
KOPPELING 
 
Onderwijs in Nederland is erg bevoorrecht! 
 
Inge de Visser-Oostdijk 
 
Zuid-Afrika is volop in ontwikkeling. Als je vanuit onze zendingsopdracht naar dit 
prachtige land kijkt, dan zijn er veel zaken die je terneerdrukken, maar toch ook veel 
tekenen van hoop. Kijk je naar de grote gebeurtenissen, dan is er veel kans dat je de moed 
verliest. Maar let je op het kleine en de wonderen van elke dag, dan krijg je elke keer toch 
weer nieuwe energie. Neem bijvoorbeeld het onderwijs. Onderwijs is een belangrijk 
instrument voor de ontwikkeling van een volk. Met gemengde gevoelens hoor je de 
dagelijkse berichtgeving aan. Nog steeds zijn er veel schoolsituaties om van te huilen. Maar 
toch: er komen meer kansen voor meer mensen. Op kleine schaal is er vooruitgang en reden 
tot hoop. Een paar voorbeelden van beide, zorg en hoop. 
 
Subsidie 
De Nederlandse burger ziet heel wat terug van zijn belastinggeld. Hij kan met zijn eigen ogen 
zien dat het aanbod van onderwijs groot en geweldig gevarieerd is. Er zijn niet zo heel veel 
mensen die niet kunnen lezen. De meesten hebben de kans gekregen om op een behoorlijk niveau 
onderwijs of een opleiding te volgen. Of je arm bent of rijk, dat behoort geen verschil te maken. 
De regering gaat al sinds 1920 in het spoor van de gelijkheid van kansen en gelijkstelling van 
christelijk en openbaar onderwijs. Het schoolgeld is bekostigbaar. Er is subsidie voor 
gereformeerde scholen, als ze aan de regeringsvoorwaarden voldoen. Mochten er toch verschillen 
in financiële behandeling zijn tussen openbare en gereformeerde scholen, dan hebben we onze 
mensen die daar alert op zijn en deze ongelijkheid rapporteren. 
 
Kijk je naar Zuid-Afrika, dan zijn er grote verschillen. Door de wisseling van regering zijn de 
scholen die vroeger publiek christelijk waren, nu in een nadelige positie. De regering beijvert 
zich nu terecht om de groepen die tijdens de apartheid achtergesteld geweest zijn, op een gelijke 
manier te gaan behandelen als zij die vroeger de subsidies uitdeelden. Gereformeerde en andere 
particuliere scholen krijgen maar een klein deel van de benodigde gelden. De rest moet men bij 
elkaar krijgen door hoge schoolgelden en veel geldinzamelingsacties, bijvoorbeeld bij 
sportactiviteiten. Elk jaar is er ook weer spanning rond de vraag of en hoeveel subsidie dit jaar 
gegeven zal worden. 
Het gevolg is dat gereformeerd onderwijs in Zuid-Afrika erg duur is. Van ouders wordt heel wat 
gevraagd. Als ik kijk naar ons gezin met vier schoolgaande kinderen en één die studeert, dan kost 
dat ons ongeveer een kwart van onze inkomsten per maand. 
Onderwijs op een openbare lagere school is gelukkig niet zo duur. Per kind is het slechts 100 
Rand per jaar en de minister heeft nog in december 2002 gezegd, dat geen enkel kind uitgesloten 
mag zijn van de schoolloopbaan. Als ouders de financiële bijdrage niet kunnen betalen, moeten 
de beheerlichamen deze kinderen toch toelaten. Er zijn namelijk nog heel wat kinderen die niet 
deelnemen aan het onderwijs. 
 
Onderwijspersoneel 
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Voor staatsscholen is het vaak nogal problematisch om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. 
In het jaar 2000 zijn nog onderzoeken gedaan naar de opleiding van werkende onderwijzers. In 
onze eigen provincie Gauteng staan nog steeds 4614 personen voor de klas, die niet goed 
gekwalificeerd zijn. In KwaZulu-Natal zelfs 20.853. Dat kan dus betekenen dat zwarte kinderen, 
als ze al naar school gaan, zwak onderwijs ontvangen. Er schijnen zelfs onderwijzers te zijn die 
zelf niet eens goed kunnen lezen en schrijven. Voor het jaar 2005 worden nog steeds grote 
tekorten voorspeld, vooral voor de vakken wiskunde en wetenschap. Het is wel verontrustend. 
Veel goed opgeleiden vertrekken naar het buitenland of het bedrijfsleven. De salarissen zijn laag, 
als je vergelijkt met mensen die een vergelijkbare opleiding hebben. 
Daarbij komt nog een ander geweldig groot probleem. Onder de onderwijzers is het percentage 
van aids-besmetting meer dan 10%. Dat kan dus betekenen, dat in de nabije toekomst veel 
onderwijzers zullen sterven. Interessant is dat juist een week of wat geleden naar scholen in de 
Oost-Kaapprovincie een brief gestuurd is vanuit het Departement van Onderwijs, dat een 
binnenkort te houden week van seksuele onthouding aangemoedigd moet worden. Dat dit 
geweldige probleem op deze manier aangepakt wordt, getuigt er wel van hoe de praktijk op 
publieke scholen soms is. Het is dan ook een geweldig voorrecht voor ouders en kinderen, dat er 
gereformeerde scholen zijn. Anders noodzakelijk dan in Nederland. 
 
Lesedi Christian School 
De ouders van de zendingsgemeente in Soshanguve hebben ook een particuliere school opgericht. 
In januari 2003 gingen voor het vierde jaar de deuren voor de vijftig jonge leerlingen open. Het 
mag wel een wonder genoemd worden. De school heeft in juli 2002 erkenning gekregen, maar 
komt voorlopig niet in aanmerking voor subsidie, schrijft de dienstdoende ambtenaar. Dat 
betekent dus dat ook deze zwarte ouders zelf alles moeten betalen. In Pretoria is er een 
ondersteuningsgroep, die tot doel heeft dat onderwijs in de zendinggemeente financieel mogelijk 
te maken. Niet alle ouders kunnen het schoolgeld namelijk betalen. R 150,00 per maand is toch 
heel wat meer dan R 100,00 per jaar. Maar voor de ouders is de school blijkbaar waardevol 
genoeg. In de broeder- en zusterrelatie helpen de blanken de zwarte christenen, zodat ook zij 
geholpen worden in het nakomen van hun belofte bij de doop van hun kinderen. 
 
Innerlijke discipline 
Als je nu een blanke Afrikaanse lagere school binnenkomt, zie je dan verschillen met de situatie 
in Nederland? Waarschijnlijk wel. Het eerste dat opvalt, is de discipline. De kinderen moeten 
zich als de bel gaat, netjes in rijen opstellen en rustig naar binnen stappen. In de klas zit men niet 
in groepen, maar meestal in een rij achter elkaar. De meester of de juffrouw behoort met respect 
aangesproken te worden. Dit ligt overigens helemaal in het verlengde van de opvoeding thuis. Er 
bestaat geen jou of jij, maar: “Juffrou, sal juffrou vir my my boek kan gee asseblief?” Of: “Pappa, 
sal pappa vir my die broodjie kan gee asseblief?” Hoewel in deze omgangsvormen al wel 
verandering begint te komen, zul je in de typisch Afrikaanse cultuur hiervan nog veel aantreffen. 
Uit onderwijspublicaties blijkt wel dat onderwijzers beginnen te klagen over het gedrag van de 
jongeren. Er verandert ook in Zuid-Afrika heel wat in maatschappij en schoolwereld. De laatste 
jaren is men hier ook afgestapt van het klassikale onderwijs. In zo’n systeem vallen de minder 
begaafden immers altijd uit. Bij de aanbieding van de leerstof wordt nu meer rekening gehouden 
met de activiteiten van de leerlingen. Dat betekent dan ook, dat het in de klassen veel rumoeriger 
aan het worden is. De vraag naar wie nou eigenlijk het gezag heeft, wordt ook hier gesteld. Het is 
een interessant terrein en ik ben benieuwd of de Afrikaners het voor elkaar krijgen om de 
waarden uit beide systemen te gebruiken. Dat zou betekenen dat de kinderen goed 
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gedisciplineerd zelf bezig kunnen zijn. Veel aandacht voor omgangsvormen en beleefdheid 
hebben de Afrikaners altijd gehad. Het doet weldadig aan, als je ziet dat jonge kinderen mooi 
optreden. De Nederlanders worden vaak als grof en ongemanierd beschreven. Had het vroeger 
meer van een gekunstelde on-kinderlijkheid, vandaag is het gewoon een respectvolle manier van 
met elkaar omgaan. 
 
Ook bevoorrecht 
Hetzelfde zie je als je bij de school in Soshanguve binnenstapt. Een goede atmosfeer en 
gewilligheid om te leren. Dit jaar mag ik zelfs lesgeven aan de kinderen van Graad 4, dat zijn de 
10- en 11-jarigen. Die beheersen het Engels nu wel zo goed, dat ze me kunnen volgen. De 
wekelijkse les gaat over ‘De kerk’: wat daar allemaal gebeurt en hoe de mensen met elkaar 
omgaan. Willen ze volgend jaar een beetje begrijpen van kerkgeschiedenis, dan moeten ze toch 
eerst wat begrip ontwikkelen van wat de kerk is. Toen ik vroeg of de zonde ook in de kerk was, 
antwoordden ze: “Nee, natuurlijk niet, daar houden de mensen van elkaar. Want ze horen bij de 
familie van Jezus!” Dat hadden ze de week daarvoor geleerd en het was mooi dat ze het zo 
ervoeren, maar ik heb toch maar doorgeprikt. Ook in de kerk is er veel dat niet past bij Gods 
koninkrijk. Toen kwamen er gelukkig wel voorbeelden van wat we met elkaar verkeerd doen. We 
hebben ze opgeschreven en er een groot zwart kruis door getrokken. Want het is niet de 
bedoeling dat we zo leven. 
Op deze manier proberen we deze kinderen ook maar te helpen om een evenwichtige kijk te 
ontwikkelen op het leven in de Afrikaanse samenleving. Met zorg, maar echt wel met hoop, want 
de Here is goed voor hen en dat zien ze in de kerk. Zijn deze kinderen dus eigenlijk niet net zo 
bevoorrecht als uw kinderen? 
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