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Positive/Advantages
1. Better school performance
2. Better school building
3. Good environment (flowers, trees, flag)
4. Increased school population
5. More books
6. Better hygiene
7. Availability of water

Adults
Negative/Improvements
1. Poverty in community
2. Difficult to place pupils in sec. school (far away)
3. Little exposure to other places
4. End of the year less motivation of parents
5. Lack of school gate
6. Burden parents to send pupils to secondary school
7. Envy/jealousy from other schools

6,0
0

5,5
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Positive/Advantages
1. Better school performance
2. Better school building
3. Good Security
4. Good environment
5. Positive attitude parents towards educ.
6. Increased school population
7. Better self-confidence
8. Improvement extra activities
9. Pupils more hope in life
10. Being example for other schools
11. Proud on the school

Onderzoek Sara Filius op Ebubole Primary School voor Stichting Harambee
(eind 2007 – begin 2008)
ALGEMENE INFORMATIE:

Doelstelling onderzoek:

Adres van de school:
Hoofd van de school: Frederic Kusimba
P.O.Box 783
50102 Mumias Kenia
Mobile number: 00254 733954470

Informatie verkrijgen over het effect van de onderwijsprojecten van
Stichting Harambee die zij op deze school heeft uitgevoerd. Daarbij
gaat het om de effecten op de lokale gemeenschap en de effecten op
de school zelf.

Overzicht van gerealiseerde projecten:
De ondervraagden zijn:
Ouders en leerlingen
Vertegenwoordigers van schoolcommittee
Hoofd van de school en leerkrachten
Sponsor van de school, vaak de kerk
John Were

2003:
2004:
2005:
2006-2007:
2007:

Contactpersoon:
Onze Keniaanse partner John Were
P.O.Box 1002
50102 Mumias Kenia
Mobile number: +254 733918941

donatie voor schoolboeken
bouw 2 kleuterklassen, lerarenkamer en kamer hoofd
van de school
donatie voor schoolbanken en meubilair voor de
leerkrachten
bouw 4 reguliere klaslokalen en extra werkkamer
donatie schoolbanken en installatie solar panels voor
elektriciteit (nog niet aangelegd)

De school heeft voor deze projecten Ksh. 2.929.444.50 ontvangen.
Omgerekend ongeveer 33.000 Euro!
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VOORSTEL STICHTING HARAMBEE VOOR VRAGEN
T.B.V. HET ONDERZOEK
4. Hebt u het gevoel meer een gemeenschap met anderen te zijn
geworden?
5. Kan het schoolgebouw ook een functie hebben voor de ouders of
de gemeenschap? Waarvoor dan, bv. ’s avonds om te
vergaderen?
6. Zou u zelf wel onderwijs willen hebben?
7. Zou u willen meewerken aan een volgend project in de
gemeenschap?

Algemene opmerkingen:
 Wij zouden het een goed idee vinden mannen en vrouwen te
ondervragen! Indien mogelijk 50-50!
 Wij zouden willen voorstellen met John Were een algemeen
gesprek te voeren over de school en de projecten!
Vragen aan de gemeenschap:

Vragen aan de kinderen:
1. Waarom ga je eigenlijk naar school?
2. Ga je graag naar school?
3. Ga je nu liever naar school dan voor de veranderingen op je
school?
4. Doe je nu beter je best en haal je nu betere cijfers?
5. Kun je nu beter leren op school?
6. Wat hebben de projecten op school voor jou betekend?

T.b.v. het onderwijsaspect:
1. Vindt u het belangrijk dat kinderen naar school gaan?
2. Zijn er sinds het project meer kinderen naar school gegaan?
3. Is de houding van de ouders t.o.v. onderwijs veranderd sinds de
projecten?
4. Hebben kinderen er meer plezier in naar school te gaan?
5. Hebt u het idee dat dit project bijdraagt aan armoedebestrijding
en zo ja waarom?
6. Hebben de kinderen meer mogelijkheden sinds de projecten?
7. Is uw eigen betrokkenheid bij de school veranderd?
8. Wat voor eisen zou u zelf aan een school stellen?
9. Andere opmerkingen of suggesties?

Vragen aan de leerkrachten:
1. Gaan er nu meer kinderen naar school dan voor de projecten?
2. Is er ook overloop van andere scholen?
3. Worden er beter resultaten geboekt op school? Waar blijkt dat
uit?
4. Wat hebben de projecten gedaan met de leerkrachten?
5. Wat heb je persoonlijk nodig om te verbeteren in je manier van
lesgeven?
6. Wat is de invloed van John Were op de school?
7. Zijn de ouders meer betrokken geraakt bij de school?
8. Gaan er meer kinderen naar het vervolgonderwijs?
9. Hebt u zelf nog ideeën voor verbetering van de school?

T.b.v. de bijdrage aan het project:
1. Hoe hebt u het ervaren dat u een eigen bijdrage aan het project
hebt moeten leveren en hebt u een idee waarom de Stichting
Harambee dit vraagt?
2. Wat vond u van de hoogte, grootte van de bijdrage?
3. Bent u door het project ook andere initiatieven gaan ontplooien,
ev. met anderen?
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