
 Een ander groot probleem is de armoede. De meeste ouders hebben geen 
geld om de kosten van het onderwijs van hun kinderen te betalen. Vooral de 
meisjes worden thuisgehouden. Er bestaan geen officiële cijfers, maar er wordt 
geschat dat ongeveer 40 procent van de kinderen het einde van de lagere 
school niet haalt. 

 

De Oegandese regering hecht veel waarde aan onderwijs en begint met een 
hervormingsprogramma, het zogenaamde Primary Education Reform 
Programme (PERP). In dit programma staat aandacht voor het basisonderwijs 
centraal. De kerndoelen van het programma zijn:  

 Toegankelijk maken van het onderwijs voor zowel jongens als meisjes  

 Verbetering van de kwaliteit van onderwijs door de training van 
leerkrachten  

 Capaciteitsverbetering met betrekking tot schoolmanagement.  

Dit programma treedt in 1993 in werking. Geleidelijk aan verbetert de situatie. In 
1995 gaat 87,3 procent van de jongens en meisjes naar de lagere school. Maar 
er vallen nog steeds veel kinderen halverwege uit. Een van de grootste 
struikelblokken blijft het schoolgeld. Alhoewel de economie met rasse schreden 

vooruitgaat, komt het toch nog vaak voor dat de ouders de opleiding van hun 
kinderen niet kunnen betalen. 

       

Milleniumdoel 'alle kinderen naar school' in 2015? 
De Oegandese regering komt in 1998 met een vervolgplan. Een belangrijk 
onderdeel van het plan is de UPE: Universal Primary Education. De bedoeling 
is dat 4 kinderen van een gezin gratis naar school mogen. Het einddoel van de 
UPE is dat in 2003 alle kinderen, jongens en meisjes in ieder geval 
basisonderwijs zullen krijgen. Daarmee lopen ze vooruit op het milleniumdoel 
dat in 2015 alle kinderen, jongens en meisjes, in ieder geval een basisopleiding 
moeten kunnen voltooien.  

Het is een goed plan, maar in de praktijk levert het allerlei problemen op. Er zijn 
te weinig schoolgebouwen, leraren en lesmateriaal. Klassen van meer dan 200 
kinderen zijn geen uitzondering. De kwaliteit van het onderwijs holt achteruit. De 
eerste jaren van de UPE zijn dan ook chaotisch, maar geleidelijk aan komen er 
meer goed opgeleide leraren, krijgen ze een beter salaris en komen er meer 
schoolgebouwen beschikbaar 

Uit beschikbare gegevens over Oeganda blijkt dat de onderwijsprogramma's 
effectief zijn en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 
onderwijsresultaten. Het aantal leerlingen nam toe van 2,6 miljoen in 1995 tot 
7,2 miljoen in 2005. Het aantal docenten steeg van 110.000 in 2002 tot 145.000 
in 2005. Er kwamen meer scholen: van 12500 in 2000 tot ruim 15000 in 2005. 
Voor leerlingen is nu ook het tweevoudige van het aantal boeken beschikbaar. 
Het aantal meisjes en jongens in het primaire onderwijs is nu bijna even groot. 



   Kwataniza Solidariteitsvereniging Oeganda 

   www.antenna.nl/kwataniza 

 
Er zijn nog veel obstakels te overwinnen voordat het onderwijs goed geregeld is 
in Oeganda. Zo laat de kwaliteit van het onderwijs nog veel te wensen over. Er 
vallen nog steeds veel leerlingen uit, vooral na de lagere school. Dit heeft te 
maken met de oplopende kosten voor de ouders. De school is gratis maar de 
schooluniformen niet. Er gaan steeds meer meisjes naar school, maar er is nog 
geen gelijkheid. Er vallen nog steeds meer meisjes af dan jongens. Onderwijs 
moet ook veiliger worden voor meisjes. (handtastelijke leerkrachten, 
onveiligheden onderweg naar school, zwangere meisjes moeten van school af 
terwijl de jongens vrij uit gaan). De scholen moeten meisjesvriendelijker worden 
door aparte toiletten voor meisjes en discrete verwerking van maandverband, 
water om je te wassen etc. Meisjes hebben ook minder zelfvertrouwen en 
stellen zich bescheiden op.De klassen zijn nog steeds te groot door de snel 
groeiende bevolking. Er zijn nog steeds onvoldoende leerkrachten. Er is een 
snel groeiende behoefte aan computergebruik maar er zijn onvoldoende 
computers beschikbaar. Ook de energievoorziening laat te wensen over. 

         

Kwataniza levert ook een bijdrage aan de ontwikkelingen op onderwijsgebied 
door een aantal projecten die we gesteund hebben. Zoals Kawempe Youth 
Centre, een studiecentrum in Kampala.  De Ruwenzori Community Association; 
de bouw van een school in de bergen die opgericht is door de lokale bevolking 
zelf omdat de afstand naar de overheidsscholen te ver is om te lopen. Een 
nurceryschool in een dorp aan de Congolese grens waar Kwataniza het dak van 
de school heeft bekostigd. En niet te vergeten de Hill Side Secundaruschool in 
Kyanduli, waar Kwataniza een bijdrage heeft geleverd aan het opzetten van een 
laboratorium. Steun bij aanschaf van schoolbanken, meubilair en bouw van 
klaslokalen. Deskundigheidsbevordering van leraren en ondersteuning van 
beroepsopleiding voor meisjes met diploma. Zie voor meer informatie: 

www.antenna.nl/kwataniza. 

Onderwijs in Oegenda 

Onderwijs voor de onafhankelijkheid is opgezet door de witte paters naar 
Engels model, waarbij de basisschool een voorbereiding is voor het voortgezet 
onderwijs. Het voortgezet onderwijs bereid leerlingen voor op hun positie (werk) 
in de maatschappij of voor verdere studie. De praktijk is dat veel kinderen na 
het basisonderwijs van school gaan. Onderwijshervormingen voor het 
basisonderwijs onder Museveni leggen dan ook het accent op praktische 
vaardigheden die in de thuissituatie kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld 
landbouw, huishouden en eenvoudige economie. Probleem is wel dat de 
aansluiting met het voortgezet onderwijs moeilijker wordt 

   

Het onderwijs heeft erg onder de burgeroorlog te lijden gehad. Het onderhoud 
van de schoolgebouwen is verwaarloosd en er is gebrek aan alles: lesboeken, 
pennen, schriften, opbergkasten, stoelen en banken. De leerkrachten krijgen 
niet of nauwelijks salaris uitbetaald. Om te overleven werken ze ook op het land 
om gewassen te verbouwen. De kinderen krijgen die dagen dan geen les. Het 
ergste van de burgeroorlog is de algemene onveiligheid.  

1990, het beginjaar van de millenniumdoelen 

Rond deze tijd is in ieder geval de veiligheidssituatie verbeterd en kunnen de 
kinderen weer naar school. Maar er zijn nog wel grote problemen. Oeganda 
heeft een snelgroeiende bevolking: rond 50 % van de totale bevolking zit in de 
leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar. Dat betekent dat er heel veel kinderen naar 
school gaan, de schoolgebouwen uitpuilen en er een chronisch gebrek is aan 
leermiddelen. Ook zijn er veel te weinig goed opgeleide leerkrachten. 

http://www.antenna.nl/kwataniza

