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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) 
Ria Peters (secretaris)  
Marlies Wentink 
Michiel Leijser 
Ruud Musman 
 
Secretariaat 
Teachers4Teachers 
Zwaluwstraat 10, 1761 WC Anna Paulowna 
1853AX Heiloo 
Tel: +31 6 57 78 70 79 
secretariaat@teachers4teachers.nl 
 
Website 
www.teachers4teachers.nl 
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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2022. 

Na twee bijzondere jaren, waarin de Coronapandemie onze reserves uitputte en het werk in Kenia voornamelijk afhankelijk werd van Francis Nzai en zijn 

team, zijn we erg blij dat we in 2022 in oktober met een kleine groep de draad weer konden oppakken. Maart bleek daarvoor te vroeg, waardoor we toen 

met drie bestuursleden onze Keniaanse collega's zo goed mogelijk hebben ondersteund door o.a. de schoolleidersopleiding doorgang te laten vinden, de 

workshopleiders bij te spijkeren en met het bestuur de mogelijkheden tot versterking van de organisatie en local fundraising hebben verkend. Ook deze 

keer bleek het belang van goede contacten met stakeholders in Kenia. Daarnaast was het belangrijk om na een eerste verkennend gesprek met het Teachers 

Trainings College Kwale in Kinango in oktober 2021, de contacten voort te zetten. Dat leidde in het najaar tot een uitnodiging aan onze Final Celebration, 

waarin tevens de graduation van de deelnemers aan de vijfde schoolleidersopleiding en de coachingsopleiding plaatsvond. Het contact tijdens deze 

bijeenkomst bracht de samenwerking vervolgens in een stroomversnelling. Bij het hoofdstuk over de Schoolleidersopleiding leest u daar meer over.  

De groep directeuren en specialisten maakten er in oktober een professioneel feest van. Onze vraaggestuurde benadering was een fikse uitdaging voor de 

workshopleiders, maar oogstte vervolgens erg veel lof van de deelnemers en de lokale autoriteiten.  

In het Nederlandse bestuur gaf onze secretaris, Lysanne Kapiteijn, aan, dat ze met haar T4T-werkzaamheden ging stoppen. Een fikse aderlating, want 

Lysanne was een steunpilaar in de organisatie, die enorm veel werk maakte van haar secretariële taken, de sociale media en 

contacten met het voortgezet onderwijs. Maar vooral haar fijne persoonlijkheid en enorme T4T-drive zullen we missen. Het 

officiële afscheid zal in januari 2023 plaatsvinden.  

Ria Peters heeft inmiddels het secretariaat op zich genomen en Marlies Wentink is tot het bestuur toegetreden. Zij zal o.a. het 

V.O.-project van Lysanne overnemen. Daarnaast is Daniëlla Schotman, specialist kinderen met speciale behoeften, als 

kandidaat-bestuurslid gaan deelnemen.  

Voor de voorjaarsreis van 2023 bleek in november een sterk toegenomen belangstelling, ook vanuit een drietal nieuwe 

besturen. Dat betekent, dat er maar liefst 41 leraren en specialisten mee zullen gaan. Een mooie ontwikkeling, waardoor we 

meer Keniaanse leraren kunnen bereiken.  

Met onze partner Wilde Ganzen hebben we een driejarige sponsorovereenkomst gesloten vanuit het thema 'Shift the Power’, 

waarbij de verschuiving van verantwoordelijkheden naar Kenia het hoofddoel is. 

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 2023 meer dan ooit met hoop en vertrouwen tegemoet. 

Jan van  Aert- voorzitter 
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Overzicht van de projecten 

Door de nasleep van de Coronapandemie konden onze projecten nog niet op volle sterkte doorgang vinden. In februari hebben drie bestuursleden Kenia 
bezocht om ondersteuning te geven aan Keniaanse workshopleiders, die voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, onderwijs aan het jonge kind en aan 
kinderen met speciale behoeften enkele workshops gaven. Daarnaast hebben zij de schoolleidersopleiding en de training coaching gemonitord. Het was 
voor de schoolleiders de laatste module voor het examen in oktober. In maart konden we met 16 directeuren en specialisten gelukkig de draad weer 
oppakken. De schoolsluiting van vorig jaar maakt, dat het curriculum dit jaar in 7 maanden moet worden gedaan. Daarom zijn er voorlopig 6 lesdagen die 
ook nog eens 2 uur langer duren Het schooljaar verschuift, zodat het in 2023 weer op het oorspronkelijke schema ligt. 
Uit het overzicht van de ontwikkelingen binnen de projecten zal blijken, dat nog niet aan alle projecten (evenveel) aandacht kon worden besteed. 

1. Primair onderwijs 

Februari: leraren 

Mede om financiële redenen hebben slechts vier Keniaanse workshopleiders (in opleiding) 2 workshops in Msambweni gegeven. Het thema was actief leren 

binnen het Competence Based Curriculum (CBC), het maken van een goed lesplan en het geven van positieve feedback. Aan beide workshops konden 11 

leraren deelnemen. Zij waren zeer enthousiast over de mogelijkheden, participeerden actief en konden met een concrete lesvoorbereiding de week in. Voor 

coaching on the job was helaas geen budget en menskracht. 

Oktober: directeuren 

Zes Nederlandse en twee Keniaanse directeuren hebben 4 tweedaagse workshops gegeven over leiderschap aan veranderingen. Zij deden dat in 2 

Nederlandse duo’s en twee gemengde duo’s. De Keniaanse workshopleiders in opleiding, Esther Mwaniki en Mwanangura Ali werkten samen met Linda 

Verbeek en Femke Nijbroek, die beiden ervaren Keniagangers waren. In de voorbereiding hebben zij vooral managementinstrumenten uitgewisseld, want 

de inhoud werd door de deelnemers zelf aangedragen en tot een ontwikkelplan uitgewerkt. Verder waren het organiseren van een actieve teamvergadering 

en het geven van positieve feedback onderdeel van de workshop.  Aan beide workshops namen 17 directeuren deel. De Nederlandse deelnemers hebben 

vervolgens schoolbezoeken afgelegd, lessen bezocht en enkele directeuren gecoacht.  

Uit de conclusies en aanbevelingen, die onder elk verslag uitgebreid zijn beschreven een selectie:  

* Zowel de workshopleiders als de deelnemers zijn enthousiast over de keuze om met eigen ontwikkeldoelen te werken.  
* Aansluiten bij de beginsituatie is goed.  
* De tevredenheid van de deelnemers is hoog. 
* Laat de deelnemers vooraf goed weten wat er van ze verwacht wordt (ook bij de schoolbezoeken).  
* Overweeg bij de schoolbezoeken om de ontwikkelpunten te beperken en minder scholen vaker te bezoeken. 
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2. Onderwijs jonge kind (ECD) 

Eén Keniaans duo verzorgde een workshop. Leila en Alice werkte daarbij goed samen rond het onderwerp assessment rubrics. Er was interactie en 
studeerwerk. Een concrete koppeling met de volgende stap in de ontwikkeling van kinderen ontbrak nog. Die link is het aandachtspunt voor de volgende 
ECD-leraren. 
 
Oktober: directeuren 
Tijdens deze reis hebben twee Nederlandse duo’s workshops gegeven aan leidinggevenden in het kleuteronderwijs. Het doel was om hen gereedschap te 
geven om hun leidende rol te kunnen vervullen, maar al snel bleek, dat de ECD-centra doorgaans te klein zijn om van een team te spreken. Tijdens de 
workshops werd de route daarom enigszins verlegd naar communicatievaardigheden. Dit bleek een zeer bruikbaar onderwerp, waaraan ieder zijn/haar 
eigen vragen kon ophangen. 
Deze vraaggestuurde werkwijze werd door de director Pre-primary Education in het bijzonder gewaardeerd. Daarnaast geeft onze coachende benadering 
goede communicatiemogelijkheden voor zowel schoolleiders als Ward Officers. Het onderwijs aan het jonge kind is de verantwoordelijkheid van de County. 
We zijn dan ook erg blij met de duurzame samenwerking. Een bijzondere geste was, dat de County Government besloot om de reiskosten van de 
workshopleiders en de deelnemers te vergoeden. 
 
3. Kinderen met speciale behoeften (Special Needs Education-SNE) 

Februari: leraren 
Voor SNE organiseerden we één workshopdag aan 10 leerkrachten, gegeven door twee workshopleiders in opleiding. Zij deden dit voor de eerste keer na 
een korte voorbereidingstraining door Jan van Aert. De focus lag op het kijken naar mogelijkheden van kinderen met beperkingen (From disabilities to 
possibilities). In drie groepen werd ingezoomd op kinderen met gedragsproblemen, met leerproblemen en met fysieke beperkingen. Er waren geen 
schoolbezoeken georganiseerd. Als dat in oktober weer wel het geval zal zijn, kunnen de deelnemers hun bevindingen vertalen naar concrete situaties en 

leerlingen, zodat zij direct kunnen worden toegepast in de praktijk. 
 
 

Keniaanse dagritmekaarten 
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Oktober: leraren 

Gelukkig konden we in oktober 2 tweedaagse workshops voor leraren SNE geven, één door twee Nederlandse leraren en één door een ervaren Nederlandse 

(Daniella Schotman) en een beginnende Keniaanse (Mwatenga Mwatundo) workshopleider. Het doel sloot goed aan bij de workshop in februari/maart. Het 

eerder met T4T ontworpen format AOPD (Action Oriented Process Diagnostics) om de beperkingen van kinderen in kaart te brengen en te vertalen naar 

concrete actieplannen gaf goede mogelijkheden voor de praktijk. Daarnaast is het TEACHH-model (Treatment and Education of Autistic and Communication 

Handicapped Children), waarin vooral organisatieaspecten en timing aan bod komen, geïntroduceerd. Het werken met pictogrammen bleek zeer bruikbaar 

en sluit mooi aan bij door de leerkrachten zelf ontwikkelde vormen. Tijdens de schoolbezoeken bleek een grote bereidheid om te investeren in actief leren 

en werd AOPD al regelmatig gebruikt. Ook de pictogrammen gaven meer duidelijkheid aan veel kinderen. Toch blijken veel leerkrachten behoefte te hebben 

aan meer lesideeën. Zij hebben moeite om effectieve leertijd voor alle leerlingen te organiseren. Ook bleek de behoefte aan collegiale uitwisseling over 

bepaalde leerlingen groot.  

Mwatenga Mwatundo toonde zich een geschikte kandidaat om de volgende stap naar workshopleider te zetten.  
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4. Voortgezet Onderwijs 

 
Februari: docenten 
Ook voor docenten in het voortgezet onderwijs konden we één workshopdag organiseren. Eliud Mbwirya en Bayah Kahindi, beide nog onervaren, namen 
deze taak op zich. Het thema was ICT-integratie in het onderwijs. Het gebrek aan trainersvaardigheden wraakte zich in deze workshop. Kennis van actieve 
werkvormen, energizers, duidelijke doelen stellen is nodig om in het voorgezet onderwijs stappen te zetten. Ook het ontbreken van voldoende Nederlandse 
docenten heeft het er in het recente verleden niet makkelijker op gemaakt. 
 
Oktober: workshopleiders/teamleiders/docenten 
Weliswaar waren er ook nu geen Nederlandse docenten of teamleiders mee naar Kenia, doordat T4T inmiddels in Marlies Wentink als VO-specialist aan het 
bestuur is toegetreden, kon zij enkele workshops verzorgen. Eerst heeft zij dat gedaan met drie potentiële Keniaanse workshopleiders, tevens teamleiders, 
Eliud, Bayah en deze keer ook Martin Kaphu.  
In de workshop met de workshopleiders heeft Marlies de behoeftes van docenten en teamleiders geïnventariseerd. Daaruit kwamen voor docenten: ICT-
integratie om de lessen te verbeteren, de ‘Stool of Confidence’ voor coachende feedback, de leerpiramide van Bale en hoe effectief lessen voor te bereiden 
in tijden van werkdruk. Voor teamleiders waren dat ICT-integratie om leidinggeven aan teams te verbeteren, de leerpiramide van Bale en 
leiderschapsvaardigheden in het begeleiden van individuele docenten.  
 
5. Schoolleiderscursus en trainerscursus. 

Februari 

De schoolleidersopleiding, ons paradepaard waar het gaat om inhoudelijk Shift of Power, kon in februari geheel zelfstandig doorgaan. De Keniaanse trainers 

verzorgden het laatste blok ‘Leidinggeven aan een team’ op uitstekende wijze. De drie bestuursleden waren opnieuw onder de indruk. Hoewel ons de 

financiële middelen ontbraken om de komende periode tot het examen in oktober praktijkbegeleiding te faciliteren, hebben er toch verschillende 

schoolbezoeken plaatsgevonden. Een teken van motivatie, betrokkenheid en eigenaarschap. 

Tijdens deze reis bezochten de bestuursleden samen met Francis Nzai het Teachers Training College Kwale (TTC Kwale) in Kinango om eventuele 

samenwerking te onderzoeken. Het werd een interessante en positieve ontmoeting, die in oktober een vervolg zou krijgen. 

Oktober 

Het theorie- en praktijkexamen eindigde voor alle deelnemers in een feestelijke certificering tijdens de Final Celebration, die eindelijk na twee jaar weer 

doorgang kon vinden. Maar liefst bijna 400 mensen bezochten de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst gaf o.a. de County Director of Education een speech. 

Daarin gaf hij te kennen, dat de schoolleidersopleiding landelijk gecertificeerd zou moeten worden. Mrs Hellen N. Machuka, chief principal Kwale TTC en 

Mrs. Hellen Kunyiha, Dean of Curriculum Kwale TTC, die eveneens voor de Final Celebration waren uitgenodigd, vonden deze gedachte dermate interessant, 
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dat zij onze trainers uitnodigden om ons curriculum 

met hen te delen, zodat zij het met hun docenten konden 

bespreken. Na aanpassingen met onderdelen uit het Competence 

Based Curriculum (CBC) en het instrument Teachers Performance 

Appraisal and Development (TPAD) kan de eerste pilot van deze 

gezamenlijke cursus in februari wellicht van start gaan. Een 

geweldige ontwikkeling, die onze verwachtingen overstijgt. Tijdens 

deze reis konden 21 nieuwe kandidaten voor de zesde 

schoolleidersopleiding worden geselecteerd. Mohamed Tenga werd 

gecertificeerd als nieuwe trainer voor de opleiding. 

 

 

 

 

 

6. Training coaching 

Februari 

Onder begeleiding van bestuurslid Michiel Leijser kon ook in de training coaching de laatste hand gelegd worden aan het curriculum. Hierbij kon de nieuwe 

trainer coaching in opleiding, Mohamed Tenga, direct een inhoudelijke rol spelen. De coachees staan eveneens voor een theorie- en praktijkexamen in 

oktober. 

Oktober 

De vier coachees slaagden allen voor hun examen. Ook zij kregen hun certificaat en kunnen als coach ingezet worden bij de nieuwe schoolleidersopleiding. 

Uit de geslaagde schoolleiders zijn vijf nieuwe coachees geselecteerd. 

7.  Curriculum Support Officers (CSO’s) 

 

Zowel in februari als in oktober hebben we om financiële redenen geen workshops met CSO’s georganiseerd. De betrokkenheid van deze officers is van 

groot belang. Daarom zijn we blij, dat zij zich actief hebben ingezet bij het uitnodigen van deelnemers aan de workshops. In 2023 zullen we de CSO-meeting 

weer organiseren. 
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8. Workshops ECD-Ward-officers 

Ook voor de Ward Officers hebben we in februari en oktober geen workshops georganiseerd. Hoe groot de betrokkenheid van de ECD-sector bij T4T is, 

moge blijken uit de bij punt 2 ‘Onderwijs aan het Jonge Kind’ gememoreerde ondersteuning bij de reiskosten.  

 

9. Local Fundraising 

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 tot nader order; 

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

Van local fundraising is in 2022 geen sprake geweest. Tijdens het bestuursbezoek in maart is wel gebrainstormd over nieuwe mogelijkheden. 

10. Organisatie Kenia 
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Directeur 

2022 heeft opnieuw 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 zeer gecommitteerd is aan T4T. Hij is erg tevreden 

over de samenwerking met het Nederlandse bestuur. De organisatie van de najaarsreis, met gelukkig weer Nederlandse workshopleiders, is goed verlopen, 

ondanks de moeilijkheden die zich van hogerhand aanvankelijk aandienden. Om de verloren lestijd gedurende de schoolsluiting wegens Covid-19 te 

compenseren, waren geen andere activiteiten dan onderwijs geven toegestaan. Door een positieve bijdrage van de Curriculum Support Officers kon alles 

toch geregeld worden. Francis en zijn team konden trots zijn op de organisatie en uitvoering van de workshops binnen de verschillende projecten. 

 

Teamleiders 

Zoals in het organogram te zien is, spelen de teamleiders van de diverse projecten een prominente rol. Dat was zowel in de maart- als in de oktoberreis het 

geval.  

Workshopleiders en facilitators 
In februari voerden 12 workhopleiders in opleiding zelfstandig eendaagse 
workshops uit na een korte training door voorzitter Jan van Aert. Dit waren: 
SNE: Mwatenga Mwatundo and Flossie Boto. 
PE:    Peter Chibaruwa and Sanura Shaffi Ali, Esther Mwaniki and Mwanagura N. 
Ali.  
SE:    Bayah Kahindi and Eliud Mbwirya , 
ECD:  Aisha Iddi, Leila Juma and Alice Fikirini. 
 
In oktober heeft Mwatenga samen met een Nederlandse workshopleider een 
volgende stap kunnen zetten. Ook Esther en Mwanagura voerden in oktober een 
dergelijke workshop uit. Zij zullen dat in februari 2023 nogmaals doen en de 
laatsten zullen daarna waarschijnlijk gecertificeerd worden. 
 
De facilitators kwamen in oktober weer in actie om de Nederlandse 
workshopleiders te assisteren. Helaas waren er niet genoeg beschikbaar om alle 
workshops te ondersteunen. Zij werden door de Nederlanders node gemist. 
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11. Bestuurlijke zaken 

Het Keniaanse bestuur 

Het Keniaanse bestuur bestaat uit: Samuel Mazera,  Yusra Abdhala en sinds dit jaar Suleiman Mwalonya. In 2022 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 werd een informele gezamenlijke brainstormingsessie rond het thema ‘Shift the power’ gehouden. Enkele gedachten die opkwamen: 
* De aanwezigheid van de Nederlanders heeft een enorm effect. 
* De Keniaanse overhead zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen. 
* We moeten proberen lokale organisaties te vinden, die zich bij T4T willen aansluiten. 
* Onderzoek hoe het T4T-programma aansluiting kan vinden met het lokale of nationale onderwijsprogramma 
* Interesseer jonge, gemotiveerde onderwijskundigen voor T4T. 
* Maak een communicatieplan over wat T4T in Kwale tot stand heeft gebracht of in gang heeft gezet. 
* Breid het Keniaanse bestuur uit tot 5 of 7 personen. 
* Welke competenties zijn nodig voor een bestuurslid 
* Het management zou uitgebreid moeten worden, bijv. met een adjunct-directeur. 
* De ‘Final Celebration’ is erg belangrijk. Dit zou in de toekomst ook in de vorm van een congres kunnen zijn. 
In februari 2023 zullen hieromtrent keuzes gepresenteerd worden. 
 
In de bestuursvergaderingen kwamen naast bovenstaande o.a. aan de orde: 

- Het versterken van het eigenaarschap van de stichting Teacher4teachers 

- De afspraak, dat het Keniaanse bestuur een actieplan maakt voor de vier punten uit ons strategisch beleidsplan 

- Nieuwe mogelijkheden voor local fundraising.  

- Een presentatie van de huidige financiële situatie. 

 

Het Nederlandse bestuur 

T4T werkte ook in 2022 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 2022 uit 6 leden: Jan van Aert (voorzitter), Gert Jan Veeter (penningsmeester), Ria Peters (secretaris), Michiel 
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Leijser, Marlies Wentink en Ruud Musman. Lysanne Kapiteijn trad in oktober af als secretaris en bestuurslid. Daniella Schotsman is in 
december als kandidaat-bestuurslid toegetreden. 

Het bestuur had in 2022 negen bestuursvergaderingen in Amsterdam.  De bevindingen werden vastgelegd in een besluiten- en een actielijst. Uiteraard 
moesten enkele bijeenkomsten ook dit  jaar digitaal worden gehouden. Vanwege de pandemie  kon in het voorjaar nog geen groepsreis naar Kenia worden 
georganiseerd. Drie bestuursleden namen de honeurs waar en konden enthousiast constateren, dat de ‘shift of power’ inhoudelijk steeds meer gestalte 
krijgt. Daarnaast brachten zij samen met Francis Nzai een belangwekkend bezoek aan de Teachers Training Center Kwale in Kinango. Door het afblazen van 
de reis waren er ook nauwelijks inkomsten vanuit de schoolbesturen. Gelukkig kon in oktober wel een groepsreis doorgaan. De 13 schoolleiders en 
specialisten konden belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van enkele projecten, zoals bovenstaand uitgebreid beschreven. Thema’s op de 
vergaderingen waren o.a.: hoe de activiteiten in Kenia levend te houden, het bijstellen van de begroting voor 2022 onder invloed van Corona en de daaraan 
gekoppelde subsidie van Wilde Ganzen, de totstandkoming van een meerjarige overeenkomst met Wilde Ganzen, het Wilde Ganzenproject ‘Shift the Power’ 
in aansluiting op ons Strategisch Beleidsplan 2022-2026 en welke actie te ondernemen om onze financiële positie enigszins op te vijzelen. Een van deze 
acties was een wijnactie in december, die €2.100 opbracht.  
In en (re)visiebijeenkomst heeft het bestuur de bouwstenen voor het Strategisch beleidsplan 2022-2026 gemaakt. Het plan is vastgesteld en op de website 
gepubliceerd.  

P.R. 
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. Daarnaast gaven twee bestuursleden voorlichting aan een nieuw 
geïnteresseerd bestuur. De belangstelling van meer nieuwe besturen voor ons werk diende zich trouwens ook daarnaast aan. Dat vertaalde zich in een grote 
aanmelding voor onze voorjaarsreis in februari 2023. Een verheugende ontwikkeling 

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. 

12. Strategisch beleidsplan 2022-2026 

In 2022 stelde het bestuur een strategisch beleidsplan voor de periode 2022-2026 vast. De hoofdlijnen van dit beleid richten zich vooral op een toenemend 

eigenaarschap van onze Keniaanse collega’s (Shift the power). 

AMBITIES                                                                                                                                     

- In het kader van de duurzaamheid worden Keniaanse Collega’s steeds meer eigenaar van de projecten. T4T Kenya (bijv. trainers, workshop leiders) en T4T 
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Nederland zorgen in datzelfde kader voor monitoring. 

- Bij de Schoolleidersopleiding is reeds sprake van de laatste fase van de overdracht van eigenaarschap. In 2022 wordt de opleiding al geheel verzorgd door 

Keniaanse trainers en op de werkvloer vindt coaching door Keniaanse opgeleide coaches plaats. Het is onze ambitie om ook het programma, de organisatie 

en de doorontwikkeling daarvan samen met Keniaanse trainers te bepalen en af te spreken hoe deze ontwikkeling gemonitord kan worden. 

- De afgelopen periode heeft het kleuteronderwijs in Kwale zich flink geprofessionaliseerd. T4T heeft  door haar financiële bijdragen aan de scholarships veel 

ongediplomeerde kleuterleerkrachten kunnen ondersteunen. Inmiddels zijn gediplomeerden verzekerd van een baan. Ook heeft het nieuwe 

competentiegerichte curriculum (CBC) haar intrede gedaan en het is onze ambitie samen met de locale overheid, de Ward Officers en de Keniaanse 

workshopleiders de implementatie hiervan in de praktijk te ondersteunen. 

- Het onderwijs aan kinderen met speciale behoeften vraagt in Kenia de nodige aandacht. De afgelopen periode hebben deskundige T4T-professionals 

samen met Keniaanse collega’s onderzocht waar de knelpunten en kansen voor ontwikkeling kunnen liggen. Dit heeft geleid tot de kern ‘From dysability to 

possibillity’. Het is onze ambitie de zoektocht naar mogelijkheden voor deze kinderen en de toepassing hiervan door leraren verder te versterken. 

- In het primair onderwijs heeft de nadruk vooral gelegen op de coachende toepassing van het instrument ‘Teachers Performance Appraisal and 

Development ‘(TPAD) en de start van het Competentiegerichte curriculum (CBC). Het is onze ambitie de leraren en schoolleiders bij de implementatie verder 

te ondersteunen. 

- Onze begeleiding van leraren en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs was de afgelopen periode eveneens vooral gericht op een coachende 

toepassing van TPAD. De komende periode zal het CBC ook het voortgezet onderwijs gaan bereiken. Ondersteuning bij de implementatie hiervan is onze 

ambitie. 

- Bij de Curriculum Support Officers (CSO) en de Ward Officers is reeds sprake van eigenaarschap, inhoudelijk en organisatorisch. Beide groepen kennen een 

coördinerend voorzitter. 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 en Ward Officers ook financiële verantwoordelijkheid dragen  voor hun bijeenkomsten.   

- Door de Covid pandemie bleef de Nederlandse inbreng de laatste twee jaar beperkt tot vooral een digitale. Hierdoor hebben potentiële workshopleiders, 

waarvan sommige nog maar kort en andere nog helemaal niet getraind waren, gezamenlijk workshops voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 

onderwijs aan het jonge kind en aan kinderen met speciale behoeften voorbereid en gegeven. Het is onze ambitie om deze workshops in de komende 

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

- T4T staat open om projecten in andere regio’s en/of landen, dan wel van andere organisaties inhoudelijk te ondersteunen vanuit de visie van T4T. We 

delen onze kennis en ervaring graag. 

- In het kader van wederzijdse professionalisering neemt T4T je mee naar een andere wereld, waar je uit je ‘box’ stapt, opnieuw leert improviseren, 

samenwerkt met onbekende Nederlandse en Keniaanse collega’s en met ‘nieuwe’ ogen leert kijken naar je eigen werk. T4T wil deelnemers een 

onvergetelijke ervaring meegeven, waar zowel het Keniaanse als het Nederlandse onderwijs van profiteert. In dit verband heeft zij haar programma’s voor 

validering met succes voorgelegd aan het Lerarenregister, resp. Schoolleidersregister. Het lerarenregister is inmiddels afgeschaft, maar T4T zal desgewenst 

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

 

13. Het financieel jaarverslag 2022 

INKOMSTEN. 

De inkomsten van de Stichting Teachers for Teachers (T4T) bestaan uit de volgende componenten: 

1. Inkomsten vanuit de maandelijkse donaties van (ex-)deelnemers. 
2. Giften en donaties door acties. 
3. Subsidie van de stichting Wilde Ganzen. 
4. Donaties van instellingen, meestal schoolbesturen, die medewerkers de gelegenheid geven om deel te nemen aan onze reizen. 
5. Overige schenkingen door derden. 

Gezien de lage rentestand in 2022 en ons geringe vermogen zijn de renteopbrengsten over 2022 verwaarloosbaar. T4T doet niet aan beleggingen. 

De gerealiseerde inkomsten in 2022 zijn fors hoger, dan was begroot. (51%). Dit komt mede doordat het bestuur voor 2022 een defensieve begroting had 

opgesteld. Het jaar 2022 was het eerste jaar na de Coronapandemie en bij het opstellen van de begroting eind 2021 was het volstrekt onzeker hoe T4T uit 

deze crisis tevoorschijn zou komen. Dat viel op alle fronten enorm mee. Ten eerste bleek, dat onze activiteiten in Kenia ook zonder de Nederlanders gewoon 

doorgang hadden gevonden, zij het beperkter van omvang. Ten tweede bleek dat men in Nederland T4T niet was vergeten. In tegendeel! Met name dat 

laatste resulteerde in een redelijke deelname van directeuren in oktober, een voorzichtige toename van giften en acties en een enorme belangstelling, en 

uiteindelijk deelname van leraren aan onze voorjaarsreis in 2023. 

Deze ontwikkelingen hebben in positieve zin een effect op onze financiën. Deelnemers of deelnemende besturen dragen niet alleen bij aan de kosten van 

een reis, maar doneren ook een extra bedrag voor de stichting zelf. De toename van het aantal deelnemers heeft dus voor extra inkomsten gezorgd. Daarbij 

moet wel worden aangetekend, dat ook de kosten zijn gestegen, met name die van de vliegtickets. 

De inkomsten uit “Donations general” zijn zoals gezegd veel hoger dan begroot. Dat komt vooral, door het grote aantal deelnemers aan de voorjaarsreis. De 

financiële bijdragen zijn al in dit boekjaar gestort. Wel moet worden opgemerkt, dat een deel van dit bedrag bestemd is voor de hotelkosten in Kenia. De 

vliegtickets voor deze reis zijn al voldaan. 

De inkomsten uit “special actions” zijn eveneens hoger dan begroot. Het bestuur is nooit helemaal zeker van deze bron van inkomsten, dus wordt er op deze 

post terughoudend begroot. Dankzij een toename van acties met name in de tweede helft van 2022 en het succes van onze wijnactie zijn de inkomsten 

enorm meegevallen. Tot slot zijn de bijdragen van Wilde Ganzen, de laatste tranche over 2021 en de eerste over 2022, een onmisbare bron van inkomsten 

voor Teachers for Teachers. In 2022 mochten wij €38.450,- ontvangen. Deze bedragen zijn, volgens afspraak, in één keer op onze bankrekening in Kenia 

gestort. Daarmee dekt Wilde Ganzen 28% van onze inkomsten. 
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UITGAVEN. 

Naast de meevallende inkomsten staan voor 2022 ook nog eens meevallende kosten. Vrijwel alle projecten zijn (ver) binnen budget gebleven. Vooral de 

workshops voor headteachers en de kosten van onze organisatie in Kenia zijn veel lager dan begroot. Beide hebben te maken met het feit, dat in het najaar 

een beperkt aantal Nederlandse directeuren zijn meegegaan. We moesten immers na Corona weer opstarten en in het voorjaar zijn er in het geheel geen 

Nederlanders deelnemers naar Kenia gegaan, afgezien van een kleine bestuurlijke delegatie. Dit geeft wel een enigszins vertekend beeld, omdat de kosten 

lager zijn door geringere deelname en de inkomsten hoger door grote deelname volgend jaar. Dit wordt in de loop van 2023 dus rechtgetrokken, wanneer 

de kosten wel hoger zullen zijn en de inkomsten voor een deel al zijn geboekt. Daarover meer bij de bespreking van de balans. 
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BALANS 2022. 

Onze balanspositie laat een gunstig beeld zien. T4T heeft geen schulden, geen onroerend goed en een auto, die reeds boekhoudkundig is afgeschreven. Dat 
betekent dat ons vermogen uit liquide middelen bestaat en €107.315,53 bedraagt. 
Dit is eveneens een vertekend beeld. Een deel van dit vermogen is niet vrij besteedbaar. 
Om te beginnen, is al eerder aangegeven, dat de hotelkosten voor de deelnemers aan de voorjaarsreis nog moeten worden voldaan. Dit bedrag is op basis 
van afspraken met het hotel geraamd op € 40.929,99. Daarnaast hebben we een bestemmingsreserve voor de vervanging van de auto van onze directeur. 
Deze staat gepland in het komende jaar. We vragen hiervoor subsidie aan bij stichting MIVA. En hopen hiermee, samen met de gespaarde reservering goed 
uit te komen.  
 
Afschrijving auto: € 9.659,64 
Subsidie MIVA:    €10.000,00 
Inruil opbrengst:  € 7.000,00 
 

 

 



 

19 
 

 

 

Tot slot legt T4T sinds enkele jaren een bestemmingsreserve aan als aanvulling op het pensioen van onze directeur aldaar.  

Uiteindelijk blijft er een vrij besteedbaar eigen vermogen over van €48.513,82. Dit is sinds jaren weer een gezonde uitgangspositie van onze stichting. Dit 

eigen vermogen is nodig om de lopende kosten voor het eerste half jaar te kunnen financieren. Het gaat om de kosten van de voorjaarsreis, de baten zijn 

immers al binnen, de organisatiekosten voor het eerste half jaar en er dient €45.000,- als actieresultaat te worden overgemaakt naar Wilde Ganzen. Dat 

geld komt met een bijdrage van 50% weer terug bij T4T-Kenya, maar we moeten het in eerste instantie wel “voorschieten”. 

VOORUITBLIK. 

Na de oktoberreis zijn er weer deelnemers bijgekomen, die maandelijks zullen doneren. Daarnaast zijn er donateurs, die na 4 jaar zullen stoppen. Dat zijn er 

echter altijd minder. Tevens zien we dat vorige en toekomstige deelnemers acties ten behoeve van T4T organiseren. Voor onze inkomsten zijn dat goede 

ontwikkelingen. Verder zullen we de tweede tranche subsidie van Wilde Ganzen aanvragen. Hier is een nettobedrag mee gemoeid van € 22.450,-. In het 

kader van onze driejarige overeenkomst zullen we in 2023 opnieuw gebruik kunnen maken van subsidie van Wilde Ganzen. Hiermee is voor 2023 nog eens 

€20.000,- gemoeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende besturen en organisaties subsidiëren of ondersteunen Teachers4teachers:  
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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/

