
VAN NOORDZEESTRAND NAAR SMILING COAST 
EVALUATIE SCHOLENBANDEN  

BANJUL - OOSTENDE 



ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
•  Interviews in kleine focusgroepen a.d.h.v  gestructrureerde vragenlijst,  

•  Zo veel mogelijk stakeholders (directies, principals, leerkrachten, leerlingen, 
lokale overheden,…..) 

•  In totaal werden ongeveer 175 mensen geïnterviewd, verdeeld over 24 
scholen en 2 lokale overheden. 

 
Voordelen :  
•  Je kan veel informatie, op korte tijd van een grote groep mensen verzamelen. 
•  Je kan doorvragen naar beleving, processen, leerervaringen 

Nadelen : 
•  Sociaal wenselijk antwoorden 
•  Groepsdruk  
•  Beïnvloeding van de onderzoeker 

 



HET EINDRAPPORT : INHOUD 

 Historiek : stedenband scholenbanden p 6 -14 
 Onderzoeksmethodiek p 14 -20 
 SWOT –analyses per school p 20 – 127 
 Scholenbandenmodel p 128 – 187 (= de kern) 
 Balans p 188 – 197 
 Aanbevelingen p 198- 202 
 Enkele ‘Afrikaanse stemmen’ p 202 – 206 
 Bijlagen p 206 - 210 



HOE LEES JE HET RAPPORT ? 

  Integraal  
 Wat voor de eigen school van toepassing is + 

model & balans 
 Horizontaal +model & balans 
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1. DE  CONTEXT  
  Materiële  en financiële middelen  : reizen, gasten 

ontvangen, partnerschool ondersteunen = duur 
 
  Degelijke communicatiekanalen : uitdaging = contact 

onderhouden in de lange periodes tussen de wederzijdse 
bezoeken (voorlopig geen internetfaciliteit in BCC) 

  ‘Sterke school’ (7 S-model) 
  Hoe groter de discrepantie, hoe moeilijker. 

  Tijd : om het draagvlak in de school te vergroten en de 
relatie met de partnerschool uit te bouwen. 5 jaar is niet 
overdreven. 



FINANCIËLE MIDDELEN : 
AANDACHTSPUNT 

 Het aantal kinderen geboren in kansarme 
gezinnen bedraagt voor België gemiddeld 5,2 % . 
In Oostende praten we over 11,3 %.  Het 
arrondissement Oostende is daarmee 
verhoudingsgewijs één van de armere regio’s  in  
Vlaanderen 

 Dat vertaalt zich in de leerlingenpopulatie 



STERKE SCHOOL : 7S MODEL 



2.  OWNERSHIP / EIGENAARSCHAP 

  2.1.  Aansluiten bij een visie 
  Link met visie werd weinig spontaan gelegd  

  2.2. Ondersteuning van directie 

  2.3. Gedragenheid van het project door zoveel 
mogelijk ‘stakeholders’ : directies, leerkrachten, 
leerlingen, ouders, oudercomité, evt. lokale 
overheid…… 

  2.4. Vraaggestuurde ondersteuning ownership 



1. OWNERSHIP : KNELPUNTEN 

Aandachtspunten  
  Is de oefening rond visie voldoende gemaakt? 
  Ondersteuning en (actieve) betrokkenheid van 

directies is mede bepalend voor ownership 
  Betrokkenheid directies is vaak belangrijk voor de 

partner in het Zuiden. 
  Verleiding om ideeën op te dringen ? 
Knelpunten 
  Meestal een kleine, geëngageerde,  overvraagde, 

groep mensen die een scholenband trekt. 
  Het is moeilijk om  een school in haar totaliteit 

warm te maken voor een scholenband. ownership 



3. RAAKPUNTEN /GEMEENSCHAPPELIJKE 
INTERESSES 

  Raakpunten (gemeenschappelijke interesses, inhouden, ….) 
vergroten de kans op echt ownership. 

3.1. Inhoudelijke raakpunten 

 

  Voor TSO, BSO is dit soms gemakkelijker dan voor ASO. 

3.2. Raakpunten op vlak van gedeeld engagement 
  Raakpunten hoeven niet alleen op vlak van leerinhouden te 

liggen.  

  Zoek naar raakpunten bij (de keuze van) je partnerschool. 

Dit is niet de ‘heilige graal’ voor een scholenband. raakpunten 



4. AFSTEMMING : OP VLAK VAN 

 Gezamenlijke haalbare doelstellingen 
  Inhoud van de reisprogramma’s 
 Tijdsgebruik (uur, dag, week , maand , jaar)  
 Wederzijdse verwachtingen 
 Communicatie 
 De spiritueel/symbolische dimensie 

afstemming 



4. AFSTEMMING 
 

Knelpunten : 
 
  Te weinig communicatie 
  Een ander  idee over de inhoud van communicatie 
  Een andere visie op reizen, vrije tijd, samen zijn. 
  Verlanglijstjes doorsturen. 
  Soms dingen bepalen zonder overleg. 
  Voorstellen doen/doordrijven zonder rekening te houden met lokale 

omstandigheden/stakeholders 
  Andere prioriteiten 
  Verschillende verwachtingen. 
  Kunnen scholen in het Noorden die verwachtingen  
wel  inlossen? 
 
 
!!!  Afstemming vergt creativiteit en buiten je  
eigen logica leren kijken. 
 
 

afstemming 



VOORBEELD  : DE SAVANNETOCHT 

afstemming 



HULPMIDDEL  : SEASONAL CALENDAR 







5. CONTINUITEIT 
5.1. Een  ‘vaste’ kern/werkgroep van (geëngageerde) mensen 
die ‘meegroeit’ met een scholenband is mede bepalend voor 
het slagen ervan.  (is aanwezig in de meeste Oostendse 
scholen) 

 
knelpunten : 
 
 Werkdruk. Leerkrachten doen dit meestal bovenop een al 
zware taakbelasting. 
 Personeelsverloop in de eigen of partnerschool 

 “Doorgeven van de fakkel” met grondige info-overdracht kan 
die continuïteit grotendeels waarborgen in de eigen school, 
maar  belemmert de relatie-uitbouw met de partnerschool. 

continuïteit 



5. CONTINUITEIT 
 
5.2.  Wil ook zeggen : volgehouden aandacht voor de relatie 
met de partnerschool. 
 
Knelpunten : 
 Men is meestal vol enthousiasme & voornemens na een bezoek aan 
de partnerschool. Eenmaal thuis gaan de intenties verloren  in de 
dagelijkse drukte, door tijdsgebrek, enz… 

 Gebrekkige communicatielijnen. De partner in het Zuiden beschikt 
niet altijd over een vlotte internetverbinding 

 Uitwisseling via email is vaak oppervlakkig  voor  de partners in 
Oostende (geschreven versus gesproken traditie ????) 

 Zowel in Oostende als in Banjul staat die continuïteit  
constant onder druk.  

continuïteit 



6. HARMONISATIE/ 
INTERSCOLAIRE 
UITWISSELING VAN IDEEËN 
  Uitwisseling ideeën, ervaringen, methodieken  met  andere 

scholen die een vergelijkbare scholenband onderhouden. 
 
  In Oostende werd  het geleidelijk aan wegvallen van die 

uitwisseling als een echt gemis ervaren 

  Dynamiek : intens – minder intens – hernieuwd contact 

 
Waar vind je andere scholen? 
  www.scholenbanden.be  
  www.4depijler.be 
  www.vvsg.be 
 

 
interscolair 

overleg 



6. HARMONISATIE/ 
INTERSCOLAIRE 
UITWISSELING VAN IDEEËN 

 Voorstel : 
  Intervisiemoment 2 x per jaar 
 Digitaal forum (evt. via smartschool) 
  Idee Ensor : Koffer voor secundaire scholen 

  In het begin kost dat méér werk. Na verloop van 
tijd kan dit veel werk besparen 

interscolair 
overleg 



7. WEDERZIJDSE VERANTWOORDING 
  Communiceer met elkaar over alles ivm  de scholenband  

(gebeurt te weinig) : 

  Veranderingen in reisprogramma’s 
  Voorgenomen intenties die niet kunnen worden waargemaakt 
  ‘Trekkersfiguren’ die weggaan 
  Frustraties n.a.v. faalervaringen 
 

Knelpunten : 
  Werkdruk 
  Gebrekkige communicatielijnen 
  Sommige dingen blijven verborgen (vb. etnische  
elementen, interne spanningen…) wederzijdse 

verant - 
woording 



7. WEDERZIJDSE VERANTWOORDING 

  Voorstel : laagdrempelige monitoring 
  Partners  proberen 3 tot 4 per jaar  een antwoord 

formuleren op max 4 tot 6 vragen 
  voorbeeld 
  Hoe is er  sinds ons laatste contact gewerkt aan de 

doelstellingen (specifieer) die we samen geformuleerd 
hebben. 

  Welke activiteiten, lessen die verband houden met de 
scholenband zijn er sinds ons laatste contact doorgegaan? 

  Wat is er al bereikt? 
  Wat is er nog niet bereikt en waarom? 
  Wat hebben we moeten bijsturen? 
  Welke andere vragen, opmerkingen of ideeën hebben 
 we nog voor jullie? 

wederzijdse 
verant - 

woording 



8. RESULTAATGERICHT WERKEN 
  Werk vanuit gezamenlijke doelstellingen, die gedragen worden 

door ‘ALLE’ stakeholders.  
 
  Een samenwerkingsovereenkomst (mutual agreement, 

memorandum of understanding) is een eerste stap, maar geen 
garantie 

 
  Kies voor haalbare, bescheiden doelstellingen, zeker in het begin 
 
  Maak tijd om die te evalueren/bij te sturen tijdens de wederzijdse 

bezoeken. 
 
Knelpunten: 
  Te veel ambitie door aanvankelijk enthousiasme. 
  Dit vraagt regelmatig overleg en communicatie. 
  Inleefreizen zijn soms te veel  routine zonder  duidelijk doel. 

resultaat - 
gerichtheid  



8. RESULTAATGERICHT WERKEN 



9.  ELKAAR ONTMOETEN 
•  Om een relatie (scholenband) blijvend te onderhouden moet je elkaar 

ontmoeten. 

•  2 jaar =maximale rekbaarheid 

•  Het ontvangen van bezoekers uit de partnerschool heeft een 
véél grotere impact op de school als geheel dan zelf met een 
delegatie op reis gaan. 

•  In Oostende en Banjul is op dat vlak veel expertise uitgebouwd 

Knelpunten : 
•  Kostprijs , voorbereiding, extra werkbelasting - drempelverhogend 

•  Korte periodes van ontmoeting in verhouding tot lange voorbereiding. 
 
•  Gasten ontvangen uit Europa is een zeer dure aangelegenheid voor de 

partners in het Zuiden (zichtbare en verborgen kosten). 

 

ontmoeting  



9. ELKAAR ONTMOETEN 

 Moet het altijd in de bestaande formule? 
 Sommige scholen in Banjul zijn vragende partij 

voor andere vormen van uitwisseling. 
 Verband tussen (informele) ontmoeting en 

kwaliteit scholenband. 
 Relatie opbouw : koud – warm geld 
  ‘Ontmoeting’ dient men zeker te behouden 

ontmoeting  



10. VOORBEREIDING (VAN DE REIS) 

 
 10.1.  Praktische voorbereiding :  
 Veel expertise in Oostende en Banjul 
 Originele activiteiten in Oostende 
 
 10.2.  Inhoudelijke voorbereiding 

  Workshops rond  Gambia/ religie/intercuturele competenties (in O. 
voorzien door lokale overheid) 
 Zeer vrijblijvend 
 
 In de scholen zeer divers+ vaak weinig tijd 
 
Knelpunten : 
 Moet tussendoor gebeuren (woensdagnamiddagen, zaterdagen…) 
 Sterke focus op fondsenwerving. Weinig tijd voor iets anders 
 Link tussen fondsenwerving en Gambia is soms onduidelijk 

voor -
bereiding  



11. TRANSFER NAAR DE EIGEN 
SCHOOL 
  Vertaling van de ervaringen tijdens  de uitwisseling naar het   

schoolgebeuren, andere leerlingen, leerkrachten,  lesinhouden, 
zichtbaarheid enz… 

  Het is juist die vertaling waarmee een scholenband levend blijft of 
uitdooft. 

 
Knelpunten :  

  Dit blijkt in de realiteit een van de moeilijkste zaken te zijn. 
  Tijdelijke initiatieven lukken meestal wel : sponsoract. 

(Gambiarun, lesmarathon,…), tentoonstelling,… 

 
  Implementatie  in lessen/bredere school is moeilijker. 

  Toch is er ook al zeer veel gebeurd. Leerkrachten  zijn 
soms te bescheiden . 

 

 

 

transfer  



11. TRANSFER NAAR DE EIGEN 
SCHOOL 

  11.1. Sluit aan bij wat reeds is 

  Zichtbaarheid 
  Visie + actuele thema’s 
  Hier worden soms kansen gemist 

  11. Leren van elkaar (interscolair overleg) 

transfer  



12. NETWERKING 

  Geslaagde samenwerking met externe partners is een 
krachtige hefboom voor scholenband/ capaciteitsopbouw. 

  Vb. : bedrijven, Ngo’s, sportverenigingen, filantropische 
verenigingen, 4de pijler initiatieven, .. 

  Aanrader voor alle scholen 
 
Knelpunt :  
  Betekent meer werk  / extra verantwoording 

  +  evaluatie  van  : input – output – outcome – impact 

 
 

 

netwerking 



13.WEDERKERIGHEID 
  Wanneer gasten uit het Zuiden de partnerschool kunnen 

bezoeken is dat een absolute meerwaarde.  

  10 van de 12 Oostendse scholen zijn vragende partij om die 
mogelijkheid weer op te starten 

 
  Knelpunten :  

  Kostprijs, werkbelasting 
  Verborgen agenda’s van bezoekers : familiebezoek, wegloopgedrag 

–illegale migratie 

  Opmerking 

  Wederkerigheid kan ook op andere manieren : 
  Vb. Digitale krant, gezamenlijk toneel/muziekstuk, GIP, 

persoonlijke ervaring,…. 

wederkerig- 
heid 



13.WEDERKERIGHEID 

  Echte wederkerigheid vraagt een verandering in de 
‘mindset’ van mensen. 

   = De krachten van de partner zien (en niet alleen de 
problemen) 

   = Kunnen/willen zien wat de ander te bieden heeft 
   = Wat kunnen we leren van de ander ? 

  Opmerking : 

  Scholen hebben op dat vlak veel potentieel vanuit  
hun gerichtheid op leren. 
  Hulpmiddelen : niet culturaliserende visie op identiteit, 

TOPOI-model,  Appreciative Inquiry 
wederkerig- 

heid 



BALANS  

  1. Het individuele leereffect genuanceerd 

  Leereffect is zeer gevarieerd  bij alle partners /deelnemers  : 
van diepgaand tot bevestiging vooroordelen. 

  Voorbeeld  

  “Het leven is zonder stress (easy going) in Banjul. Iedereen heeft 
tijd en lacht vaak. Er heerst een sfeer van ‘no problem” 

  Opletten voor  ‘ toerisme’ in reizen en thema- activiteiten 



BALANS 

  2. Scholenbanden  : springplank naar het 
beloofde land. 

  Door de gebeurtenissen in 2006 en 2009 leeft dit thema 
heel sterk. 

 Werkpunten 

  Migratie als thema in mondiale dagen, lessen, etc,,, 
  Aandacht voor schaduwzijde Europese samenleving/elkaars 

samenleving.  Kan dat in Gambia? 





BALANS : GROOTSTE 
GEMEENSCHAPPELIJKE DELERS – 

KNELPUNTEN OOSTENDE 

 Beperkte gedragenheid 
 Relatief beperkte meerwaarde voor de hele school 
(stijgende lijn doorheen de jaren) 
 Kosten baten = dubbeltje op zijn kant 
 Opschorting bezoek uit Banjul = verlies 
 Communicatie = blijvende uitdaging 
 Gebrek aan continuïteit in Banjul  



BALANS :GROOTSTE 
GEMEENSCHAPPELIJKE DELERS – 

KNELPUNTEN BANJUL 

 Schaamte  frustratie n.a.v. gebeurtenissen in 
2006 en  2009 

 Gebrek aan continuïteit in lkr. wordt erkend 
 Gebrek aan vlotte internetverbinding 
 Teleurgesteld in rol BCC 
 Kunnen scholen in het Noorden de 

verwachtingen wel inlossen? 
 Transfer is nog moeilijker dan in Oostende 

wegens gebondenheid aan strak curriculum 



BALANS : GROOTSTE 
GEMEENSCHAPPELIJKE DELERS – 

STERKTES OOSTENDE 

  Er is veel gebeurd op vlak van transfer (het wordt te weinig 
gedeeld) + expertise opgebouwd 

  Er zijn veel goede ideeën 
  Netoverschrijdend werken 
  Scholenband = belangrijk kanaal tot sensibilisering 

Oostendse bevolking 
  Inleefreizen = unieke ervaring 
  Lln. en lkr. leren elkaar op een andere wijze kennen 
  Scholenband =manier om te werken rond solidariteit met 

het Zuiden + concrete invulling , 
  Hefboom om te racisme, vooroordelen bespreekbaar te 

maken 



BALANS : GROOTSTE 
GEMEENSCHAPPELIJKE DELERS – 

STERKTES - BANJUL 

 Kwaliteitsverbetering door materiële en/of 
financiële ondersteuning. 

  ‘Partnership’ = ‘good publicity’ 
 Eigen traditie, cultuur en land beter leren 

kennen. 
 Nuancering in beeldvorming over Europeanen. 
  In het verleden : de mogelijkheid om Europa te 

bezoeken. 



AANBEVELINGEN : SCHOLEN OOSTENDE 

 Gebruik bestaande kanalen/initiatieven om meer 
zichtbaarheid aan het project te geven. 

 Maak werk van uitwisseling (ervaringen, lessen, 
activiteiten…) met andere scholen. 

 Zoek, indien mogelijk, relevante externe partners 
 Neem migratie op als thema (als dat nog niet zo 

is) 
 Probeer tijdens reizen en themadagen de valkuil 

van een toeristische aanpak te vermijden door : 
  evenwichtig aanbod 
  representatief beeld 



AANBEVELINGEN : SCHOLEN OOSTENDE 

  Bereid samen met deelnemers aan de inleefreis  bijdragen voor 
die ook de schaduwzijde van Europa belichten. 

  Probeer resultaatgericht te werken : 
  Haalbare doelstellingen die door  alle stakeholders gedragen worden 
  Doelstellingen die de eigen draagkracht niet te boven gaan, 

  Werk een systeem van laagdrempelige monitoring uit en probeer 
het op te volgen. 

  Maak tijd voor evaluatie van de werking. 
  Werk niet alleen probleem geörienteerd 

  Ga op zoek naar de sterktes van de partner 
  Wees je bewust van je eigen vooroordelen die wederkerigheid belemmeren, 

  Gebruik de bevindingen  uit dit rapport  



AANBEVELINGEN : LOKALE OVERHEID 

 Blijf ondersteuning geven zoals nu 
 Faciliteer  de uitwisseling tussen de scholen via 

organisatie van intervisiemomenten, 
  Informatie context stedenband 
  Informatie zendingen 
  Uitwisseling en overleg 

 Faciliteer  de uitwisseling tussen de scholen dor 
(aanzet tot) digitaal forum/ 
documentatiecentrum/koffer… 

 Stappenplan op maat van elke school (zie 
operationeel actieplan OS) 



AANBEVELINGEN : LOKALE OVERHEID 

 Dialoog met BCC omtrent : 
  Rol BCC – beeldvorming over de lokale overheid 
  Internetfacliteit 
  Scholenbandcoördinator 
  Vorm, formule, criteria, voorwaarden van terug 

opstarten bezoek naar Oostende. 

 Dialoog met alle betrokken actoren in Oostende 
omtrent : 
  Vorm, formule, criteria, voorwaarden van  terug 

opstarten bezoek vanuit Banjul. 



SLOTWOORDJE 


