
 

 



 

2 
 

To meet, to connect, to learn: education is future 
Missie: “Meer dan ooit hebben we elkaar wereldwijd nodig om te groeien naar harmonie. Onbaatzuchtig willen we onze passie volgen om over grenzen heen 

onderwijs van mondiale betekenis duurzaam te ontwikkelen.” 

 
 
Bestuur 
Jan van Aert (voorzitter) 
Gert Jan Veeter (penningmeester) 
Lysanne Kapiteijn (secretaris) 
Ria Peters 
Michiel Leijser 
Ruud Musman 
 
Secretariaat 
Teachers4Teachers 
Nicolaas Blokkerlaan 15 
1853AX Heiloo 
Tel: +31 6 21 89 95 68 
secretariaat@teachers4teachers.nl 
 
Website 
www.teachers4teachers.nl 
Volg ons op:   

mailto:secretariaat@teachers4teachers.nl


 

3 
 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. 

De ook in 2021 voortdurende Covid-19-pandemie heeft Teachers4techers voor ultieme uitdagingen gesteld. Van een uitwisseling tussen Nederlandse en 

Keniaanse professionals kon dit jaar geen sprake zijn. Daarmee viel een belangrijke invalshoek voor onze projecten weg en tevens een essentiële bron van 

inkomsten. Toen in januari na 9 maanden de scholen hun deuren weer mochten openen, hebben we de in 2020 door de Keniaanse teamleiders voorbereide 

workshops kunnen laten doorgaan, zij het dat we natuurlijk slechts een beperkt deel van onze doelgroepen hebben kunnen bereiken. De Keniaanse 

collega’s, die de workshops hebben verzorgd waren terecht trots op wat ze bereikt hebben. Tegelijkertijd bleek ook hun behoefte om door T4T-deelnemers 

‘gevoed’ te worden.  

Mede dankzij acties, bijdragen van enkele schoolbesturen en de subsidie van Wilde Ganzen konden we deze voortgang van de projecten mogelijk maken. 

We mogen ons gelukkig prijzen, dat Francis Nzai de organisatie tijdig heeft versterkt door het instellen van teamleiders voor alle projecten. Zij hebben de 

workshops voor de trainers / coaches / coachees, de schoolleiders, Ward officers Early Child Development (ECD) en leraren P.O., V.O. en ECD inhoudelijk 

helpen voorbereiden. Het eigenaarschap lag dus feitelijk geheel in Keniaanse handen. De Nederlandse projectleiders binnen het bestuur hebben op de 

achtergrond een beperkte digitale ondersteunende rol gespeeld. Dat dit gedeelte van het jaarverslag door Francis Nzai is geschreven, mag dan ook geen 

verrassing heten. 

Intussen heeft Loes Donders in het kader van haar internationale masterstudie aan de Bamberguniversiteit in Letland een onderzoek opgezet naar de 

effecten van de workshops voor leraren op de deelnemers en de mogelijkheden voor verbetering. Loes studeerde af met een 10 en haar onderzoeksrapport 

heeft ons weer nieuwe inzichten gegeven. 

Hoewel we hoopten in het najaar van 2021 wél weer met een groep naar Kenia te kunnen gaan, bleken vooral de Nederlandse omstandigheden dat niet toe 

te laten. Om de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen en de teamleiders enige ondersteuning te geven reisden drie bestuursleden in oktober naar 

Kenia af. Zij ontmoetten er belangrijke functionarissen, begeleidden de trainers van de schoolleidersopleiding bij het zetten van de volgende stap, 

verzorgden een workshop voor teamleiders en ward officers en maakten plannen voor de voorjaarsreis van 2022.  

Ook in 2021 zijn er gesprekken gevoerd met onze subsidiegever Wilde Ganzen aangaande  een meerjarige verbintenis én hoe we, onder de noemer ‘shift 

the power’, het eigenaarschap van de onderwijsontwikkeling nog meer in Keniaanse handen kunnen leggen. Inhoudelijk zijn er weliswaar stappen gemaakt, 

maar financieel zijn er nog nauwelijks vorderingen gemaakt. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun bijdrage om de T4T-ambities te realiseren. Speciale dank aan de directeur van T4T, Francis Nzai en zijn team.  

We zien 2022 opnieuw met hoop en vertrouwen tegemoet. 

Jan van  Aert- voorzitter 
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Overzicht van de projecten 

Door de langdurige sluiting van de scholen is de planning van het onderwijs volledig op de schop gegaan. De KCPE-toetsen waren verplaatst naar  maart 

2021. Doordat standard 8 ter voorbereiding op de eindtoets eerder dan de andere klassen weer naar school mocht, viel de terugval in KCPE-prestaties 

uiteindelijk nog mee. 

           
 

Scores eindtoetsen primair onderwijs (over 2021 zijn geen gegevens aangeleverd)   

Uit het overzicht van de ontwikkelingen binnen de projecten zal blijken, dat lang niet aan alle projecten (evenveel) aandacht kon worden besteed. In 

februari/maart en augustus heeft Francis, mede onder druk van onze financieel beperkte mogelijkheden binnen afgebakende budgetten keuzes moeten 

maken. Drie bestuursleden bezochten in oktober Kwale en onderhielden daar contacten met verschillende stakeholders. 

1.Primair onderwijs 

Februari/maart: leraren 

Omdat van de 5 sub counties alleen Samburu nog geen workshops rond active learning had gehad, besloot Francis samen met de facilitators om in dit 

afgelegen gebied de workshops te houden. Onder leiding van Esther Mwanike en Peter Chibaruwa, die beiden inmiddels enige ervaring hadden opgedaan 

met het geven van workshops, was deze workshop in oktober 2020 voorbereid. Het thema was: Activerend leren met gebruikmaking van de kruk van 
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zelfvertrouwen en de leerpiramide van Bale. 

De workshopleiders hadden vanwege de covid-19-regels enkele energizers aangepast, zodat fysieke contacten vermeden konden worden.  

Resultaten: 

- de opkomst bij alle vijf clusters was 100%. 

- de leraren van grade 3 en 4, die niet eerder een T4T-workshop hadden gevolgd, waren buitengewoon gemotiveerd en enthousiast over de mogelijkheden 

van active learning binnen het Competency Based Curriculum (CBC), waar zij sinds kort mee werken. Zij kijken uit naar een vervolg. 

- De workshopleiders hadden hun eigen leermiddelen verzorgd en er bleek genoeg voor alle deelnemers. 

- Active learning is omarmd door de CBC-leraren. 

- Ze stelden ze zeer actief op tijdens de workshops. 

- De energizers en werkvormen waren relevant bij de themadelen 

- De feedback van de deelnemers was erg positief. 
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Binnen het beschikbare budget is er voor gekozen geen schoolbezoeken te doen. De deelnemers namen zich het volgende voor in hun 

praktijk: 

- Leraren gaan hun leerlingen actieven maken tijdens de lessen. 

- Zij gaan de leerpiramide in hun lessen gebruiken; 

- De leraren gaan hun collega’s binnen de school overtuigen van het nut van de leerpiramide. 

- Zij zullen energizers, spel en werkvormen gaan gebruiken om leerlingen actiever te maken. 

- Zij zullen de kruk van zelfvertrouwen als feedback-methode verspreiden binnen de school. 

Namens het Keniaanse bestuur woonde Leonard Mwadida de workshops als observator bij. 

Directeuren: augustus 

Aan deze ééndaagse workshops werd deelgenomen door adjunct-directeuren. 

Het thema was: Activerend leren in relatie met CBC 

De doelstellingen van de workshop waren: 

- Kiezen en gebruiken van de beste interactieve leermethodes, zoals aangegeven in de leerpiramide van Bale. 

- Feedback kunnen geven volgens de stappen van de kruk van zelfvertrouwen. 

- Een positieve houding bij leerkrachten ontwikkelen door positieve feedback te geven. 

Alle doelstellingen zijn volgens de deelnemers bereikt. Zij waren zeer betrokken bij o.a. de lesvoorbereidingen, de presentaties van de interactieve lessen en 

het geven van feedback. Veel kennis van activerend leren is onderling gedeeld. Toch hadden ze meer tijd willen hebben voor hun eigen praktijk, zowel 

individueel als in groepen. 

Omdat er ook deze keer geen budget was voor praktijkbezoeken namen de deelnemers zich het volgende voor in hun schoolpraktijk: 

- Omdat de meeste adjuncten kennis van activerend leren en feedback-technieken ontbeerden omarmden ze dit voor hun praktijk. 

- Ze gaan de positieve feedback volgens de stappen van de kruk van zelfvertrouwen toepassen na hun lesobservaties. 

- Ze willen een goede teamgeest met hun leraren ontwikkelen d.m.v. het uiten van waardering en het geven van positieve feedback. 

- Ze voelden zich zeer verlicht door de nieuwe kennis van activerend leren en feedback geven. 

- Ze realiseerden zich, dat de workshop een revelatie was in termen van de competenties binnen het Teachers Performance Appraisal and Development 

TPAD) programma voor leraren. 

De deelnemers hadden graag twee workshopdagen willen hebben en pleitten daar alsnog voor. 
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Oktober: bestuursbezoek. 

De focus van het bezoek van drie bestuursleden aan Kwale lag in dit verband op de workshopleiders (in opleiding) van alle betrokken projecten. Daarover 

meer in het hoofdstuk workshopleiders.  

2. Onderwijs jonge kind (ECD) 

Februari/maart: Ward officers (inspecteurs jonge kind) 

De workshopleiders hadden hun voorbereidingen gericht op het introduceren en 

ontwerpen van z.g. rubrieken binnen het assessmentinstrument voor leerlingen. 

De doelstellingen van de workshop voor hun collega’s waren: 

- Definieer wat een assessmentrubriek is.  

- Bepaal de componenten van een assessmentrubriek. 

- Ontwikkel een format voor een rubriek als scoringsmodel. 

- Ontwikkel een voorbeeld van een scoringsformulier. 

- Ontwikkel andere voorbeelden van middelen om samen met een rubriek te 

gebruiken. 

- Bespreek wanneer een rubriek te gebruiken. 

- Bespreek wanneer een assessment rubriek te gebruiken. 

Aan het eind van de bijeenkomst konden de deelnemers de diverse 

componenten van het assessmentinstrument benoemen en gebruiken. Het 

ontwerpen van de assessmentinstrumenten en de rubrieken werd gedaan in 

groepen met plenaire presentaties. De gestelde doelen waren gehaald. 

Augustus: leraren 

In augustus verzorgden de workshopleiders 4 workshops in Ndavaya voor kleuterleraren om hen met het assessmentinstrument en de rubrieken bekend te 

maken. Het werden interactieve workshops, waarin de deelnemers ook zelf in groepen formats en rubrieken ontwikkelden. De workshops werden door 

bijna alle genodigden bezocht en gewaardeerd. Ze namen zich voor ook hun collega’s te informeren. Doordat er te weinig materialen waren, konden niet 

alle groepsactiviteiten worden gedaan. Ook bleken sommige leraren onopgeleid, waardoor ze de bedoeling en inhoud van de training niet helemaal 

begrepen. 

Tenslotte deden de deelnemers de volgende aanbevelingen: 

- Meer en vaker dit soort trainingen, speciaal gericht op assessmentinstrumenten, zijn nodig om ze beter te internaliseren. 

- Frequente vervolgbijeenkomsten door de Ward officers om de praktische toepassing te begeleiden zijn nodig voor een goede implementatie. 
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- Meer training en een beter gekozen dag zou goed zijn. 

 

Oktober: bestuursbezoek Ward officers 

In oktober verzorgden we samen met de teamleider van ECD, Mwanaisha Iddi een workshop voor de Ward officers. Het ochtenddeel stond in het teken van 

professionele communicatie m.b.v. de Roos van Leary en de coachende benadering voor inspecteurs. De middag werd besteed aan het afronden van een 

observatie-instrument voor administratieve aangelegenheden. 

Met de teamleider ECD is afgesproken om bij bezoek van Nederlandse professionals het maken en werken met kleutermaterialen weer op te pakken als 

thema. 

3. Kinderen met speciale behoeften(Special Needs Education-SNE) 

Februari: leraren 

De SNE-workshop op de Milalani Special School for learners with intellectual challenges was gericht op het gebruik van adaptieve computerprogramma’s in 

het speciaal onderwijs. Van de 25 uitgenodigde leraren waren er 20 aanwezig. De teamleider, Ali Konerwa, verzorgde de workshop samen met de 

Curriculum Support Officer voor SNE, mevrouw Mebakari Mwatabu. Allereerst werd aandacht besteed aan de niveaus per leerjaar, zoals beschreven in het 

Basis Educational Curriculum Framework (BECF). Vervolgens gingen de deelnemers in op de aanwezige programma’s en hoe deze te gebruiken. De 

workshop was opgebouwd volgens de T4T-benaring ‘to meet-to connect- to learn’, waardoor het werkklimaat positief was. De deelnemers namen actief 

deel en deelden hun ideeën, ervaringen en uitdagingen in groepen. Ze werden het eens over geschikte toepassingen van de beschikbare instrumenten.  

De doelstellingen werden maar gedeeltelijk behaald, omdat veel scholen en SNE-afdelingen geen apparatuur hebben, die gebruikt wordt door leerlingen 

SNE. 

De deelnemers hebben tenslotte een WhatsApp-groep geformeerd om hun ervaringen, successen en uitdagingen te delen. 

Opmerkelijk was, dat het programma slechts in de marge voortborduurde op de in 2020 door T4T ingezette koers om zoveel mogelijk leerlingen actief aan 

het leren te krijgen onder het motto ‘From disability to possibility’. 

 

Juli/augustus: directeuren 

Om het aantal deelnemers per lokaal te beheersen werd deze workshop verspreid over een aantal zaterdagen. Omdat tijdens deze Covid-19-pandemie 

contact met leerlingen minimaal is, was het thema voor deze workshop ‘Leren op afstand’. Het thema is bovendien een belangrijk onderwerp in het 

Competency Based Curriculum (CBC), waarin e-learning en ICT wordt benadrukt. 

In de workshop leerden de deelnemers: 

- Kahoot  downloaden. 

- Google accounts te maken 

- Leerlingen uitnodigen en invoeren 
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Dit is een nieuw gebied voor leraren en er zal meer nodig zijn, vooral om er meer over te weten te komen en het in de praktijk te kunnen 

toepassen. Voordeel is, dat de meeste leraren smartphones hebben. 

Het thema is ogenschijnlijk vooral ingegeven door actuele praktische behoeften.  

 

Oktober: bestuur 

Tijdens ons bezoek in oktober bezochte we de teamleider, Ali Konerwa om o.a. het thema voor februari 2022 te bespreken. We kwamen overeen, dat het 

bewustzijn van ons eerder thema ‘from disability to possibility’ nog versterking nodig heeft. Daarnaast sprak Ali over hoe kinderen, die sommige 

vaardigheden (tapijt maken, weven) beheersen een geschikte vervolgopleiding zouden kunnen krijgen.  

 

4. Voortgezet Onderwijs 
  

Februari: docenten 
Hoewel het Competence Based Curriculum het voorgezet onderwijs nog niet bereikt heeft, vond de 
teamleider, Eliud Mbwerya, het verstandig om de docenten voor te bereiden op deze 21ste eeuwse 
vaardigheden. De doelen van de bijeenkomst waren dan ook: 
- basiskennis van het CBC opdoen. 
- Kennis nemen van de competenties, de Pertinent and Contempory Issues (PCI’s) en de waarden binnen het 
Kenya Basic Education Curriculum (KBEC)en hoe deze in het onderwijs te integreren. 
- Maken van een lesvoorbereiding en uitvoeren van lesobservaties met feedback volgens de ;kruk van 
zelfvertrouwen’. 
 

De deelnemers vonden het een goed idee om geïnformeerd te worden en te brainstormen over wat ze binnenkort te wachten staat. Zij namen zich voor om 
in kleine bijeenkomsten met vakdocenten hun kennis te delen. 
 
Augustus: teamleiders 
De teamleiders zijn de Heads of Departments in charge with education (HOD’s), dus in feite de aangewezen personen om nieuwe ontwikkelingen te 
implementeren.  
In deze workshop werd, ingegeven door de actuele situatie, gekozen voor het verhogen van de competentie om te gaan met leren op afstand.  
daarvoor werden de volgende doelen gesteld: 
- Kwaliteitsborging tot stand brengen en verbeteren. 
- De ‘kruk van zelfvertrouwen’ als feedbackinstrument gebruiken om de lessen te verbeteren. 
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- Google Classroom opzetten en gebruiken als manier om ICT in het leerproces te integreren. 
 
Alle uitgenodigde HOD’s waren aanwezig. Zij waren na afloop in staat Google Classroom te gebruiken, hoewel de tijd te kort was om dit onderwerp volledig 
te behandelen. Een praktisch vervolg na deze workshop vond men essentieel voor een effectieve implementatie. Door gebrek aan financiële middelen zal dit 
een uitdaging zijn. Ook de presentatie en feedbackoefening van de ‘kruk van zelfvertrouwen’ paste niet meer in het dagprogramma.  
De presentatie en discussie over de kwaliteitsborging leverde veel nieuwe suggesties ter verbetering op hun eigen scholen op. 
 
Oktober: bestuur 
Het bestuur heeft contact gehad met teamleider Eliud Mbwerya over het programma voor februari 2022. Hieruit kwam een voorkeur voor workshops in 3 
zones: Samburu, Kinango en Msambweni. Het bestuur heeft hierbij benadrukt, dat dit alleen mogelijk is bij voldoende Nederlandse docenten. Mogelijke 
onderwerpen voor deze workshops zijn: de ‘kruk van zelfvertrouwen’, CBC, ICT-integratie, leren op afstand en een discussie over hoe het curriculum te 
verbeteren. 
 
5. Schoolleiderscursus en trainerscursus. 

Februari 

Zoals in september door de trainers en coaches al was voorbereid, vonden na het heropenen van de scholen in januari bij elke deelnemende directeur twee 

schoolbezoeken door hun coaches, coachees en/of trainers afgelegd. Daarbij werd gebruik gemaakt van het persoonlijke ontwikkelplan van de directeuren. 

De inhoud van dit plan is gebaseerd op blok 1 en 2 uit de cursus, waarin Onderwijskundig leiderschap en Persoonlijk leiderschap de hoofdrol spelen. De 

opnames, die we van de trainers kregen waren zeer bemoedigend. Met behulp van de coaches en coachees, die feedback gaven op hun klassenbezoeken en 

observaties van teamvergadering, zagen we meer inzicht in persoonlijke voorkeursstijlen en effectievere alternatieven ontstaan. Met gepaste trots kijken 

we uit naar het vervolg. 

Juli/augustus 

Omdat in de voorgaande maanden al veel geïnvesteerd was in de schoolleidersopleiding, waren er in juli/augustus geen nieuwe activiteiten gepland. 
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Oktober: bestuur 

Het bestuursbezoek was een goede gelegenheid om de Keniaanse trainers op te frissen en om ze aan het werk te zien. De Nederlandse trainers hadden voor 

dit doel de hoofdlijnen uit blok 2 en 3 samengevoegd, zodat er zowel herhaling als voortgang in het programma zat. Bij de voorbereiding van de 

cursusdagen werden we al bijzonder aangenaam verrast door de trainers. Zij bleken prima in staat om het gehele programma vorm te geven en de taken te 

verdelen. Ook de uitvoering bleek zeer succesvol. Uit hun evaluatie kwam naar voren, dat de groeps-app actiever gebruikt zou kunnen worden, omdat deze 

zeker meerwaarde heeft. De trainers voelden zich competent genoeg om ook blok 4 te verzorgen en vroegen daarom om een tijdige verzending van de 

inhoud.  

De directeuren hebben hun ontwikkelplan aangepast voor de komende 6 maanden, met daarin minimaal één schoolbezoek door de coaches en coachees. 

Daarin zouden een klassenobservatie en teamvergadering kunnen plaatsvinden.  

Of dit mogelijk is, zal zeer afhankelijk zijn van de budgettaire mogelijkheden. 
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6. Training coaching 

Februari 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, hebben de coachees zich volop laten zien bij de schoolbezoeken in de schoolleidersopleiding. We kregen van 

sommigen filmpjes en/of verslagen, maar van anderen hebben we in Nederland weinig gezien. Gelukkig hadden we in Kenia de trainer in opleiding, Mishi 

Dohla, die wel de benodigde informatie kreeg. Bovendien heeft zij een bijeenkomst gewijd aan de theorie. 

Juli/augustus 

Ook in dit project hebben er in juli/augustus geen nieuwe activiteiten plaatsgevonden. 

Oktober: bestuur 

De coachees hebben tijdens het bestuursbezoek gedeeltelijk meegedraaid met de schoolleidersopleiding. Het bestuur heeft daarnaast een korte sessie met 

hen belegd. Daarin hebben we het vertrek naar een ander district van Mishi Dohla aangekondigd en Mohamed Tenga bereid gevonden haar plaats in te 

nemen. 

 

7.  Curriculum Support Officers (CSO’s) 

Februari 

In februari hebben er geen T4T-activiteiten met de CSO’s plaatsgevonden. De teamleider is intussen met pensioen gegaan en we hebben Hussein Magale 

bereid gevonden deze taak op zich te nemen. 

Juli/augustus 

In juli/augustus hebben evenmin T4T-activiteiten plaatsgevonden. 

8. Workshops ECD-Ward-officers 

 

Dat de Ward officers een actieve groep vormen was al eerder duidelijk. Hun activiteiten in 2021 zijn beschreven bij punt 2, omdat deze activiteiten 

grotendeels gekoppeld zijn aan de leraren en directeuren ECD. 

 

9. KDCF, Change the game 

In 2019 heeft Teachers4Teachers de samenwerking met Wilde Ganzen uitgebreid door het volgen van workshops in Nederland en via de Kenya Community 

Development Foundation (KCDF) in Kenia gericht op het aanboren van lokale fondsen. 
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Het KCDF-voorstel om in het kader van het Marching Grand-programma de opbrengst van onze local fundraising te verdubbelen was al in 

2020 on hold gezet. Dit is in 2021 helaas niet veranderd.  

Local fundraising 

Francis heeft in september 2019 een Local Fundraising-team samengesteld, bestaande uit Francis Nzai, Emmaculate (DeceCE), Tenga (coach), Bilashaka 

(directeur ECDE Kwale), Rumba (CSO), Samuel en Yusra (bestuursleden Teachers4Teachers). Over het Local Fundraising Team:  

 De duur van deze ‘ actiegroep’  was oktober 2019 tot 14 maart 2020. Deze termijn is verlengd worden tot waarschijnlijk september 2022; 

 De samenstelling van het LFR-team kan per periode veranderen; 

Van local fundraising is in 2021 geen sprake geweest. Tijdens het bestuursbezoek in oktober is wel gebrainstormd over nieuwe mogelijkheden. 

10. Organisatie Kenia 

 

Directeur 

2021 heeft een grote druk gelegd op onze directeur, Francis Nzai. Hoewel hij regelmatig contact heeft gehad met bestuursleden, kwamen alle praktische 

zaken op zijn schouders te liggen. Uit de evaluatie met het bestuur in oktober bleek Francis zich soms eenzaam te hebben gevoeld. Zo kon hij lang niet alle 

workshops bezoeken en vond hij dat de teamleiders te weinig contact zochten met de Nederlandse projectleiders. Ook had hij er moeite mee, dat de 

activiteiten om budgettaire redenen slechts op kleine schaal konden plaatsvinden. Op het terrein van SNE had Francis het gevoel genoeg kennis van de 

inhoud te missen.  

Gelukkig kon hij wel trots zijn op de organisatie en uitvoering van de workshops binnen de verschillende projecten. 

 

Teamleiders 

Om de organisatie in Kenia te versterken heeft directeur Francis Nzai voor elk project een teamleider aangesteld. Vooral in 2021 bleek dit een meer dan 

noodzakelijke zet. De teamleiders namen de organisatie van de workshops en andere activiteiten op zich en planden evaluatiebijeenkomsten. Ook hadden  

zij drie keer een onderlinge bijeenkomst. In de laatste bijeenkomst in oktober hebben zij samen met de Nederlandse bestuursdelegatie hun positie en taken 

geformaliseerd in een organogram en taakbeschrijving: 
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Taken: 

- Programma’s coördineren onder je project 

- Organiseren en coördineren van workshopleiders en facilitators 

- Leiderschap tonen in je team 

- Contact houden voor overleg met de andere teamleiders 

- Het programma evalueren 

- Onvolkomenheden in de inhoud aangeven 

- Workshopthema’s met Nederlandse projectleiders ontwikkelen en bespreken 

- Contact houden met de directeur 
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- Sturen op professionaliteit 

- Een rolmodel zijn. 

Workshopleiders en facilitators 

In 2019 waren we begonnen als pilot enkele gemotiveerde Keniaanse facilitators als workshopleider te trainen. Daarvoor hadden we samen met een drietal 

ervaren Nederlandse workshopleiders een aantal criteria opgesteld. Uiteindelijk konden we pilot niet afronden en moesten Keniaanse workshopleiders in 

2021 toch zelfstandig workshops gaan leiden. De twee workshopleiders primair onderwijs, die al enige training hadden genoten, hebben het voortouw 

genomen. Eén van hen, Esther Mwaniki werd teamleider. Zij hebben samen met een achttal onervaren collega’s de workshops voorbereid en uitgevoerd. 

Ook bij ECD waren twee workshopleiders in opleiding al gevorderd. Ook zij hebben het initiatief genomen en met succes workshops uitgevoerd. 

 

In oktober heeft het bestuur met de workshopleiders en facilitators het onderscheid tussen beide rollen duidelijk gemaakt en het document ‘Training 

Kenyan facilitators to become T4T workshopleaders’ onder de loep genomen en vastgesteld als officieel trainingsdocument. 

Opmerkelijk tijdens de bijeenkomst was het zelfvertrouwen van de potentiële workshopleiders. Velen meenden zich al in stap 3 en 4 (van de 4 stappen) te 

herkennen. Afgesproken is, dat belangstellenden om workshopleider te worden in hun schriftelijke aanvraag benoemen op welk niveau zij zichzelf 

inschatten. Uiteindelijk zal T4T een certificaat uitreiken aan de ‘afgestudeerden’. Wie de beoordelingen zullen gaan doen moet nog worden bepaald. 

 

11. Bestuurlijke zaken 

Het Nederlandse bestuur 

T4T werkte ook in 2021 samen met een aantal schoolbesturen in Nederland. Deze schoolbesturen stellen leerkrachten en directeuren in de gelegenheid een 
reis te maken naar Kenia om workshops te geven. Meestal betalen de deelnemers een deel van de kosten zelf, de rest van het bedrag betalen deze 
schoolbesturen. De kosten van de organisatie in Nederland zijn relatief laag. Alle werkzaamheden binnen T4T worden uitgevoerd door vrijwilligers. De 
gemaakte organisatiekosten hebben betrekking op porti en kleine uitgaven, de kosten van vergaderingen en speciale acties, stichtings- en bankkosten en 
PR-activiteiten.  
Het bestuur van de stichting bestaat sinds 2019 uit 6 leden: Jan van Aert (voorzitter), Gert Jan Veeter (penningsmeester), Lysanne Kapiteijn (secretaris), Ria 
Peters, Michiel Leijser en Ruud Musman.  

Het bestuur heeft per jaar zo’n achttal bestuursvergaderingen in Amsterdam. De bevindingen worden vastgelegd in een besluiten- en een actielijst. 
Uiteraard moesten de meeste bijeenkomsten dit jaar digitaal worden gehouden. Daarnaast wordt voor elke reis een informatieochtend, twee 
voorbereidingsdagen en een terugkomochtend georganiseerd. Doordat vanwege de pandemie  geen groepsreizen naar Kenia konden worden 
georganiseerd, waren de voorbereidingen en evaluatie van de in kleinere setting uitgevoerde activiteiten gericht op de Keniaanse teamleiders en onze 
directeur Francis Nzai. Door het afblazen van de reizen waren er ook nauwelijks inkomsten vanuit de schoolbesturen. Zoals eerder in dit verslag beschreven, 
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is alles in het werk gesteld om toch T4T-activiteiten in Kwale te laten plaatsvinden, hoewel dat onze financiële positie danig heeft verzwakt. 
Het Nederlandse bestuur heeft sinds maart voornamelijk via Teams vergaderd. Thema’s waren o.a.: hoe de activiteiten in Kenia levend te houden, het 
bijstellen van de begroting voor 2021 onder invloed van Corona en de daaraan gekoppelde subsidie van Wilde Ganzen, een meerjarige overeenkomst met 
Wilde Ganzen, het Wilde Ganzenproject ‘Shift the Power’ in aansluiting op ons Strategisch Beleidsplan en welke actie te ondernemen om onze financiële 
positie enigszins op te vijzelen. Een van deze acties was een wijnactie in december, die €2.000 opbracht.  
Het was de bedoeling om ons Strategisch Beleidsplan (zie punt 12) te actualiseren in 2021. Dat is in dit jaar niet gelukt omdat daarvoor een fysieke 
aanwezigheid door iedereen essentieel wordt geacht.  

Pr 
Een belangrijk element in de bestuursactiviteiten bestaat uit het betrokken houden van (oud)deelnemers en het wekken van belangstelling voor onze 
projecten bij potentiële toekomstige deelnemers. Wij doen dit o.a. door regelmatig blogs op onze website te plaatsen en deze via LinkedIn, Facebook en 
Instagram en binnen de sinds 2017 bestaande WhatsApp-groepen te verspreiden. Dit jaar kregen we een uitnodiging van de Vereniging van Katholiek en 
Christelijk Onderwijs (Verus) voor een groot interview met twee bestuursleden. Het werd een fraai artikel, waarin de doelstellingen en activiteiten van T4T 
erg duidelijk werden verwoord. Voor wie het alsnog wil lezen:  

Artikel Verus 

https://www.verus.nl/actueel/nieuws/samen-werken-aan-beter-onderwijs-in-kenia-voor-sommige-onderwijsprofessionals-is-het
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Onderzoek 
In het kader van het onderzoek voor haar masterscriptie aan de universiteit van Bamberg onderzocht Loes Donders de effectiviteit van de 
lerarenworkshops door Keniaanse workshopleiders onder de titel:  
‘How can self-determination for Kenyan workshop leaders be developed in the Kwale district in Kenya for sustainable ‘shift of power’ of T4T training 
programs.’ 

Zij bevroeg hiervoor Keniaanse workshopleiders, deelnemers en Nederlandse ervaren 
workshopleiders en onderzocht enkele theorieën over het leren door volwassenen. Uit de 
conclusies van haar onderzoek kwam een enorme motivatie voor de werkwijze van T4T naar 
voren. Daarbij bleek eens te meer het belang van relatie, autonomie en competentie. In de 
aanbevelingen gaf Loes o.a. het belang van groepsdiscussies over praktische zaken, die leraren 
bezig houden en de behoefte aan persoonlijke leerplannen bij workshopleiders aan. Ook bleek 
er behoefte aan meer duidelijkheid over de aanstelling als workshopleiders. In de 
oktoberbijeenkomst met het bestuur is die duidelijkheid verschaft. 

 

 

De Keniareizen betekenen voor de Nederlandse deelnemers een enorme professionele ontwikkeling. Daarom is het T4T lerarenprogramma  “To meet, to 
connect, to learn, education is future” in samenwerking met OBD-Noordwest geregistreerd bij het Registerleraar. Hoewel het register formeel is opgeheven, 
kunnen de leraren voor deelname aan het programma nog altijd een certificaat ontvangen (voorheen goed voor 97 registeruren). De stichting beschikt over 
een Nederlandstalige én een Engelstalige variant van de website. 

Het Keniaanse bestuur 

 Het Keniaanse bestuur bestaat uit: Samuel Mazera, Sebastian Mdawida en Yusra Abdhala. In 2021 hebben zij vanuit hun rol als sparringpartner de directeur 

zoveel mogelijk ondersteund. In praktische zin gebeurde dat door de bezoeken aan de workshops te verdelen. 

Tweemaal per jaar vergadert het Keniaanse bestuur samen met een Nederlandse bestuursdelegatie over de gang van zaken en formele aangelegenheden. 

Dit jaar heeft alleen in oktober een officieuze versie van deze vergadering plaatsgevonden, omdat de Nederlandse delegatie niet compleet kon zijn. Daarom 

is besloten alleen de actiepunten uit de laatste vergadering van 13 maart 2020 te evalueren en zonodig bij te stellen.  

Aan de orde kwamen o.a.: 

- Afspraken omtrent de boekhouding 

- De aanschaf van een nieuwe auto en de subsidie-aanvraag bij Miva daarvoor 

- Het bepalen van officieel eigenaarschap van de stichting Teacher4teachers 
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- De afspraak, dat het Keniaanse bestuur een actieplan maakt voor de vier punten uit ons strategisch 

beleidsplan 

- De vervanging van Sebastiaan Mdawida als aftredend bestuurslid (gedacht wordt aan iemand, die actief is in het 

onderwijs. 

- Nieuwe mogelijkheden voor local fundraising. Genoemd werden o.a. uitwisseling tussen Keniaanse en 

Nederlandse scholen van enthousiaste deelnemers aan één van de reizen. Beide scholen zouden naast andere 

contacten ook bijv. gelijktijdig sponsorlopen kunnen organiseren (gedeeltelijk) ten bate van T4T. Het bestuur neemt 

zich voor over andere mogelijkheden na te denken. 

- Een presentatie van het onderzoeksrapport van Loes Donders 

- Een presentatie van de huidige financiële situatie. 

 

Tenslotte namen we formeel afscheid van Sebastiaan als bestuurslid. 

 

 

12. Strategisch beleidsplan 2018-2022 

In 2018 stelde het bestuur een strategisch beleidsplan voor de periode 2018-2022 vast. Nu we drie jaar verder zijn kijken we, ondanks de stagnatie van dit 

jaar toch even hoe het er met betrekking tot dit beleidsplan voor staat: 

AMBITIES                                                                                                                                     

 In het kader van de duurzaamheid worden Keniaanse Collega’s (steeds meer) eigenaar van de projecten. T4T zorgt in datzelfde kader voor monitoring. 

 

- Bij de Schoolleidersopleiding is reeds sprake van de laatste fase van de overdracht van eigenaarschap. In 2022 worden één of meer opleidingen geheel 

verzorgd door Keniaanse trainers en op de werkvloer vindt coaching door Keniaanse opgeleide coaches plaats. 

We kunnen stellen, dat met de certificering van 4 Keniaanse trainers in 2019 een forse stap is gezet. In 2019 is een voortvarend begin gemaakt met het 

monitoren van de 5e cursus, maar in dit eerste jaar bleek dat ook inhoudelijke sturing nog wel noodzakelijk was. De aanpak van de Keniaanse trainers in 

oktober geeft ons veel vertrouwen in de toekomst. 

- Bij de Curriculum Support Officers (CSO) is reeds sprake van eigenaarschap, inhoudelijk en organisatorisch. Eén of twee keer per jaar vindt er een 

afstemmingsbijeenkomst plaats, waarin voortgang en de leervragen van de CSO’s leidend zijn. Het streven is dat de CSO’s ook financiële 

verantwoordelijkheid dragen voor hun bijeenkomsten.   

In 2021 zijn geen inhoudelijke bijeenkomsten met CSO’s geweest. De Ward officers van ECD daarentegen, hebben hun bijeenkomsten voornamelijk zelf ter 



 

19 
 

hand genomen. Financieel heeft T4T deze bijeenkomsten echter grotendeels nog gefinancierd.  

- Bij het Kleuteronderwijs-project zijn ook al enkele Keniaanse professionals getraind om workshops te geven. Zij worden één of twee maal per jaar 

gemonitord en ingezet bij training van nieuwe workshopleiders. Het is onze ambitie om de workshops voor directeuren en leraren in deze periode in 

toenemende mate te laten verzorgen door Keniaanse getrainde collega’s. 

In 2021 zijn 3 Keniaanse trainers in opleiding zelfstandig ingezet bij de workshops.  

- T4T staat open om projecten in andere regio’s en/of landen te onderzoeken, monitoren of te begeleiden, dan wel andere organisaties te ondersteunen 

vanuit de visie van T4T.  

Na het afblazen van een mogelijk project in Kilifi North zijn geen nieuwe projectverzoeken onze kant opgekomen. 

- Omdat T4T wederzijdse professionalisering voorstaat, draagt zij haar programma’s voor validering voor aan het Lerarenregister, resp. Schoolleidersregister, 

en zal T4T ondersteuning bieden bij het aanvragen voor herregistratie in het schoolleidersregister. 

Het lerarenprogramma is in 2018 gevalideerd voor 97 RU. Voor herregistratie in het Schoolleidersregister zijn nog geen concrete hulpvragen gekomen. Wel 

heeft T4T voor evt. ondersteuning een contactpersoon. 

-In de komende jaren dragen we steeds meer verantwoordelijkheid voor (deel)projecten in County Kwale over aan het Keniaanse bestuur. 

 Vooralsnog richt de verantwoordelijkheid zich voornamelijk op het creëren van de juiste voorwaarden ter plaatse om workshops te geven. De directeur 

heeft daarbij de leidende rol. In 2018 hebben we de rollen van de Keniaanse bestuursleden opnieuw gedefinieerd met het doel de directeur van 

ondersteuning en sparringsmogelijkheden te voorzien. Twee bestuursleden hebben inmiddels zitting in het nieuw opgerichte Local Fundraising Team. Dit 

team zal en het kader van een financial Shift the power stevig moeten nadenken over local fundraising, los van de komst van Nederlandse professionals. 
 

13. Het financieel jaarverslag 

Inleiding. 

Het afgelopen jaar heeft wederom sterk in het teken van de Covid-19 pandemie gestaan. Ook Teachers4Teachers heeft hier opnieuw de gevolgen van 

ondervonden. Weer konden we geen reizen organiseren. Zowel de februarireis, als de oktoberreis moesten worden geannuleerd. Voor velen is dat een 

grote teleurstelling geweest. Deze ontwikkelingen hebben er onder andere toe geleid, dat het bestuur in oktober de begroting heeft moeten aanpassen. En 

toch kunnen we met trots terugkijken op het afgelopen jaar. Niet alleen op het gebied van de voortgang van onze projecten, maar zeker ook financieel heeft 

T4T het hoofd goed boven water kunnen houden. Dat is vooral te danken aan onze trouwe donoren en mensen, die ons op andere wijze, bijvoorbeeld via 

acties, hebben gesteund. Daarmee laat het boekjaar 2021 wederom een solide financiële basis zien, om ook in het volgende jaar vol goede moed verder te 

gaan. 
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Zoals gezegd hebben velen ons ook in 2021 financieel gesteund. Dat heeft ertoe geleid, dat we het boekjaar 2021 met een positief resultaat 

kunnen afsluiten. Het resultaat over 2021 is € 18.279,44. Dat is bijna € 15.000 meer dan in oktober nog was begroot. In de volgende paragrafen zullen we 

hier nader op ingaan. 

 

 

Inkomsten. 

De inkomsten van T4T komen voort uit 7 “bronnen”. Daarvan zijn de Donations, Sponsoring, Special Actions en Administration Travels NL de belangrijkste. 

Het project “Let them learn” is in het verleden al afgebouwd en speelt in feite geen rol meer. “Donations Kenya” is bijna twee jaar geleden opgestart. De 

bedoeling is, dat het Keniaanse deel van T4T ook financieel steeds meer op eigen benen komt te staan. Helaas heeft de Covid 19 pandemie ook hier roet in 

het eten gegooid. In 2021 is er geen rente bijgeschreven. 

De opbrengsten uit “Donations General” zijn er de oorzaak van, dat T4T veel beter heeft gepresteerd dan verwacht. Dit heeft een aantal oorzaken. 

We vragen de mensen, die mee zijn geweest naar Kenia, om ons gedurende vijf jaar te steunen, door maandelijks een bijdrage (€10,-) te storten. Echter, 

door het afzeggen van onze reizen zijn er geen nieuwe “sponsoren” bijgekomen. Het bestuur heeft daarom besloten deze post defensief te begroten. 

Gelukkig zijn de deelnemers uit voorgaande jaren ons trouw gebleven en hebben ons financieel gesteund. Daarnaast zijn er ook extra bedragen gestort om 
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T4T door deze lastige periode heen te helpen. De gemeente Hoogstraten heeft ons ook dit jaar weer opnieuw gesteund. Tot slot heeft de 

steun van Wilde Ganzen in zeer belangrijke mate bijgedragen aan dit mooie resultaat en dus aan de continuïteit van onze werkzaamheden.  

Vaak organiseren deelnemers na afloop van een reis allerlei acties om T4T te steunen. Omdat er in het afgelopen jaar geen groepen naar Kenia zijn 

afgereisd, heeft zijn er minder speciale acties. Ook door de sluiting van de Nederlandse scholen, hebben we onze verwachtingen naar beneden bijgesteld. 

Achteraf viel het mee. Er zijn zeker in de tweede helft van het jaar diverse acties door deelnemers gevoerd, o.a. door basisschool ’t Schrijverke, Expertis 

Onderwijsadviseurs, Stg. ATO en de Frans Eenhorst Stichting  Ook onze eigen wijnactie heeft ruim € 2.000,- opgeleverd. Tot slot zijn we ook via onze website 

door vele mensen gesteund. 

De inkomsten uit “Administration Travels NL” komen voort uit bijdragen van werkgevers (schoolbesturen), die medewerkers meesturen naar Kenia. 

Ondanks, dat de reizen dit jaar niet zijn doorgegaan, zijn enkele bestuursleden in oktober wel naar Kenia gegaan om onze verbinding met de regio in stand 

te houden en met name onze directeur aldaar te steunen. De werkgevers van deze T4T bestuursleden hebben deze reizen gesponsord. 

Uitgaven. 

In de inleiding heb ik vermeld, dat we trots kunnen zijn, dat ondanks onze (Nederlandse) afwezigheid veel van onze projecten gewoon zijn doorgegaan. De 

Kenianen hebben dat zelf opgepakt. Met name onze directeur heeft hierin een onmisbare rol gespeeld. Mede dankzij zijn inzet en enthousiasme zijn veel 

netwerkbijeenkomsten doorgegaan, veel workshops georganiseerd en hebben schoolbezoeken steeds plaatsgevonden. 

 

 

Lasten Begroting Resultaat 

1100 WORKSHOP TEACHERS                   1.790,00                    2.401,25  

1200 WORKSHOP HEADTEACHERS                   2.650,00                    1.783,33  

1300 SCHOOLLEADERS COURSE                   4.075,00                    3.195,83  

1400 WORKSHOPS SPECIAL NEEDS                   2.250,00                    1.627,50  

1800 WORKSHOP SEC SCHOOLS                   2.575,00                    1.990,00  

1900 WORKSHOPS ECD TEACHERS                   4.360,00                    4.648,34  

4500 ORGANIZATION T4T FOUNDATION 34.750,00 31.337,90  
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Als we naar de projecten kijken, valt op dat de uitgaven binnen de begroting zijn gebleven, behalve de Workshops Teachers. Binnen de Keniaanse 

organisatie is er sprake van een overschrijding op alle projecten. Dit is echter een vertekend beeld. Het budget is opgesteld op basis van de activiteiten, die 

door en voor de Kenianen waren gepland. De komst van drie Nederlandse bestuursleden heeft geleid tot extra bijeenkomsten, extra transport en dus extra 

kosten. Wanneer we die ten lasten brengen van het budget “Organization T4T Foundation” zien we, dat bijna alle projecten ruim binnen de begroting zijn 

gebleven. 

Tegenover een overschrijding op de projecten in Kenia staat een besparing op de kosten “Organization Kenya” van 371.2872 Keniaanse shillings; € 3.094,-. 

Hiermee wordt een deel van het tekort op de projecten gecompenseerd. De totale organisatie in Kenia laat een overschrijding van € 1.371,- zien.  

 

 

 

Het totale vermogen van T4T bedraagt op 31 december 2021 € 58.501,96. Het positief resultaat over 2021 bedraagt € 18.279,44. 
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Van het positief resultaat van 2021 hebben we een bedrag van € 7.659,64 opgenomen als bestemmingsreserve voor een auto van onze 

directeur in Kenia die eind 2022 of begin 2023 moet worden vervangen.  

Daarnaast heeft bestuur een bedrag van € 6.952,07 opgenomen in een bestemmingsreserve voor het pensioen van onze directeur in Kenya. Hiervoor wordt 

jaarlijks een bedrag van € 660 opzijgezet. 

Het resterende bedrag van uit het positief resultaat van € 3.667,73 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.  

De volgende besturen en organisaties subsidiëren of ondersteunen Teachers4teachers:       

 

 

       

                              

                       

      

 

 

https://www.miva.nl/
https://fontys.nl/
http://www.qliqprimair.nl/
http://www.ato-scholenkring.nl/
http://www.spaarnesant.nl/
http://www.laurentiusstichting.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1
http://www.soml.nl/
https://www.askoscholen.nl/Paginas/ASKO.aspx
http://www.plein013.nl/
http://www.scalascholen.nl/
http://skofv.nl/
http://www.meerderweert.nl/
http://www.xpectprimair.nl/
https://www.tumult.nl/
https://sarkon.nl/
https://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.obdnoordwest.nl/
https://www.svok.nl/
http://www.lijn83po.nl/
http://www.josephscholen.nl/
https://www.skipov.nl/
https://www.isob.net/
https://www.kiemuden.nl/Voorschakelpagina
https://www.dianisearesort.de/

