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1.Inleiding 
 
SBNN werd opgericht in 2004 in Hulst – Zeeuws-Vlaanderen - en probeert de kinderen in West Nyakach 

aan het Victoriameer in Kenia te helpen naar een betere toekomst. Goed onderwijs is daartoe de beste 
weg. In 2004 startte SBNN met de ondersteuning van 2 scholen in West-Nyakach, te weten de Sango 

Buru Primary School en de Nyakwere Primary School. Op dit moment bouwt SBNN aan de toekomst van 

meer dan 10.000 kinderen van 28 basisscholen. Daarmee worden alle publieke basisscholen in de West-
Nyakach onderwijsdivisie omarmt. In de eerste jaren richtte het werk zich voornamelijk op 

infrastructurele projecten in de scholen, zoals renovatie, nieuwbouw, meubilair en andere herstellingen. 
Sinds 2008 is SBNN zich ook gaan richten op de kwaliteit van het onderwijs via o.a. trainingen voor 

leerkrachten en leden van de schoolbesturen, extra boeken, Water Sanitatie en Hygiëne en stimulering 

van bibliotheken 
 

Gezien de vele uitdagingen op onderwijskundig vlak en de organisatorische strategie van SBNN om zijn 
lokale partner volledige zelfstandigheid te geven, wordt vanaf 2016 ingezet op een programma waarin 

kwaliteit van onderwijs prioritair is. Via het STAR programma van Edukans kiest SBNN voor 

zelfredzaamheid van SBNN Kenya en de 28 openbare basissscholen in West-Nyakach. Tegen 2018 
moeten de lokale partners van SBNN in staat zijn om zelf hun plannen te maken en ook gedeeltelijk of 

volledig te implementeren binnen de financiële kaders. De partners zullen door het STAR-model 
trainingen, workshops en capaciteitsopbouw vaardigheden leren zodat ze in de toekomst op eigen benen 

kunnen staan zodat SBNN in de nabije toekomst zich kan beperken tot een adviserende en intermediaire 

partner.  
 

Het STAR-project wordt opgepakt door de STAR-coördinator. Hij doet dat in nauwe samenwerking en 
afspraak  met de lokale autoriteiten, de lokale gemeenschap, SBNN Kenya, de diverse schoolbesturen en 

het Keniaanse Ministerie van Onderwijs. Dat vergt in tegenstelling tot bij infrastructurele projecten 
processen en projecten die meer op middellange en zelfs op lange termijn dienen te gebeuren. Zeker als 

we deze ontwikkeling willen verduurzamen. Een actieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de 

SBNN projecten is het uitgangspunt en een absolute prioriteit. De gemeenschap moet de projecten 
omarmen alsof het hun eigen projecten zijn en ze derhalve op die manier ook beheren, onderhouden en 

in stand houden. 
 

Het bestuur kwam in 2016 vier keer bij elkaar, namelijk op 3 februari, 19 mei 2016, 26 september en 7 

december. Om het STAR-programma  te verwezenlijken werd door het bestuur een speciale 
wervingscampagne opgezet. Het programma werd in een wervende tekst geschreven en vervolgens 

opgestuurd naar honderden mensen en organisaties. Deze actie overtrof alle verwachtingen. Netto werd 
meer dan 65.000 euro opgehaald. Daarmee is het SBNN-deel voor het STAR-programma bijna volledig 

binnen gehaald. De wijze waarop Edukans het werk van SBNN ondersteunt is bijzonder waardevol en 
zeker niet enkel op financieel gebied. De steun en adviezen dragen immers ook bij aan de 

capaciteitsopbouw van SBNN én haar lokale partners.  Zeker nu SBNN in het STAR-programma 

ondersteund wordt. Daarnaast behield SBNN in 2016 zijn vaste donaties, inkomsten en activiteiten. Zie 
hoofstuk 5. 
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2. Probleem- en doelstelling 
 
Het Nyakach district in de provincie Nyanza in Kenia bestaat uit meerdere onderwijsdivisies. Een van die 

divisies is de West-Nyakach divisie. Deze omvat 2 zones: de Bolo zone en de Kodingo zone. Het 
werkgebied van SBNN omvat de gehele West-Nyakach divisie. Deze divisie telt 28 openbare basisscholen 

(15 in Kodingo zone & 13 in Bolo zone). Samen met de lokale gemeenschappen trachten SBNN en SBNN 

Kenya de onderwijsomstandigheden en de onderwijskwaliteit in deze scholen stapsgewijs te verbeteren. 
 

Alle 28 scholen zijn door de overheid erkend. De overheid betaalt der halve het salaris van de door de 
overheid geplaatste leerkrachten (gemiddeld 7 per school), een geringe bijdrage per kind voor 

lesmateriaal en een beperkte bijdrage voor onderhoudswerkzaamheden. De scholen kennen een 
geschiedenis variërend van 30 tot 100 jaar.  

 

De schoolgebouwen staan allen op gemeenschapsgrond. In de meeste gemeenschappen vormen de 
scholen het centrale middelpunt. De scholen kunnen rekenen op een brede sympathie in de 

gemeenschap. Hoe miniem ook de mogelijkheden, de meeste mensen trachten de school te 
ondersteunen daar waar mogelijk. Tot dusver bestond de steun van de gemeenschap veelal uit het 

repareren van slechte lemen gebouwen. Een karwei zonder einde. Door het verbeteren van de 

onderwijsomstandigheden verschuift de rol van de gemeenschap – naast het reguliere onderhoud, 
waarvoor ook een beperkt budget van de overheid wordt verkregen – meer en meer naar de kwaliteit 

van het onderwijs.  

 
In de 28 publieke scholen in West Nyakach gaan meer dan 10.000 kinderen (incl. kleuters) naar school.  

Alle openbare basisscholen in het werkgebied zijn officiële scholen. Daardoor kan er aan het einde van 
klas 8 worden deelgenomen aan het landelijke KCPE-examen. Zonder een KCPE-certificaat is het niet 

mogelijk om middelbaar onderwijs te volgen. Het gemiddelde resultaat van de scholen is de afgelopen 4 
jaren redelijk stabiel. De gemiddelde score hangt steeds rond 260/265. Er wordt gestreefd naar stijgende 

kwaliteit, betere resultaten en meer afgestudeerden. 

 
Wat betreft overheidssteun krijgen de scholen in het SBNN-werkgebied een geringe bijdrage voor boeken 

en overig lesmateriaal (potloden, schriften, krijt, etc.), die afhangt van het aantal leerlingen. Daarnaast 
ontvangen de scholen een klein bedrag voor onderhoud van de gebouwen. Tenslotte betaalt de overheid 

de salarissen van de door de overheid toegewezen docenten. De scholen kunnen ook aanvragen indienen 
bij het zogenaamde CDF fonds, om bijvoorbeeld een klaslokaal te renoveren, een klas bij te bouwen of 

toiletten te vernieuwen.  

 
De invoering van het vrij onderwijs in 2003 met hulp van internationale donoren heeft de 

onderwijssituatie er niet gemakkelijker op gemaakt door een groot aantal neveneffecten ervan: toevloed 
aan leerlingen, klassen zijn overbevolkt en niet voldoende uitgerust, onvoldoende schoolbanken, boeken 

en lesmateriaal en veel te weinig geld, o.a. voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Tot op vandaag is de situatie zorgwekkend. En alhoewel de inschrijfgelden verdwenen, is het onderwijs 

allesbehalve gratis geworden. Vele andere kosten bleven of er kwamen nieuwe kosten bij voor de ouders 

of de voogden; uniformen, pennen, examengelden, geld voor bijlessen, bijdragen voor sport, muziek of 

ouderdagen, extra leerkrachten en proefexamens. Geen geld is geen onderwijs. Daarnaast heeft de 

invoering van FPE de betrokkenheid van de ouders en de gemeenschap afgenomen en voelen de ouders 

zich veel minder betrokken bij het wel en wee van de school van hun kind. De extreme toename van 

leerlingen in deze gebieden, en het tekort aan financiële overheidssteun maken het de scholen in West-

Nyakach niet gemakkelijk.   

 

Sinds 2008 heeft SBNN geleidelijk zijn accenten verlegd van investeren in de infrastructuur van de 

scholen naar de kwaliteit van het onderwijs. Het kantoor van de District Education Officer (DEO) is de 

belangrijkste partners bij de ontwikkeling van kwaliteitsprojecten binnen de divisie.  Via diverse 

trainingen in het verleden inzake schoolmanagement, schoolbeleid, onderwijstechnieken, bibliotheekwerk 

en HIV is gewerkt aan de kwalititeit van het onderwijs en management. Tevens werd getracht om de 

verantwoordelijkheden, plichten en rechten van leerkrachten en leden van de schoolcomités in beeld te 

brengen en hen daarvan bewust te maken. 
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SBNN Kenya heeft haar eigen leercentrum, het zogenaamde CFDC (Child Friendly Development Center) 

waardoor ze niet alleen de leerkrachten, ouders en kinderen kan ondersteunen maar waardoor het ook 
eigen middelen kan genereren door het verkopen van boeken en lesmaterialen, en het geven van 

trainingen aan leerkrachten. Een andere dienst van het CFDC is het computercentrum met een 
internetcafé en computeropleiding. Ook het kantoor van SBNN Kenya is gevestigd in het CFDC 

leercentrum. Dit centrum is de centrale faciliteit voor alle (onderwijs)activiteiten in West Nyakach 

vanwaar ze gestalte geven aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de basisscholen van 
West- Nyakach.  

 
 

2.1. Probleemstelling 
 

De kwaliteit van het onderwijs staat onder hoge druk in West Nyakach. De scholen worden 

geconfronteerd met een hoop problemen. Deze problemen zijn hieronder binnen de vijf dimensies van 

het STAR SCHOOL MODEL gegroepeerd. 

 

1 / Leeromgeving 

1.1. Gebrekkige of onvoldoende klas- en kleuterlokalen, onvoldoende meubilair voor iederen, slechte  

toiletten en watervoorzieningen.  

 

2 / Leerproces 

2.1. Er is onvoldoende belangstelling en geld voor kleuteronderwijs.. 

2.2. Gebrek aan kennis van het Engels. 

2.3. Gebrek aan lesmateriaal en boeken.  

2.4. Gebrek aan WSH beleid / gebrek aan bewustzijn over hygiëne.  

2.5. Examengericht onderwijs met een hoge concentratie op klas 7 en 8 en te veel proefexamens.  

 

3 / Leraren 

3.1. De ratio leerkracht / leerling is zeer hoog wegens het gebrek aan leerkrachten en (betaalde) 

kleuterjuffen. 

3.2. Een groot deel van de syllabi worden niet volledig afgehandeld vanwege de lage motivatie van de 

leraren. 

3.3. De onderwijstechnieken –en methoden zijn slecht en ouderwets. Het kind staat niet centraal.  

3.4. Nog niet alle scholen hebben betaalde, opgeleide en gekwalificeerde kleuterjuffen. 

3.5. Er is slechte communicatie / relatie tussen hoofdonderwijzer, andere docenten, ouders en leerlingen 

 

4 / Schoolmanagement 

4.1. Er is een gebrek aan management in de scholen, zowel wat betreft de administratie, als de 

financiën, de PR.  

4.2. Gebrek aan inspectie vanuit het Ministerie 

4.3. Slechte statistieken over de scholen en hun leerlingen waardoor het zeer moeilijk is om goed beleid 

te maken.  

 

5 / De lokale gemeenschap 

5.1.Er is veel ziekteverzuim vooral onder de meisjes, veroorzaakt door kinderarbeid, financiële problemen 

van de ouders en onverantwoordelijke ouders  

5.2.Onwetende, ongeïnteresseerde en ongeschoolde BOM leden. Lage betrokkenheid van de ouders 

5.3.Slechte ouders / docenten relatie 
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2.2. Doelstellingen 
 
Rekening houdend met al deze uitdagingen en de mogelijke oplossingen, heeft SBNN samen met de 

lokale partners een aantal doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren. De missie van SBNN is 

door structurele en duurzame samenwerking met partners in Kenia en Nederland de mensen en kinderen 

in West-Nyakach voor te bereiden op hun toekomst, door hen de mogelijkheid te geven om in een 

gezonde en HIV-arme omgeving naar een school te gaan met  adequate infrastructuur en lesmateriaal, 

goed en gekwalificeerd  personeel en een gemotiveerd schoolbestuur. Doel daarbij is om goede 

voorwaarden voor de opvoeding en onderwijs in het werkgebied van SBNN te bereiken. SBNN 

concentreert zich daarbij op de bestaande openbare basisscholen.  

 

De kinderen op de basisschool in West-Nyakach krijgen en ze daar ook houden is de belangrijkste zorg 

en uitdaging van SBNN. Onderwijs en alfabetisering zullen kinderen en jonge volwassenen de 

levensgereedschappen, de kennis en de capaciteit geven om de beslissingen over hun eigen leven zelf te 

nemen, met special aandacht daarbij voor de meisjes. De inspanningen van SBNN vinden altijd plaats in 

samenwerking en overleg met de locale partners. Voor SBNN is het immers belangrijk dat de lokale 

partners in Kenia, binnen de middelen en mogelijkheden die ze beschikbaar hebben, aan de ontwikkeling 

in hun eigen regio bijdragen. 

 

De SBNN doelstellingen werden geïntegreerd in de statuten van SBNN Kenya door de '10 geboden'. Deze 

10 SBNN-normen vormen samen met de doelstellingen van de Visie 2030 van de Keniaanse regering en 

het STAR-school model de basis om te komen tot kindvriendelijke scholen in West-Nyakach. . 

 

1. Kwalitatief en kindvriendelijk onderwijs. 
2. Discipline en tijdsmanagement 

3. Geen kindermishandeling 
4. Leerkrachten in de klas tijdens schooltijd 

5. Kinderen in de klas tijdens schooltijd 

6. Water en sanitatie  
7. Meisjesvriendelijk onderwijs 

8. Respect en belang van kleuteronderwijs 
9. Transparante delegatie en communicatie 

10. Verantwoordelijke en betrokken ouders 

 

De belangrijkste doelstelling van dit project is om het onderwijs in 28 scholen in West-Nyakach te 
verbeteren. Binnen de projectperiode zijn verbeteringen en veranderingen nodig in de 5 domeinen van 

het STAR-model: Leeromgeving, Leerproces, leerkrachten, school management en lokale gemeenschap.  
SBNN hoopt dat het project zijn lokale partner onafhankelijk en zelfredzaam kan maken, zodat ze in de 

toekomst op eigen benen kunnen staan, zowel financieel als bestuurlijk. Ook denken wij onze scholen en 

hun gemeenschappen sterker te maken voor de toekomst.  

 

De doelstelling is dat alle betrokkenen profiteren van het programma. Opleiding van de bestuursleden 

moet er toe leiden dat ze zelf hun school kunnen managen en dat zij in staat zijn om de gemeenschap 

rond de school te betrekken. De leraren zullen meer gemotiveerd zijn en beter voorzien zijn van de 

nodige materialen en vaardigheden. Hoofdonderwijzers en schoolbesturen zullen in staat zijn om de 
scholen beter te laten functioneren. Ouders zullen de waarde van het onderwijs begrijpen en een actieve 

bijdrage leveren aan het bereiken van kwaliteit van het onderwijs. En ten slotte de leerlingen zullen 

langer op school blijven en beter presteren, waardoor zij in staat zullen zijn om hun eigen toekomst op te 
bouwen 

 

Met dit programma voor 2016-2018 willen SBNN en SBNN Kenya oplossingen voorbereiden en 
veranderingen aanbrengen voor genoemde problemen in de 5 domeinen van het STAR-model. 
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1/ Leeromgeving 

1.1. Alle 28 SBNN-scholen hebben ten minste 10 goede, schone, stofvrij en afgewerkte klaslokalen. 
1.2.Ieder kind in een openbare lagere school in West Nyakach heeft een zitplaats op een stoel of een 

bank.  

1.3. De verhouding leerlingen / toiletten is voldoende. 

De totale impact van deze dimensie is dat de leerkrachten en leerlingen kunnen lesgeven en leren in 
goede en gezonde omstandigheden. 

 
2 / Leerproces 

2,1. De verhouding lesmateriaal en boeken / leerlingen is voldoende om kwalitatief goed onderwijs te 

kunnen geven.  
2.2. Training van kleuterjuffen.  

2.3. Een goed Water Sanitair en Hygiëne beleid met een hoog bewustzijn voor hygiëne, met een speciale 
focus op de meisjes.. 

2.4. Goed en kwalitatief onderwijs met betere resultaten in de lagere klassen en klas acht (KCPE). 

 
3.Leraren 

3.1.Betere motivatie van de leraren, zodat de effectieve instructietijd zal toenemen.  
3.2.De cursussen zijn volledig afgewerkt door het gebruik van kindgerichte lesmethoden en technieken.  

 
4.Schoolmanagement 

4.1.Complete en adequate statistieken over de scholen en hun leerlingen,  

4.2. Er is een goede communicatie en relatie tussen schooldirecteur, andere leerkrachten, ouders en 
leerlingen.. 

 
5. De lokale gemeenschap 

5.1. Vermindering van schooluitval.  

5.2.Ouders zien het belang van goed onderwijs voor hun kinderen en zijn betrokken bij het dagelijks 
beheer van de school  
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3.  Activiteiten 2016 
 

In 2016 werd het STAR-school programma voor het eerste jaar uitgevoerd in alle 28 basisscholen in de 

West-Nyakach onderwijsdivisie in Kenia.  Sommige projecten zijn schooloverschrijdend, andere zijn 

schoolgericht. Alle projecten werden ter plaatse onder toezicht van het stichtingsbestuur en in nauwe 
samenwerking met de lokale gemeenschap, SBNN Kenya, de diverse schoolbesturen en het Keniaanse 

Ministerie van Onderwijs uitgevoerd. Mede omwille van de gunstige omwisselkoersen werd in 2016 in 
totaal 67000 euro overgestort naar Kenia. Hiervoor werd in totaal meer dan 7.5 miljoen KES verkregen. 

(gemiddelde koers =  112,5 KES). Dit geld werd niet allemaal aangewend, zie verder. Het wordt 

opgenomen als reserves voor de toekomst. 

   

 SBNN Edukans Storting naar 

Kenia 

KES SBNN K 

22 maart €12000,- €6000,- €18000,- 2056199 KES  

19 april €12000,- €6000,- €18000,- 2036411 KES  

12 mei €18000,-         - €18000,- 2004714 KES  

16 

september 

€13000,- - €13000,- 1440724 KES  

Nederland €2.99,- - -   

Kenia     €12000,- 

TOTAAL €55003,- €12000,- €67000,- 7538048 KES 1320000 KES 

 
In haar werk in Kenia streeft SBNN naar structurele samenwerking en - indien mogelijk - gedeeltelijke of 

volledige integratie binnen de reguliere Keniaanse onderwijssystemen. De samenwerking met de 

verschillende schoolbesturen is erg belangrijk. Door de opleiding van de leden zullen zij professioneler 
worden. Ook de samenwerking met het ministerie wordt versterkt door een nauwere samenwerking en 

coördinatie met de diensten van het District Education Officer en andere lokale instanties zoals de chiefs. 
De technische en praktische uitvoering van de projecten vinden altijd plaats in overleg met de 

schoolbesturen. Door de werkzaamheden te laten uitvoeren door de lokale bevolking wordt ook de lokale 

economie versterkt. 
 

3.1.Leeromgeving 

 
3.1.1. Nieuwe klaslokalen en afwerking van klaslokalen 

 
In 2016 heeft SBNN mede door de steun van een aantal sponsoren en Edukans wederom een aantal 

grotere infrastructurele projecten in diverse scholen kunnen uitvoeren.   

Doelstelling is om in alle scholen een acceptabele minimumgrens aan voorzieningen te realiseren.  SBNN 
streeft naar een goede, schone en passende leeromgeving. SBNN wil in elk van de 28 publieke lagere 

scholen in zijn werkgebied 8 permanente klaslokalen en 2 volwaardige kleuterklassen. Voor 28 scholen 
betekent dat dus in totaal 280 stofvrije en gezonde klaslokalen. SBNN is van mening dat het goed is om 

gezamenlijk op te trekken en meerdere scholen in de omgeving – in casu alle 28 publieke scholen- 

vooruit te helpen in plaats van enkele scholen tot een hoog niveau te tillen. Daarmee kunnen in totaal 
meer dan 10.000 kinderen genieten van betere onderwijsomstandigheden.  

 
SBNN Kenya past reeds vele jaren het principe van COST SHARING toe. Dat wil zeggen dat de scholen en 

de lokale gemeenschappen een grote eigen bijdrage leveren aan de projecten in de vorm van mankracht 
en/of materialen. De scholen zorgen voor de zogenaamde lokale materialen, dit zijn de materialen die in 

de nabije of iets verdere omgeving te halen zijn uit de natuur: water, zand, keien (klein voor beton – 

groot voor fundering) en murrum. Inzake mankracht kan de bouwplaats vrijgemaakt worden of als er een 
toilet gebouwd wordt, zorgt de school voor het graven van het gat. Hun eigen inbreng vergroot de 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de scholen en hun gemeenschap bij de projecten. Tevens 
komt het de duurzaamheid ten goede omdat de lokale bevolking de projecten zal omarmen. Met de 

deelname aan het STAR-project werd dat principe van COST SHARING nog versterkt. SBNN zorgt voor de 
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bakstenen, hout, cement en alle andere bouwmaterialen en betaalt tevens de aannemers. Uiteraard 
kunnen er andere verdelingen afgesproken worden. 

 

SBNN heeft in overleg met SBNN en met de steun van externe Nederlandse partners zoals het Marthe 
van Rijswijkfonds en de Heijmerink Reith Stichting in 2016 infrastructurele projecten uitgevoerd in West 

Nyakach voor een bedrag van bijna 2.9 miljoen KES. In scholen met ‘ongeschikt en gevaarlijk verklaarde ’ 
klaslokalen werden nieuwe klassen gebouwd. Op andere scholen werden onvoltooide klaslokalen 

afgewerkt en werden oude lokalen gerenoveerd. Voor de lijst van uit te voeren werken werd de Baseline 

van het STAR-project gebruikt. 
 

 

 
 
Nyadero PS   Nieuwbouw 1 klas     365.500 KES 

Onego PS   Pavement      185.230 KES 
Nyakwere PS  Nieuwbouw 1 klas              416.970 KES 

Mbora PS  Nieuw dak                489.090 KES 

Nyadina PS   Nieuwbouw 3 klassen              829.490 KES 
   Pleisteren 2 klassen en kantoor   370.000 KES 

Nyamany’inga PS  Pavement / veranda    241.140 KES 
         ======== 

TOTAAL                          2.897.420 KES   
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3.1.2. Bouw van ECDE - klassen 

 

Bij SBNN neemt de stimulering van het kleuteronderwijs reeds vele jaren een centrale plaats in. Naast de 
opleiding van kleuterjuffen zet SBNN in op infrastructuur voor het kleuteronderwijs. 

In het verleden hadden de scholen in het gebied slechts beperkte voorzieningen, waardoor er in de 
gemeenschap links en rechts groepen ontstonden waarin de kleuters werden opgevangen buiten de 

schoolomgevingen. Dat was echter niet altijd de beste en meest gelukkige ontwikkeling. Het toevoegen 

van voorzieningen aan de basisschool heeft immers meerdere voordelen. Zo stromen kinderen 
gemakkelijker het basisonderwijs in, als zij al op het schoolterrein kleuteronderwijs volgen. Daarnaast is 

de continuïteit en kwaliteit van het kleuteronderwijs beter gewaarborgd.  
 

Om die instroom van kinderen op jonge leeftijd te bevorderen en om kwalitatief kleuteronderwijs te 
kunnen bieden, richt SBNN zich op goede en gepaste kleutervoorzieningen in de basisscholen in West-

Nyakach. In de afgelopen jaren heeft SBNN reeds in 23 basisscholen een kleutergebouw gebouwd. Op de 

meeste van deze scholen zie je een stijgende lijn in het aantal kleuters, is de gemeenschap extra 
gemotiveerd om de kleuteronderwijzers te voorzien van een kleine vergoeding en zie je dat het 

kleuteronderwijs steeds meer vorm krijgt. Ook in 2016 werd met de steun van de Dr. Hofsteestichting 
een kleuterschool gebouwd, namelijk in de Obanda PS. 

 

 
En met de steun van de Heimerink Reith Stichting werd de in 2015 gebouwde kleutervoorziening bij 
Rachier PS verder afgewerkt.  

 
 
Voor deze beide werken werd in totaal  door SBNN 552.439 KES uitgegeven (Obanda PS 

409.060 KES en Rachier 143.435 KES) 
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3.1.3. Onderhoud en reparatie 
 

In 2016 voerde SBNN Kenya een aantal onderhoudswerken uit. Daarbij gaat het niet om nieuwbouw, 

renovatie of afwerking van klassen, maar om kleinere projecten die in de onderhoudssfeer zitten. In 2016 
bleven hygiëne en sanitatie daarbij een belangrijke rol spelen. Ook werd een serieuze inspanning 

geleverd inzake meubilair. In totaal werd in 2016 door SBNN voor onderhoud een bedrag besteed van 
728.355 KES verdeeld over de volgende projecten: 

 

Aomo  Repair toiletdoors 10.000 
kobongo  fencing   20.190 

CFDC  lockers   60.000 
aomo  transparant sheets 55.450 

        repair furniture            7.000 
nyadina  babychairs and tables 75.150 

mbugra  30 desks  60.000 

Bolo girls roof paints  15.000 
Sango buru painting classrooms 60.480 

thurd  toilet   52.420 
abwao  toilet   46.210 

Sangoro toilet   44.290 

onego   repair 2 floors  39.600 
Rachier  toilets            182.565 

 

 
 

3.1.4. Conclusie leeromgeving 
 

In totaal werd voor de leeromgeving door SBNN in 2016 ruim 4 miljoen KES besteed, mede door en met 

de steun van sponsors zoals het Marthe van Rijswijkfonds, dr. Hofsteestichting en de Stichting Heijmerink 
Reith. De kosten konden laag gehouden worden door de strakke planning en controle, lokaal 

werkmanschap en het principe van ‘cost sharing’ .  De infrastructurele projecten werden niet uitgevoerd 
door dure ‘contractors’ maar door lokale aannemers, aangesteld door de schoolbesturen. Deze 

aannemers huren meestal ook lokale mensen en professionals in om hen bij te staan. Ook een deel van 

het materiaal wordt lokaal aangekocht. Dit alles betekent dat de projecten ook een belangrijke impuls 
voor de lokale economie betekenen. De projecten worden begeleid en gecoördineerd door SBNN-Kenya 

en de schoolbestruen.  
 

SBNN Kenya werkt met het systeem van kostendeling (cost sharing). Dat betekent dat scholen en 
gemeenschap ook hun deel doen binnen de infrastructurele projecten. Ze bieden zoveel mogelijk lokale 

materialen aan die kunnen worden gevonden in de omgeving van de scholen zoals water, keien, gravel,  

stenen en zand. Door de scholen en de gemeenschap deze rol te geven wordt de betrokkenheid van de 
plaatselijke bevolking veel groter en gaan ze het project als het ware omarmen en als het hunne zien 

Bedoeling van het STAR-project is om dit principe van cost sharing verder te institutionaliseren en de 
kostenverdeling vanaf 2017 reeds op 80/20% te brengen. 
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3.2. Leerproces 

 

3.2.1. Boeken en lesmateriaal 
 

Het CFDC waarin de boekhandel van SBNN Kenya gelokaliseerd is, is operationeel vanaf oktober 2012. 
Dit centrum is doorgegroeid naar een zelfredzame voorziening die zichzelf bedruipt. In 2015 werden alle 

kosten voor het CFDC (1 miljoen KES) betaald uit eigen Keniaans geld.  

De belangrijkste klanten van de boekhandel zijn de lagere scholen die via de Nyaburu boekhandel hun 
overheidsgelden voor boeken besteden. In 2016 werd voor meer dan 5,5 miljoen KES aan boeken 

verkocht. Daarop werd door SBNN Kenya een extra 5% extra aan boeken en/of lesmateriaal gegeven 
zijnde 272.070 KES.  

 

 
 

Naast de boeken die aan de scholen werden gegeven worden onder deze budgetlijn ook de salarissen en 

pensioenen van de boekhandelmedewerkers (317.800 KES), beveiliging, internet, elektriciteit en overige 
kosten(460.088 KES) voor het CFDC betaald. Vooral de beveiliging is een serieuze belasting voor de 

financiën, namelijk 36.000 KES per maand. 
 

Totaal besteed voor boeken en lesmateriaal door SBNN Kenya = 1.049.958 KES 

 
3.2.2. Lerarenopleiding 

 
Vanaf 2013 organiseert SBNN Kenya zelf kleuteropleidingen in zijn leercentrum, onder de naam Nyaburu 

ECD College. Het College heeft een eigen lokale Board of Management.   
In 2015 volgden 38 leerkrachten een training tot kleuterleerkracht en was de exploitatie van het 

trainingscentrum bijna in evenwicht. In 2016 draaide het trainingscentrum voor het eerst met een kleine 

winst en groeide het aantal studenten boven de 50. 
 

Totaal bedrag (onkostenvergoedingen voor leerkrachten, andere onkosten) besteed door SBNN Kenya 
was 247.050 KES 
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3.2.3. Computercentrum 
 

 

 

In het computerlokaal worden 
computertrainingen gegeven en kan men 

terecht voor alle ict- en daaraan gerelateerde 
diensten; surfen op het internet, printen, etc.... 

Zo werden er weer 24 mensen getraind in 

computer. 
Totaal bedrag besteed door SBNN Kenya 

214.250 KES 

 

3.2.4. STAR-coördinator 
 

De STAR-coordinator is gestart met zijn werkzaamheden. In april vond de inauguration plaats voor alle 
stakeholders. De zogenaamde Base line survey werd uitgevoerd in mei en juni. 

Daarna werd gestart met een training voor leerkrachten in actief lesgeven. Iin totaal zijn 84 teachers 

getraind (zijnde 3 leerkrachten per school). West-Nyakach is verdeeld in 6 clusters. De training wordt in 
eerste instantie uitgevoerd bij een geselecteerde groep en vervolgens zullen deze leerkrachten en 

scholen dit doorgeven aan hun collega leerkrachten scholen binnen hun eigen cluster. Binnen de scholen 
focust  hij zich samen met het management en onderwijzend personeel op goed en kwalitatief onderwijs, 

met accenten op interactieve en innovatieve leertechnieken en het creëren van een leescultuur.  
 

Voor de cursus Active Learning werd 55.000 KES besteed. 

 
3.2.5. Totaal leerproces 

 
In 2016 werd voor het leerproces in totaal derhalve 1.566.258 KES besteed. 

 

In het computercentrum werden de afgelopen jaren vele mensen de eerste stappen geleerd inzake 
computergebruik. In het college werden vele leerkrachten opgeleid zodat zij kleuteronderwijs kunnen 

geven. 
 

Het is moeilijk om aan te tonen of het direct te maken heeft met de inspanningen van SBNN inzake 
kwaliteit, maar West-Nyakach scoort al vele jaren zeer goed binnen het district wat betreft de resultaten 

van het eindexamen. Ook het aantal leerlingen dat examen doet en dus een diploma lager onderwijs 

haalt groeit jaarlijks. Dat betekent dat meer kinderen –dus ook de minder presterende- uit West-Nyakach 
een opleiding in middelbaar onderwijs kunnen beginnen. Deze democratisering is een goede zaak omdat 

vele kinderen nu hun eindexamen doen, ook de minder presterende en ook degene uit de armste 
gezinnen. 

 

Net zoals voorgaande jaren werd er geen geld uitgegeven aan de examens zelf. SBNN is van mening dat 
het beter is om structureel het onderwijs kwalitatief te verbeteren i.p.v. van het ondersteunen van 

proefexamens, waarbij kinderen alleen maar gedrild worden hoe examens af te leggen. 
Bovendien zijn er vele lokale individuen (zoals politici) en organisaties die deze testexamens financieren. 

SBNN gelooft dat een structurele aanpak met inzet op kwaliteit via het STAR-project  na verloop van tijd 
zijn vruchten zal afwerken en zal resulteren in betere resultaten. De examenresultaten van 2016 laten 

wat dat betreft het beste verhopen. Er waren niet minder dan 755 kinderen die hun examen deden en de 

gemiddelde score voor West-Nyakach divisie bedroeg 268. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte 
van voorgaande jaren.   
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3.3 . Leraren 
 

3.3.1. Tewerkstelling van ondersteunend personeel / support staff 

 
Sinds 2012 helpt SBNN bij het tekort aan leerkrachten. Elke school mag/kan een (gediplomeerde) 

leerkracht en in dienst nemen. Voorwaarde is dat de school daarbij ook het CFDC steunt door als school 
boeken te kopen in de boekhandel van het CFDC. De leerkrachten krijgen van SBNN geen volledig salaris, 

maar krijgen een aanmoediging die hoger ligt dan die die de scholen of ouders betalen, namelijk 3000 

KES per maand.  5 scholen konden geen P1-leerkracht vinden en stelden een andere ondersteunende 
leerkracht tewerk, aan 2000 KES per maand. Er werden slechts 26 leerkrachten betaald. In 2 scholen 

werd het project niet uitgevoerd omdat deze scholen geen boeken kochten bij SBNN Kenya.  
Voor de ondersteunende leerkrachten werd in 2016 802.900 KES besteed. 

 
3.3.2. Bevordering ECDE-onderwijs en sponsoring ECDE-leerkrachten 

 

SBNN geeft al vele jaren extra aandacht aan het kleuteronderwijs. Kinderen die kleuteronderwijs gevolgd 
hebben, zijn immers een stap voor op zij die niet in de gelegenheid waren. Vaak doen zij het ook beter in 

het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Immers, een goed begin is het halve werk! Ook de 
Keniaanse overheid onderstreept het belang van kleuteronderwijs. Sinds 2015 is de County Goverment 

van Kisumu gestart met de tewerkstelling van kleuterleerkrachten in een aantal scholen. Nog niet in alle, 

maar het is alvast een begin.  
 

Om het kleuteronderwijs te stimuleren sponsort SBNN, naast het bouwen van goede kleuterklassen (zie 
3.1.2.), de opleiding tot kleuterjuf. De opleiding omvat 4 jaren: Certificaat jaar 1 en 2, Diploma jaar 1 en 

2. Vanaf 2013 organiseert SBNN Kenya zelf deze kleuteropleidingen in zijn Learning Centre (zie 3.2.2). De 
kleuterjuffen uit de publieke scholen in West-Nyakach en de ondersteunende leerkrachten (de 

zogenaamde support staff) uit het werkgebied die de training volgen, worden door SBNN Kenya 

gesponsord. De leerkrachten betalen de eerste trimester zelf. Vervolgens betaalt SBNN Kenya de 2 
andere trimesters.  

 
In het ECDE-college van SBNN Kenya volgden in 2016 56 mensen een opleiding tot kleuterjuf. 

SBNN Kenya  kwam voor 10 van hen tussen in de opleiding voor de tweede en derde semester. 

In totaal werd daarvoor 114.400 KES aangewend 
 

3.3.3. STAR-coördinator 
Naast de eerdergenoemde activiteiten heeft de STAR-coördinator in samenspraak met LEC beslist om 

leerkrachten te trainen.  84 leerkrachten volgden een opleiding  
De eerste sessie vond plaats op 28 en 29 juni 2016. De tweede sessie op 26 en 27 juli 2016 

De derde training vond plaats op 21 en 22 September. 
Eén van deze drie sessies wordt hier geboekt voor een bedrag van 55000 KES 

De tweede sessie werd geboekt onder het leerproces en de derde onder schoolmanagement. 
 

3.3.4. Conclusie leraren 
 

In 2016 werd voor de dimensie leerkrachten 972.300 KES besteed. 

De inspanningen van SBNN en SBNN Kenya nu en in het verleden om leerkrachten op te leiden tot 
kleuterjuf heeft er toe geleid dat er voldoende gekwalificeerde kleuterjuffen zijn in West-Nyakach. Er 

werden 10 leerkrachten gesponsord die binnen het eigen CFDC een opleiding tot kleuteronderwijzer 
volgden.  In het computercentrum werden de afgelopen jaren vele mensen de eerste stappen geleerd 

inzake computergebruik. Daarnaast werden bij 26 scholen support teachers betaald.  
 

3.4 ; Schoolmanagement 

 
3.1. Opleiding van de comitéleden 

In samenspraak met LEC werd beslist om training aan leerkrachten te geven. 
Hier werd derhalve de derde training voor 24 leerkrachten (September) geboekt voor een bedrag van 

45600 KES. 
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3.5.Lokale Gemeenschap 

 
3.5.1. SBNN Kenia 

 
Om lokaal SBNN verder te verankeren werden in 2011 SBNN Kenya opgericht. SBNN Kenya is officieel 

geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken als Community Based Organisation (CBO). 

Elke openbare basis school in West-Nyakach is in SBNN Kenya vertegenwoordigd. SBNN Kenya heeft een 
dagelijkse bestuur. In het bestuur is elke cluster (gebied) van West Nyakach vertegenwoordigd.  

Belangrijkste partners van SBNN Kenya zijn het Ministerie van Onderwijs via de District Education Officer 
(DEO) Nyakach, de 28 publieke basisscholen in West-Nyakach en hun schoolmanagement, de Chiefs van 

de Area en diverse lokale groepen 

 
SBNN-Kenya ondersteunt en begeleidt de schoolbesturen (de zogenaamde BOM – Board of Management) 

bij projecten en stemt tevens de verschillende kwaliteitsprojecten en infrastructurele projecten op elkaar 
af. Daarnaast buigt zij zich over de projectvoorstellen van de scholen. Elke BOM van een school bestaat 

uit 15 leden. De hoofdonderwijzer is de secretaris van de BOM. De andere 14 leden (incl. de voorzitter) 
zijn verkozen door de gemeenschap. Bij de uitvoering van de projecten stelt SBNN Kenya steeds de 

onder 2.2. genoemde 10 uitgangspunten voorop.    

 
In 2015 is de voorzitter van SBNN Kenya, dhr. Owalla overleden. Dhr. Owalla heeft een belangrijke rol 

gespeeld om van SBNN Kenya een volwaardige gesprekspartner te maken. In 2015 werden de statuten 
van SBNN Kenya aangepast zodat ook de hoofdonderwijzers deel uitmaken van SBNN Kenya.  

In augustus 2016 werd een nieuw bestuur voor SBNN Kenya gekozen. 

 

 
 

Onder SBNN Kenya fungeren o.a. de Nyaburu Bookshop, het ECDE College en het computercentrum.  
SBNN Kenya overziet deze projecten en zal ook worden getraind om beter en sterker te lobbyen bij 

plaatselijke politici, ngo's en andere organisaties om ervoor te zorgen dat ook Keniaanse middelen 
kunnen worden gevonden voor het onderwijs in West-Nyakach. 

 

Voor de werking van SBNN Kenya zoals registratie, statuten, trainingen, secretariaat en vergaderingen 
werd in 2016  22480  KES besteed.  
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3.5.2. Sportevenementen 
 

SBNN organiseert sinds een aantal jaren een eigen sportcompetitie, met volleybal, handbal, voetbal en 

korfbal. Sport verrijkt immers niet alleen de lichamelijke conditie maar ook de geestelijke. Daarnaast 
biedt een sportcompetitie ook de nodige afwisseling in de anders zo eentonige weekends van de kinderen 

op het platteland. Zowel de jongeren maar ook de ouders houden van sport. Het kan derhalve ook 
perfect gebruikt worden om hen te bereiken om het belang van onderwijs te benadrukken.  

 

De competitie wordt georganiseerd door een sportcomité van SBNN-Kenya, bestaande uit leerkrachten 
van de scholen van West-Nyakach. De competitie was ook dit jaar weer een groot succes. Over diverse 

zaterdagen werden voorrondes gespeeld. Vele kinderen namen deel en de competitie werd afgesloten 
tijdens een grote finaledag op zaterdag 6 augustus 2016. Voor de winnaars van de competitie kreeg 

SBNN shirtjes van de Zeeuws-Vlaamse voetbalclubs VV Hontenisse en HVV’24. 
 

 
 

Nadat in 2012 deelgenomen werd aan de AIDS-marathon in Kisumu, werd in 2013 beslist om zelf een 
loopwedstrijd te organiseren in West-Nyakach. Op die manier wilde het sportcomité meer kinderen de 

kans geven om deel te nemen aan de wedstrijden. Tevens konden de dure verblijf- en buskosten 
uitgespaard worden. Na de eerste succesvolle edities in 2013, 2014 en 2015 namen ook op zaterdag 3 

september 2016 weer veel kinderen deel aan de SBNN Marathon die vanaf 2014 opgedragen wordt aan 

een overleden leerkracht die jarenlang lid was van het SBNN Kenya sportcomité. De winnaars van de 
loopwedstrijden kregen shirtjes gedoneerd door Marathon Zeeuws-Vlaanderen. 

 
Bij sportevenementen is de verhouding jongens/meisjes ongeveer 50/50 omdat er voor meisjes evenveel 

wedstrijden worden georganiseerd dan voor de jongens. Dit is om ook de meisjes aan te moedigen om 
aan sport te gaan doen. Deze wedstrijden die telkens veel jongere en volwassen toeschouwers lokken 

worden indien mogelijk ook aangewend om de mensen verder bewust te maken van HIV/AIDS en schoon 

water. Ondanks de afname van het aantal HIV-gevallen blijft sensibilisering immers zeer belangrijk.  
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Het is verheugend om vast te stellen dat nadat SBNN het AIDS-programma niet meer heeft opgenomen 

in zijn programma ondertussen een eigen CBO Nyakwere Healt Resource Centre de VCT werkzaamheden 

heeft verdergezet in Nyakwere en dat een andere NGO ondertussen het door SBNN gebouwde VCT 
centrum in Sango Rota heeft overgenomen. 

 

 
 

 

Vanuit Nederland werden spulletjes meegenomen, zoals frisbees en pennen die uitgereikt werden aan 
kinderen die deelnemen aan de sportactiviteiten. Hiervoor werd een bedrag besteed van 2,99 euro 

besteed. In Kenia konden door de donatie van loop en voetbalshirts, die aan de winnaars worden 
uitgereikt, de uitgaven beperkt worden tot 94.950 KES.  

 
3.5.3. Ouders en de lokale gemeenschap 

 

De scholen zijn veelal de centrale plekken binnen de lokale gemeenschappen. De Star coördinator richt 
zich op de opleiding van de ouders en leden van de gemeenschap om de relatie en betrokkenheid tussen 

ouders en school te verbeteren. De coördinator maakt ouders bewust van het belang van onderwijs, 
zodat zij hun kinderen niet thuis houden voor huishoudelijke taken. 

Naast de bovengenoemde activiteiten zal de STAR-coördinator de ouders trainen hoe ze betrokken 

kunnen worden bij het management van de school.  
 

Binnen dit onderdeel van het programma werden twee projecten gesteund voor de verbetering van de 
leefbaarheid van de lokale gemeenschappen. Ten eerste werd een keuken en wasruimte gebouwd voor 

gehandicapte kinderen in de Abwao PS (344.750 KES) en ten tweede werden voor de community hall van 
Nyongonga’s stoelen gekocht voor 50.000 KES. 
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Sinds 1984 is er op het terrein van de Abwao Primary School een kleine opvanglocatie (small home) voor 

leerlingen met een lichamelijke en sommigen ook geestelijke handicap. Deze opvanglocatie is onderdeel 

van een groter instituut in Nyabondo. Op dit moment zijn er 16 kinderen gehuisvest in het small home. 
Een deel van deze leerlingen zijn wees en verblijven op uitzondering van de vakanties permanent in dit 

opvangcentrum. Tijdens  de vakanties verblijven de kinderen bij hun ouders, familielid of voogd. Indien 
mogelijk ondergaan deze kinderen een behandeling in Nyabondo om hun lichamelijke handicap te 

verhelpen of te verbeteren. Overdag gaan ze naar school in de Abwao PS. Het huis waar de kinderen in 

verblijven is in redelijk goede staat. De keuken en de wasplaatsen van de kinderen waren echter in 
erbarmelijke toestand. Via sponsoren is er een voorziening gebouwd met keuken en wasplaatsen.  

 

 
 

 In totaal werden voor de stolen van de community hall en de wasplaats/keuken voor de small home 
394.750 KES gebruikt. 
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3.5.4. Conclusie lokale gemeenschap 

 

SBNN is de afgelopen vijf jaar een sterke zelfstandige lokale partner geworden die eigen inkomsten 
genereert en die een volwaardige gesprekspartner is voor overheidsinstanties in de regio. De statuten en 

samenstelling van SBNN Kenya zijn klaar om die positie voor de toekomst verder uit te bouwen. De 
hoofdonderwijzers zijn nu ook opgenomen in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van SBNN Kenya. 

Daarnaast heeft het trainingscentrum een eigen Board of Management. SBNN Kenya heeft ook een 

comité dat autonoom en zelfstandig de sportcompetities organiseert. 
Dit alles heeft er toe geleid dat de eigen ingebrachte middelen van 0 euro in 2013, gestegen zijn naar 

meer dan 1,5 miljoen KES in 2016. Nyaburu Enterprises, de commerciële poot van SBNN Kenya met een 
boekhandel en diverse ICT-diensten had een omzet van meer dan 5 miljoen in 2015. 

-- 
In 2016 werden weer sportcompetities gehouden waarin meer dan 1000 kinderen deelnamen aan de 

loopwedstrijden, voetbal, volleybal, handbal en netbalwedstrijden. Voor de leefbaarheid werden bij een 

Small home voor gehandicapte kinderen en bij een community hall projecten uitgevoerd. 
In totaal werd voor de lokale gemeenschap 512.180 KES gebruikt. 

 
3.6. /3.7 . operationele Kosten 

 

Voor salaris en onkosten van de STAR-coordinator werd 317.949 KES betaald. 
In Kenia heeft de stichting een rekening bij I&M bank te Kisumu. De bankkosten hiervan zijn nihil. 

Eventuele transferkosten zijn verrekend in de totaalbedragen van het overstorten.  
Soms worden bepaalde bedragen wel even vastgezet op een fixed deposit. Dat levert altijd een redelijk 

goed rentebedrag op. Onder overige kosten vallen vergaderkosten, binnenlands transport en 
verplaatsingskosten voor een bestuurslid van SBNN dat regelmatig de projecten bezocht in Kenya.   

Hiervoor werd in 2016 20525 KES uitgegeven zodat in totaal voor operationele kosten 338.474 KES 

werd bested. 
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4.Bereikte resultaten 2016 
 
In welke mate hebben de hierboven genoemde activititeiten bijgedragen aan de vooropgestelde 

doelstellingen!! Een belangrijke nulmeting om de resultaten van onze projecten te meten is de Baseline-

Survey zoals uitgevoerd door de Starcoördinator binnen het gelijknamige project.  

 

1/ Leeromgeving 

1.1. Alle 28 SBNN-scholen hebben ten minste 10 goede, schone, stofvrij en afgewerkte klaslokalen. Acht 
voor de lagere school en 2 voor de kleuters.  

 

 
    Alle scholen hebben ondertussen 8 permanente klassen voor het basisonderwijs. Er zijn geen mud-
klassen meer. Elke klas in het lager onderwijs in West-Nyakach heeft zijn eigen permanent klaslokaal.  

Bij een aantal scholen zijn de gebouwen wel oud en versleten, mede ook soms omwille van slechte 

bouwmethoden en technieken in het verleden. In een aantal scholen moeten nog klassen afgewerkt 
worden. In andere scholen zijn renovaties noodzakelijk. Een paar scholen zijn compleet of gedeeltelijk 

onbruikbaar verklaard door het ministerie 

 

 

 

 

Alle kleuters hebben een dak boven hun hoofd. In 23 scholen zijn er reeds aparte SBNN-kleuterblokken 
neergezet. 4 ervan hebben 3 kleuterklassen en 19 blokken hebben twee kleuterklassen.  

In scholen waar dat nog niet gebeurd is, zitten de kleuters in gewone leslokalen die niet voorzien zijn op 
kleuters of in gebouwen die niet voor onderwijs zijn gebouwd. De komende jaren moeten in die scholen 

ook aparte kleuterblokken komen 

 

1.2.Ieder kind in een openbare lagere school in West Nyakach heeft een zitplaats op een stoel of een 
bank. In de lagere klassen betekent dat 3 leerlingen per bankje. In hogere klassen 2 leerlingen per 

bankje.  

 

 

Elk kind kan op een stoel of bankje zitten. Geen enkel kind zit nog op de grond. 

Mede door de toename van het leerlingen en kleuters moeten in een aantal scholen de bankjes gedeeld 

worden door teveel kinderen.  

 

1.3. De verhouding leerlingen / toiletten is voldoende, zodat de slechte hygiëne geen ziektes meer 

veroorzaakt . De doelstelling is 1 toilet voor 25 meisjes en 1 toilet voor 30 jongens.  

 

 

 

Het aantal toiletten is gevoelig toegenomen en in vele scholen is de ratio gehaald.  

Doch in een aantal scholen moeten er mede ook door de leerlingentoename ook weer toiletten 
bijgebouwd worden. Soms spelen de hevige regens ook de toiletten parten en dan storten ze in. Gezien 

het belang voor de hygiene blijft het bewaken van de ratio van essentieel belang.  

 

Conclusie 

De leerkrachten en leerlingen kunnen lesgeven en leren in goede en gezonde omstandigheden, doch er 
zijn nog belangrijke stappen te zetten inzake leslokalen, toiletten en meubilair. 

 

50 Kleuterklassen 

224 Klaslokalen 

Geen kinderen meer op de grond 

Alle kinderen kunnen naar een degelijk toilet  
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2 / Leerproces 
2,1. De verhouding lesmateriaal en boeken / leerlingen is voldoende om kwalitatief goed onderwijs te 

kunnen geven. De verhouding boeken / leerlingen zal worden verbeterd met 20% ten opzichte van de 

uitgangssituatie. 

 
 

De laatste jaren hebben de scholen en SBNN Kenya behoorlijk geïnvesteerd in lesmateriaal en boeken. 
De boekhandel van SBNN Kenya speelt daarin een motiverende en stimulerende rol. De ratio 

boek/leerlingen is mede ook door de 5% discount (een totaal van 272.000 KES) regeling binnen de 

boekhandel dan ook gevoelig verbeterd. Ook is er daardoor ruimte gekomen om het lesmateriaal uit te 
breiden. In de nabije toekomst zal ook de tablet en de computer een rol gaan spelen in het lager 

onderwijs in Kenya.  
 

2.2. Training van kleuterjuffen. Het doel is dat elk jaar 15 gekwalificeerde ECD-leraren hun certificaat 
halen in onze school, zodat alle kleuters in West-Nyakach goed kleuteronderwijs krijgen dat hun basis 

versterkt voor het lager onderwijs en hun kansen vergroot op een betere toekomst. 

 
 

 
 
Het Nyaburu Trainingcollege voor kleuterjuffen heeft een goed jaar achter de rug, met meer dan 56 

cursisten. Ondertussen is de County government gestart met de tewerkstelling van de kleuterjuffen. In 

10 scholen in West-Nyakach is er reeds een door de County tewerkgestelde kleuterjuf. 
 

2.3. Een goed Water Sanitair en Hygiëne beleid met een hoog bewustzijn voor hygiëne, met een speciale 
focus op de meisjes. 

 
Niet enkel het bouwen van toiletten is van belang. Er wordt ook aan de zogenaamde software gewerkt. 

De STAR-coördinator houdt daar uitdrukkelijk rekening mee tijdens zijn bezoeken aan de scholen en 
benadrukt het belang van een goed werkende health club 

 
2.4. Goed en kwalitatief onderwijs met betere resultaten in de lagere klassen en klas acht (KCPE). De 

resultaten in alle klassen en in KCPE zullen verbeteren met 10% ten opzichte van de uitgangssituatie. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Het aantal kinderen dat eindexamen doet is de afgelopen jaren gegroeid van 600 naar 753 in 2016. 

Ondanks die toename aan aantal kandidaten is ook het gemiddelde resultaat gestegen naar 268. Niet zo 
evident want een toename van het aantal kandidaten komt met name door het feit dat ook minder 

presterende kinderen nu ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de examens. 

 

56 Studenten in college 

272000 KES  
aan BOEKEN EN 
LESMATERIAAL 

753 268/
500 
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3.Leraren 

3.1.Betere motivatie van de leraren, zodat de effectieve instructietijd zal toenemen. Leraren in West-

Nyakach zijn rolmodellen in hun gemeenschappen en voorbeelden voor de ouders en leerkrachten. De 
aanwezigheid van leraren zal verbeteren met 20% in vergelijking met de uitgangssituatie en de effectieve 

instructietijd zal groeien met 20%. 
 

 
 
De Starcoördinator heeft in 2016 ingezet op de motivatie van de leerkrachten. Niet alleen zijn de 
faciltiteiten verbeterd inzake het lesgeven, hij heeft ook een opleiding gegeven in Active Learning om zo 
de interactie tussen leerkracht en leerlingen te verbeteren. In 2017 zullen 84 andere leerkrachten 
dezelfde training krijgen. 

 
3.2.De cursussen zijn volledig afgewerkt door het gebruik van kindgerichte lesmethoden en technieken. 

De afwerking van de cursussen is verbeterd met 20% in vergelijking met de uitgangssituatie 

 

 
 
SBNN betaalde in 26 scholen ondersteunende leerkrachten. Zij zijn gekwalificeerde Jonge leerkrachten 

die nog niet benoemd zijn maar de benoemde leerkrachten ondersteunen om het lespakket af te werken.  
 

4.Schoolmanagement 

4.1.Complete en adequate statistieken over de scholen en hun leerlingen, zodat het management in de 
scholen (administratie, financieel, PR) professioneel wordt zonder ruimte voor corruptie. Aan het einde 

van de projectperiode zal elke school een realistisch schoolplan hebben dat de leidraad voor de school 
wordt tot 2030. 

 
 

 

 
Het door de STAR-coördinator uitgevoerde BASELINE-survey is een prachtige database die de 
schoolbesturen zeer veel interessante informatie geeft. In 2017 zullen de schoolbesturen een cursus 
volgen over hun rol en verantwoordelijkheid bij het besturen van hun school en hoe ze daarbij de data 
kunnen gebruiken. In 2017 zal de STAR-coördinator ook starten met de ondersteuning van de 
schoolbesturen bij het opmaken van een schoolplan. 

 
4.2. Er is een goede communicatie en relatie tussen schooldirecteur, andere leerkrachten, ouders en 

leerlingen. De betrokkenheid van de ouders zal verbeteren in alle scholen en ze zullen worden betrokken 
bij het management. Het aantal bijeenkomsten en activiteiten waarbij de ouders zijn betrokken zal 

groeien met 30% in vergelijking met de uitgangssituatie. 
 

Er zal bij de cursus ook voldoende aandacht zijn voor de onderlinge samenwerking. Het besturen van de 

school is een gezamelijke taak van alle actoren binnen een school. Daarbij zal vol ingezet worden op 
betrokkenheid van de ouders. 

 
 

 

 
 

84 leerkrachten VOLGDEN 
CURSUS ACTIVE LEARNING   

26 ondersteunende leerkrachten 
 

BASELINE SURVEY IN 28 SCHOLEN 
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5. De lokale gemeenschap 
5.1. Vermindering van schooluitval. De uitval van meisjes wordt verminderd met 50% in vergelijking met 

de start van het project. Het aantal leerlingen dat eindexamen doet (KCPE) zal gegroeid zijn met 20% in 

vergelijking met de start. 
 

 
 

LEERLINGEN AFGESTUDEERD 
 

 
 

 
 

 
De leerlingenaantallen stijgen. Er zitten nu meer dan 10000 kinderen in de lagere scholen in West-

Nyakach. Het aantal eindexamenleerlingen stijgt en het aantal kinderen dat tussentijds afhaakt 

vermindert. 
 

5.2.Ouders zien het belang van goed onderwijs voor hun kinderen en zijn betrokken bij het dagelijks 
beheer van de school van hun kind en hebben een goede samenwerking met de leerkrachten, het 

schoolmanagement en kinderen. Het aantal bijeenkomsten en activiteiten waarbij de ouders zijn 

betrokken zal groeien met 30% in vergelijking met de uitgangsituatie. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
De ouders zullen door de schoolbesturen uitdrukkelijk nauwer betrokken worden bij het reilen en zeilen 

van de scholen. De betrokkenheid van de gemeenschappen wordt bevorderd door het organiseren van 
sportcompetities op zaterdag. Deze wedstrijden vinden plaats in de scholen. Ook worden de mensen 

gemotiveerd om te investeren in computertrainingen voor zichzelf of hun familie. 

 

*24 computertrainingen 

*1500 kinderen NAMEN DEEL  

 AAN SBNN sport-competities  
*Nieuw SBNN KENYA Bestuur 
 

1
0

0
0
0

0
 

10000     753 
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5. Financieel verslag 2016 
 

5.1. Nederland  

 

Om het STAR-programma  te verwezenlijken werd door het bestuur een speciale wervingscampagne 

opgezet. Netto werd meer dan 65.000 euro opgehaald en werd nog eens 5000 euro toegezegd. Het 

SBNN-deel voor 2016, zijnde 24000 euro werd doorgestort naar Edukans dat op zijn beurt ook al zijn 

aandeel van 12000 euro doorstortte.  

Daarnaast behield SBNN in 2016 zijn vaste donaties en activiteiten: 

-Heijmerink Reith Stichting t.w.v €9090,- voor diverse projecten  

-Marthe van Rijswijck Foundation twv €8.666,- voor diverse projecten 

-Electrabel t.w.v. €1.000,-   

-Aqua for All t.w.v. €900,-, zijnde de laatste schijf van de WSH-projecten 

uitgevoerd in 2015 

-Dr. Hofsteestichting t.w.v. € 2.600,-- (bouw kleuterklas in Apondo Kasay, 

geld ontvangen in 2016, project wordt uitgevoerd in 2017) 

In totaal werd in 2016 via diverse partners € 22256 ,-- verkregen. 

 

Met eigen acties (o.a quiz en verkoop keniaanse spulletjes) werd in 2016 € 1603,25- verdiend.  

Aan gewone donatie ontving SBNN €150,-. Aan rente werd begin 2016 € 41.35- ontvangen. Het in 

Nederland opgehaalde geld wordt voor ongeveer 99% in Kenia ingezet voor de genoemde projecten. 

 

In Nederland worden de kosten beperkt tot enkele administratieve kosten en voor het zoeken van 

sponsoren en donateur. De bankkosten van de stichting bij de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen bedroegen 

€145.64-. Op uitzondering van €21.39- aan portkosten werden de secretariaatskosten en overige kleine 

werkingskosten betaald door de bestuurleden.  

Er waren in 2016 geen kosten voor accountantscontrole en Kamer van Koophandel. 

Daarnaast werden een paar zaken voor het sportprogramma t.w.v. €2.99- aangekocht.  

Voor de website werd €63,85- gebruikt. Daarmee werd een abonnement voor 2 jaar genomen. 

We hebben onze trouwe vrijwilligers en donateurs een kerstkaart gestuurd. Daaraan werd voor de 

kaarten en voor de postzegels €42,45- gebruikt. 

In 2016 heeft SBNN geadverteerd in een tijdschrift ‘Erven en Nalaten’. Daarvoor werd een bedrag van 

€2117,50- gebruikt. Voor de aankoop van materiaal voor Kenia werd slechts €2.99,- besteed.  

 

Baten 2016 Lasten 2016 

Rente op spaarrekening € 41,35 Stortingen naar Kenia € 67.000,-- 

Heijmerink Reith Stichting € 9.090,--  Overige kosten (voor Kenia) € 2,99 

Electrabel € 1.000,--   

Marthe van Rijswijk Foundation  € 8.666,-- Bankkosten € 145,64 

Dr. Hofstee stichting € 2.600,-- Website  € 63,85 

Lijn in Water Loop/ Aqua for All €900,-- Portkosten € 21,39 

Edukans € 12.000,-- Kerstkaarten           € 42,45 

Eigen acties € 1.603,25 Advertentie Erven & Nalaten € 2.117,50 

Donaties 125,--   

STARACTIE €65.199,07   

TOTAAL  
€101.749,67 

TOTAAL  € 69.393,82 

 

BALANS REKENINGEN 

  

Stand spaarrekening 1 januari 9448,06 Spaarrekening 31 december   €40.039,41 

Stand lopende rekening 1 januari €2.854,74 Lopende rekening 31 december      €4.619,24 

 €12.302,80  €44.658,65   
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101.749 EURO = FONDSENWERVING in Nederland  

-    1.769,60 euro aan eigen acties, donaties en rente  

- 22.256,00 euro van stichtingen en bedrijven 

-   12000,00 euro van Edukans 

- 65.199,07 euro van onze speciale actie m.b.t. ons STAR-programma 

69.393,82 euro uitgegeven 

- Waarvan 67.000 doorgestort naar Kenia  

 

5.2. Kenia  

 

1. Leeromgeving 

1.1. Bouw klaslokalen en afwerking klaslokalen 1.000.000 KES 2897420 KES  

1.2. Bouw kleuterklas 350.000 KES 552495 KES 

1.3. Onderhoud en reparaties 700.000 KES 728355 KES 

TOTAAL DIMENSIE 1 2.050.000 KES 4178270 KES 

2. Leerproces 

2.1. Boeken en lesmateriaal 950.000 KES 1049958 KES 

2.2. Leerkrachtenopleiding 250.000 KES 247050 KES 

2.3. Computercentrum 200.000 KES 214250 KES 

2.4. STAR-coördinator   50.000 KES 55000 KES 

TOTAAL DIMENSIE 2 1.450.000 KES 1566238 KES 

3. Leerkrachten 

3.1. Tewerkstelling ondersteunende leerkrachten 800.000 KES 802900 KES 

3.2. Ondersteuning opleiding kleuteronderwijzers 150.000 KES 114400 KES 

3.3. STAR-coördinator   50.000 KES 55000 KES 

TOTAAL DIMENSIE 3 1.000.000 KES 972300 KES 

4. Schoolmanagement 

4.1. Opleiding van het schoolmanagement 100.000 KES 45600 KES 

TOTAAL DIMENSIE 4 100.000 KES 45600 KES 

5. Lokale gemeenschap 

5.1. SBNN Kenya 80.000 KES 22480 KES 

5.2. Sportevenementen 100.000 KES 94950 KES 

5.3. Ouders en locale gemeenschap   50.000 KES 394750 KES 

TOTAAL DIMENSIE 5 230.000 KES 512180 KES 

MONITOREN EN EVALUATIE   50.000 KES 0 KES 

OPERATIONELE KOSTEN 400.000 KES 338474 KES 

   

TOTAAL PER JAAR 5.280.000 KES            7613082 KES 

  

Van de 7,61 miljoen werd 1.625.625 KES betaald (budget onder 2.1, 2.2, 2.3 en 3.2) door de Keniaanse 
partner SBNN Kenya. Dat is meer dan 21% van de totale kosten!!!! Daarmee worden de zogenaamde 

overhead kosten volledig gedragen door SBNN Kenya zelf, uit zelf gegenereerde eigen gelden. Daarnaast 

werden ook de sponsoring van de kleuteropleidingen met Keniaans geld betaald.    
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6.CONCLUSIE 
 

In 2016 steunde SBNN nog altijd alle 28 basisscholen in de West-Nyakach onderwijsdivisie. De 
verwerving van de fondsen alsook de uitvoering van de projecten verliepen mede door de deelname aan 

het STAR-project voorspoedig en overtrof alle verwachtingen. 

 
Gezien de uitdagingen op onderwijskundig vlak maar ook de organisatorische strategie van SBNN om 

SBNN Kenya nog meer zelfstandigheid te geven is de voorheen gebruikte progammatische opbouw vanuit 
Nederland geleidelijk omgebouwd naar een lokale invulling via de aansluiting van SBNN Kenya en SBNN 

op het STAR-model van Edukans.  
 

Met de participatie in het STAR-programma kiest SBNN volop voor de weg naar zelfredzaamheid en 

zelfbedruipendheid van SBNN Kenya en de 28 openbare basissscholen in West-Nyakach. 
De doelstelling is dat alle betrokkenen profiteren van het programma en om schoolbestuursleden en 

leerkrachten te trainen afhankelijk van de wensen en noden van de scholen. Opleiding van de 
bestuursleden moet er toe leiden dat ze zelf hun school kunnen managen en dat zij in staat zijn om de 

gemeenschap rond de school te betrekken. De leraren zullen meer gemotiveerd zijn en beter voorzien 

zijn van de nodige materialen. Hoofdonderwijzers en schoolbesturen zullen in staat zijn om de scholen 

beter te laten functioneren. Ouders zullen de waarde van het onderwijs begrijpen en een actieve bijdrage 
leveren aan het bereiken van kwaliteit van het onderwijs. En ten slotte zullen de leerlingen langer op 

school blijven en beter presteren, waardoor zij in staat zullen zijn om hun eigen toekomst op te bouwen. 
Met dit programma voor 2016-2018 zetten SBNN en SBNN Kenyia vol in op de kwaliteit van het 

onderwijs.  
 

SBNN kan daarbij nog altijd rekenen op de steun van Edukans en vele partnerorganisaties en 

symphatisanten. SBNN heeft zowel in Nederland als in Kenia een stabiele organisatie en structuur 
opgezet die klaar is voor de toekomst. SBNN haalde in 2016 meer dan 100.000 euro op aan inkomsten, 

verdeeld over donaties, subsidies, eigen acties en bijdragen van Edukans. Een deel daarvan werd nog 
niet aangewend maar zal besteed worden ter financiering van het STAR-programma in 2017 en 2018. 

 

SBNN houdt nog altijd haar werkingskosten erg laag, zodat ongeveer 99% van de ingezamelde fondsen 
ook daadwerkelijk aan de projecten in Kenia kan worden besteed. De stichting kent immers geen 

personele of overheadkosten zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc..  
 

In Kenya werd voor ruim 7,5 miljoen Keniaanse Shilling aan projecten afgewerkt gedaan. Alle projecten 

werden zoals altijd ter plaatse onder toezicht van het stichtingsbestuur en in nauwe samenwerking met 
de lokale gemeenschap, SBNN Kenya, de diverse schoolbesturen en het Keniaanse Ministerie van 

Onderwijs uitgevoerd. De kwaliteitsprojecten werden opgepakt door de STAR-coordinator, eveneens in 
nauwe samenwerking en afspraak  met de lokale autoriteiten. De infrastructurele projecten werden 

zoveel mogelijk uitgevoerd door lokale vakmensen. Hierdoor heeft de lokale gemeenschap er ook nog 
een economisch voordeel bij. 

 

Er werd verder gewerkt aan de verzelfstandig van de lokale partner in Kenia door meer inspraak in de 
projecten en door het verdienen van eigen geld via het CFDC. Hierdoor konden in 2016 voor 1,6 miljoen 
kosten betaald worden door SBNN Kenya. SBNN vindt het bijzonder jammer dat Edukans deze inspanning 

niet naar waarde schat en derhalve niet meeweegt in haar vermeningvulding. In de ogen van SBNN staat 

dit haaks op de inspanning van SBNN om onze lokale partner op eigen benen te laten staan en de door 
Edukans gesteunde activiteiten te verduurzamen.  
 

Deze cijfers motiveren SBNN dat de ingeslagen weg van verzelfstandiging de enige juiste is. Deze weg en 
strategie moet in de toekomst leiden tot meer inkomsten waardoor ze in de toekomst nog meer projecten 

kunnen gaan financieren, waardoor SBNN Kenya zich verder zal ontwikkelen als  een sterke, 
onafhankelijke lokale partner.  


