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Inleiding 

Voor mijn minor ‘Onderwijs in een Internationaal Perspectief’ ga  ik voor drie maanden naar 

Nicaragua met de stichting Salto Adelante. Ik verblijf in Nicaragua van 11 april tot 11 juli 2014. Al 

jaren gaan er studenten en vrijwilligers vanuit de stichting Salto Adelante naar Managua om het 

onderwijs helpen te verbeteren. Dit jaar zal ik, samen met nog een student van de HAN naar 

Nicaragua vertrekken om daar ons steentje bij te dragen aan het project van stichting Salto Adelante.  

Ik studeer aan de HAN in Nijmegen en volg daar de tweedegraads docentenopleiding Geschiedenis. 

Ik zal mij in Nicaragua vooral gaan richten op hoe het onderwijs daar is. Ik wil docenten helpen met 

het verbeteren van de lessen en helpen de lessen ook effectiever en leuker te maken voor de 

leerlingen. 

In dit verslag zul je lezen welke activiteiten ik heb ondernomen tijdens mijn verblijf die van invloed 

zijn op de werkzaamheden van de stichting Salto Adelante. Het doel van de reis is een bijdrage 

leveren aan het verbeteren van het onderwijs op de school Colegio Maaswaal in Managua in de wijk 

“Barrio Laureano Mairena”.  
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Betrokken personen 

Jan-Hein Hoftijzer 

Jan-Hein is de voorzitter van de stichting Salto Adelante.  Hij verzorgt de uitwisseling van studenten 

en zorgt dat Colegio Mondial financieel word ondersteund. Via hem heb ik contact gehad met de 

stichting Salto Adelante. 

Kees-Jan van Oorsouw 

Kees-Jan is de coördinator van de international office van de HAN die de uitwisseling van studenten 

verzorgt.  Hij helpt studenten bij het vinden van een stage plek in het buitenland.  Hij heeft mij in 

contact gebracht met stichting Salto Adelante. 

Marc van Berkel 

Marc is de begeleider vanuit mijn opleiding. Tijdens mijn verblijf in Nicaragua hou ik contact met hem 

en zal ik regelmatig mijn verslagen naar hem opsturen zodat hij op de hoogte is van wat ik in 

Nicaragua doe. 

Bart van der Meulen 

Bart is de contactpersoon in Nicaragua. Hij begeleid de studenten ter plaatse en is bereikbaar voor 

vragen over Nicaragua.  
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Nicaragua 

Nicaragua is een land dat ligt in Centraal-Amerika dat in het noorden grenst aan het land Honduras 

en in het zuiden aan Costa Rica. De hoofdstad van het land is Managua. De naam van het land is 

afkomstig van Nicarao, de leider van een inheemse stam die leefde aan het meer van Nicaragua.  

De taal die in Nicaragua wordt gesproken is Spaans. 

 

Nicaragua werd in 1502 bezocht door Christoffel Columbus 

en werd in 1522 veroverd door de Spanjaarden. Na eerst 

korte tijd bij Mexico gehoord te hebben werd het in 1823 

onafhankelijk als deel van de Verenigde Staten van Centraal-

Amerika. Deze federatie viel in 1838 uiteen en Nicaragua 

werd een onafhankelijke republiek. De negentiende eeuw 

werd gekenmerkt door een strijd tussen conservatieven en liberalen, terwijl ook de Amerikaanse 

avonturier William Walker een tijdje president is geweest. De situatie stabiliseerde zich toen in 1893 

de liberaal José Santos Zelaya president werd. Deze werd in 1909 omvergeworpen door Mexico en 

de Verenigde Staten, en het land werd bezet door de V.S. 

In 1933 verlieten de Amerikanen het land weer. Na het vertrek van de Amerikanen kwam Anastasio 

Somoza Garcia als sterke man naar voren. De familie Somoza wist het land decennialang te regeren. 

De Somoza's waren uitermate corrupt en dictatoriaal. In 1979 werden ze omvergeworpen door de 

Sandinisten, een socialistische guerrillabeweging. Zij vormden een Comité van Nationale 

Wederopbouw dat het land regeerde tot de Sandinist Daniel Ortega in 1985 president werd. De 

Verenigde Staten waren bang dat het 

communisme zich via Nicaragua over 

Amerika zou verspreiden en leverden 

steun aan de contra's, die een 

terreurcampagne voerden tegen de 

Sandinisten. Bij de verkiezingen van 1990 

verloor Ortega van Violeta Barrios de 

Chamorro en de Sandinisten moesten 

het veld ruimen. 

In november 2006 werd Ortega 

wederom tot president gekozen. In de 

eerste ronde versloeg hij de conservatief 

Eduardo Montealegre met een verschil 

dat groot genoeg was om een tweede ronde te voorkomen. Hij werd in januari 2007 ingehuldigd. 

Tijdens de verkiezingscampagne van 2006 riep de Amerikaanse regering onder leiding van George 

Bush de Nicaraguanen nog op niet op Ortega te stemmen. Na zijn overwinning zocht hij toch 

toenadering tot de VS. Bij de verkiezingen in 2011 werd hij herkozen voor een nieuwe termijn van 5 

jaar. 

 

In 2007 woonden er 5.675.356 mensen in Nicaragua. De bevolking bestond grotendeels uit mestizos 

(69%) en blanken (17%), de anderen waren afrikaans (9%) en indiaans (5%). De grootste stad is 

Managua, de hoofdstad van het land. 
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Nicaragua ligt in Centraal-Amerika en grenst in het westen aan de Grote Oceaan en ten oosten de 

Caribische Zee. In het westen ligt de Cordillera Los Maribios, hier verheffen zich onder andere de 

vulkanen Cerro Negro en Momotombo. Het centrale deel van het land is bergachtig en het oostelijk 

deel is een tropische laagvlakte die grotendeels wordt ingenomen door regenwoud. 

In Nicaragua liggen twee grote meren, waarvan het Meer van Nicaragua het grootste is. Hier leven 

zelfs de enige zoetwaterhaaien ter wereld. Het andere grote meer is het Managuameer. De 

belangrijkste rivieren zijn de San Juan del Sur, de Tipitapa en de Coco.  
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Stichting Salto Adelante 

Het Maaswaal / Mondial College is ruim vierentwintig jaar geleden begonnen met kleine projecten in 

de sloppenwijken van Managua. Er staat inmiddels een  school voor kleuter- en basisonderwijs. 

Kinderen krijgen via deze school niet alleen onderwijs, maar ook iedere dag een maaltijd die voorziet 

in de dagelijkse voedingsbehoefte. De school vormt een uitzondering in de sloppenwijken van 

Managua, omdat er Engels onderwijs wordt gegeven en zij beschikt over een computerlokaal. 

Overdag leren de kinderen hier werken op de computer en in de avonduren leren hun ouders 

hiermee werken. Een deel van de ouders krijgt door middel van de computer een 

alfabetiseringsprogramma aangeboden om als ouder alsnog te leren lezen en schrijven. Scholing is de 

enige manier waarop de mensen in dit land nog aan het werk komen. Bijna 60% van de mensen in dit 

land is werkeloos (officieel 10,5% en 46,5% verborgen werkeloosheid). 

In 2012 wil de stichting een verdere invulling geven aan een Medische Post en de Gaarkeuken om 

eerste hulp te kunnen bieden en de ondervoeding van 141 kinderen in de wijk te bestrijden. 

Financieel is de stichting volledig afhankelijk van sponsoren.  

Ik ga tijdens mijn reis veel tijd doorbrengen op deze school in Managua en ga mij hier vooral richten 

op het onderwijs op de school. Ik ga daar docenten begeleiden en helpen het onderwijs te 

verbeteren. 
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Plan van aanpak 

In dit plan van aanpak staat wat voor in activiteiten in zal gaan ondernemen in Nicaragua voor de 

stichting Salto Adelante. Eerst zal ik beschrijven wat vooraf mijn plan is en mijn nieuwe plan van 

aanpak na het observeren van de lessen.  

Informatie vooraf 

Het niveau van de docenten in Managua is te vergelijken met het vmbo-t in Nederland. Docenten 

hebben door de verschillende studenten die het Collegio Modial hebben bezocht al veel bijgeleerd 

maar zijn ‘officieel’ niet bijgeschoold. Ook ik zal de docenten dingen bijleren om hun lessen beter en 

effectiever te maken. Mijn bijdrage zal zijn dat ik docenten ga helpen met het verbeteren van hun 

lessen en hun hierbij begeleiden. 

Observeren en onderzoeken 

Het eerste wat ik wil doen als ik begin op het Colegio Maaswaal is observeren. Ik ga bij verschillende 

docenten lessen bekijken en kijken hoe de lessen verlopen.  Ook wil ik kijken hoe het schoolsysteem 

in elkaar zit. Hoe wordt de stof aan de leerlingen over gedragen? Hoe word het niveau van de 

leerlingen bepaald? Hoe wordt getoetst of de leerlingen de stof begrijpen? Dat zijn dingen die ik 

eerst moet onderzoeken om te kunnen bepalen waarin ik een bijdrage kan leveren. Dit doe ik door 

middel van een interview met de docenten. De onderwijssituatie in Nicaragua is totaal anders als die 

in Nederland. Er is veel weerstand tegen leren omdat dit in verband wordt gebracht met veranderen. 

In de ogen van de docenten is dit niet goed, dus dit is een lastig patroon om te doorbreken. Ook 

beseffen de docenten niet dat de verantwoordelijkheid voor het leren bij hun ligt. Dit zijn belangrijke 

dingen om rekening mee te houden tijdens mijn verblijf in Nicaragua.  

Verwachtingen van de docenten 

Hieronder zijn de verwachtingen die de docenten van het Colegio Maaswaal hebben opgesteld voor 

ons nadat ze contact hebben gehad met Bart van der Meulen. 

 ‘Het opbouwen van een kameraadschappelijke en broederlijke relatie met de nieuwe meisjes’ 

Tijdens mijn verblijf in Nicaragua zal ik ook buiten de lessen tijd door brengen met de 

docenten en een vriendschappelijke band met ze op bouwen. 

 ‘Het aanleren van nieuwe zaken op het gebied van de leermethodologie voor de kinderen, 

gebaseerd op onze nationale werkelijkheid en die van de gemeenschap’. 

Ik ga kijken wat de docenten graag willen leren en waar behoefte aan is. Hierbij zal ik lessen 

gaan observeren en de docenten begeleiden in hoe ze bepaalde dingen beter of effectiever 

kunnen aanpakken. 

 ‘Dat de meisjes hun werkplan presenteren, een plan dat in overeenstemming is met de 

behoeften en werkelijkheid van ons land en niet gebaseerd op de kenmerken van de 

nederlandse studenten, want dat zijn lijnrecht tegenover elkaar staande werkelijkheden, heel 

verschillende werelden en we moeten ons aanpassen aan onze omgeving’. 

Als ik klaar ben met mijn stage periode in Nicaragua zal ik mijn werkplan aan hun 

presenteren zoals dat gevraagd wordt.  Ik moet hierbij rekening houden met cultuur 

verschillen tussen Nicaragua en Nederland.  
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 ‘Het onderwijspersoneel eist van de kant van de bezoekers een serieuze inzet, want op het 

moment dat men observatie doet in de klaslokalen zegt men dat alles goed is, maar in de 

verslagen schrijft men dan heel wat anders’. 

 ‘Dat wij de uiteindelijke versie van het eindverslag onder ogen krijgen voordat het wordt 

overhandigd, want op die manier kunnen we controleren of het klopt’. 

 ‘Dat het om goed opgevoede en sociale mensen gaat, want de laatste bezoekers hadden niet 

de beleefdheid om te groeten, zelfs niet als ze op de school verbleven’. 

 ‘Dat de observatie in de klas niet langer dan 90 minuten duurt, en niet de hele ochtend’. 

 ‘Dat men zich als hulpverlener opstelt en niet om het werk van het personeel van de school 

kapot te maken of als waardeloos af te doen’. 

 ‘Dat er gebouwd wordt aan een respectvolle relatie met onderling vertrouwen met de 

studenten zodat er een harmonisch klimaat wordt geschapen in de school’. 

Zoals je hierboven leest gaat niet alles over wat de leraren willen leren. Ik denk dat het daarom 

verstandig is als ik nog een keer in gesprek ga met de docenten over wat ze precies willen leren op 

het gebied van onderwijs.  

In het verslag van Nynke en Marjet die in 2013 naar Nicaragua zijn geweest is te lezen dat de 

docenten graag zelf willen observeren en op die manier willen kijken hoe ze hun lessen kunnen 

verbeteren. Een andere opdracht die ik heb is dat ik een les moet geven over Nederland. Dit zou ik 

kunnen combineren. Ik moet een les geven over Nederland, hierbij kunnen de docenten mijn les 

observeren. 

Samenvatting plan van aanpak: 

 Lessen van de docenten observeren 

 De school leren kennen en onderzoeken hoe het onderwijssysteem werkt 

 In gesprek met de docenten over wat ze willen leren 

 De docenten laten observeren 

 

Als ik de lessen van de docenten heb geobserveerd en in gesprek ben geweest met de docenten zal ik 

een nieuw plan van aanpak opstellen en kijken hoe ik de docenten kan helpen met het verbeteren 

van hun lessen.  
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Nieuw plan van aanpak 

Huidige onderwijssituatie 

Ik heb bij alle docenten in de les gekeken om te kijken hoe de lessen hier verlopen. Per docent 

verschilt dit ontzettend. De ene docent heeft de klas beter onder controle dan de andere. Het 

grootste probleem wat steeds bij verschillende lessen is terug te zien is orde houden. Toch moet je er 

over nadenken in hoe verre dit belangrijk is op een basisschool. Bij de kleuterklas is dit natuurlijk 

minder belangrijk dan bij de hogere klassen. Toch is het belangrijk dat er orde is in de klas. Sommige 

kinderen lopen uit de les, door het lokaal en praten met elkaar tijdens de les. Dat moet natuurlijk niet 

kunnen.  Alle docenten geven aan dat ze dit ook erg lastig vinden,zeker  omdat de klassen ook erg 

groot zijn. In de klas zitten zo ongeveer 50 kinderen. Het is moeilijk voor de docenten om alle 

kinderen in de gaten te houden. 

Een ander probleem is het tekort aan schoolmaterialen is. Zo zijn er te weinig schoolboeken voor een 

hele klas. Per klas hebben ze ongeveer 5 boeken wat duidelijk veel te weinig is. De docent kan 

daarom niet echt lesboeken gebruiken voor de kinderen. Dit wordt opgelost door het schoolbord te 

gebruiken. Een aantal docenten schrijft opdrachten op het bord die ze de kinderen laten overnemen 

in hun schrift. Soms schrijven de docenten ook zelf opdrachten in de schriften van de leerlingen, 

bijvoorbeeld in de pauze. Zo kunnen de leerlingen toch zelfstandig opdrachten maken.  

Iets anders wat erg opvallend is, is dat de Engels docente niet goed Engels kan. Ze geeft sinds dit jaar 

(2014) voor het eerst Engels op de school omdat  de vorige Engels docent helemaal geen Engels kon. 

Maria-Theresa, een van de docenten neemt het dit jaar daarom over, maar ook Maria-Theresa kan 

niet goed Engels. Wat de kinderen leren tijdens de lessen is dan ook erg beperkt. Zo leren de 

kinderen in de lagere klassen de kleuren, tot tien tellen en klanken van bepaalde letters (a-e-i-o-u).  

De hogere klassen leren de dagen van de week, tellen en de maanden. Het zijn dus erg eenvoudige 

dingen die ze leren. Maria-Theresa heeft aangegeven dat ze volgend schooljaar gaat beginnen met 

een opleiding voor Engels docente waarbij ze voldoende Engels leert en zo beter les kan geven.  

Nieuw plan 

Na wat ik gezien heb tijdens het observeren heb ik wat nieuwe ideeën gekregen over wat ik zou 

kunnen doen tijdens mijn verblijf op Colegio Maaswaal.  

Iets waar ik mee bezig wil is het verbeteren van de Engels lessen. Ik ga kijken of ik de docente kan 

assisteren tijdens haar lessen en haar kan helpen met het voorbereiden en samenstellen van de 

lessen. Zo wil ik proberen of de kinderen meer dingen kunnen gaan leren als ‘I am …’ zodat ze een 

klein gesprekje kunnen voeren.  Ik denk dat dit erg belangrijk is voor de kinderen, omdat het Engels 

in Nicaragua steeds belangrijker wordt. Dit komt onder andere omdat er steeds meer toeristen naar 

Nicaragua komen en dat veel mensen ook aangeven dat ze graag Engels willen leren. Engels wordt 

dus steeds belangrijker. De Engels docent heeft ook aangegeven dat ze in elk lokaal graag een poster 

zou willen hebben met Engelse woorden. Ze zegt dat als ze leerlingen er naar kijken en het kunnen 

zien dat ze het dan beter onthouden. Voor elk lokaal wil ik één poster maken waar dingen op staan 

zoals getallen, dagen van de week, ‘I am..’, enz. Er moet dingen op komen te staan die belangrijk zijn. 

Als dit in het lokaal hangt zien de kinderen het vaker en kunnen ze dit beter onthouden.  

Ik wil nog een keer de lessen gaan observeren en aan het eind van de dag de les gaan bespreken met 

de docent. Dan wil ik ze tips geven over wat ze zouden kunnen verbeteren aan bijv. orde houden in 

de klas. Ze geven aan dat ze dit graag willen, omdat ze zelf niet weten hoe ze bepaalde dingen 

kunnen verbeteren. Als ik dat gedaan heb kan ik nog een keer de les bekijken en kijken of de docent 

de tips die ik heb gegeven toepast tijdens de les en of de les verbetert. De docent moet hier 
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natuurlijk wel voor open staan. Zoals al eerder is besproken, nemen niet alle docenten zomaar iets 

van je aan. Ze vinden dat onze culturen te verschillend zijn en dat wij op de ‘Nederlandse’ manier 

naar hun lessen kijken. Hier moet ik dus rekening mee houden in het advies wat ik aan de docenten 

geef. Als de docenten zelf iets hebben wat ze willen verbeteren kunnen ze daarbij natuurlijk ook hulp 

bij vragen.  

De gymlessen op de school zijn niet heel erg goed. Er worden vaak maar wat rek en strek oefeningen 

gedaan zodat het voor de docent weinig moeite kost. Er wordt dus geen energie in gestoken om een 

leuke gymles voor te bereiden. De leerlingen bewegen weinig, dit komt onder andere doordat het te 

warm is om te sporten. De docenten klagen veel dat er te weinig gymmaterialen zijn. Ik wil aan elke 

klas minstens één gymles geven en laten zien aan de docenten dat je ook zonder veel materialen een 

leuke gymles kan geven. Elke klas heeft één bal, en er zijn 8 pionnetjes en 5 springtouwen die 

gebruikt kunnen worden. Er zijn op de school een aantal kinderen met overgewicht omdat het eten 

hier erg vet en ongezond is, daarom is lichaamsbeweging juist belangrijk.  

Presentatie plan van aanpak en in gesprek met de docenten 

Ik heb mijn plan van aanpak aan de docenten gepresenteerd. Ik heb verteld dat ik in Nederland les 

geef op Middelbare scholen en dan ik hun kan helpen en tips kan geven over het lesgeven. Ik kreeg 

direct van de docenten te horen waar ze graag hulp bij wilden hebben.  

Chilo, Elsa en Clothilde hebben de drie grootste klassen en hebben een aantal probleemkinderen in 

de klas zitten. Ze hebben grote problemen met orde houden en willen daar graag hulp bij hebben. Ze 

willen leren hoe ze het beste orde kunnen houden en willen daar tips voor hebben. Ik heb mijzelf 

voor genomen om deze drie docenten intensief te gaan begeleiden bij het orde houden in de klas. In 

klassen met meer dan 50 kinderen is dit natuurlijk erg moeilijk, het is dus ook voor mijzelf een 

uitdaging om te kijken hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Ik wil aan elke docent één week 

aandacht besteden om ze goed te begeleiden. Zo wil ik één dag observeren hoe een normale les bij 

deze docent,  dan kan ik zien hoe de normale lessen verlopen. Daarna wil ik de les nabespreken,  wat 

ging er volgens de docent niet goed? Ik geef de docent tips hoe ze het beter kunnen doen en wil 

daarna nog een les observeren of de tips worden toegepast. Als ik zie dat de tips goed worden 

toegepast geef ik nog wat tips over hoe bepaalde dingen beter aangepakt kunnen worden. Zo komt 

de docent stapje voor stapje dichter bij een les die goed verloopt en waar orde is.  

Iets anders waar de docenten ook hulp bij wilde hebben is geschiedenis. Ik heb verteld dat ik 

geschiedenis geef en de docenten vonden dat erg interessant. De docenten geven de eerste helft van 

het schooljaar aardrijkskunde en de tweede helft geschiedenis. Ze zouden het leuk vinden als ik hun 

daarbij zou helpen.  

 

 

 

 

 

 



12 
Minor ‘Onderwijs in een Internationaal Perspectief’ 

Logboek / Planning 

Week Datum Activiteit 

1 12 mei 2014 Eerste schooldag Colegio Mondial, observeren Christian en Maria-Theresa 

13 mei 2014 Observeren Connie en Clothilde 

14 mei 2014 Observeren Reina, Elsa 

15 mei 2014 Observeren Orlando, Chilo 

16 mei 2014 Observaties uitwerken 

2 19 mei 2014 Observaties uitwerken 

20 mei 2014 Plan van aanpak presenteren 

21 mei 2014 Plan van aanpak uitwerken 

22 mei 2014 Plan van aanpak uitwerken, tips en plan voorbereiden 

23 mei 2014 Tips en plan voorbereiden 

3 26 mei 2014 Observeren les Clothilde, nabespreking met Clothilde 

27 mei 2014 Verslag uitwerken 

28 mei 2014 School vanaf 10:00 gesloten 

29 mei 2014 Moederdag viering op school 

30 mei 2014 Feestdag: Moederdag, school gesloten 

4 2 juni 2014 Week van de kinderen 

3 juni 2014 Kindergarden begeleid 

4 juni 2014 Kindergarden begeleid 

5 juni 2014 Feestdag voor de kinderen 

6 juni 2014 School gesloten 

5 9 juni 2014 Vrij 

10 juni 2014 Observeren les Elsa 

11 juni 2014 Observeren les Chilo 

12 juni 2014 Tips bespreken met Elsa, Chilo en Clothilde 

13 juni 2014 School gesloten 

6 16 juni 2014 Kleuterjuf niet aanwezig, les opgevang en zelfstandig lesgegeven 

17 juni 2014 Observeren Clothilde, stilte oefening 

18 juni 2014 Observeren Elsa, stilte oefening 

19 juni 2014 Observeren Chilo, stilte oefening 

20 juni 2014 Lesgegeven aan de kindergarden, Engels docent geholpen 

7 23 juni 2014 Kindergarden begeleid, Christian 

24 juni 2014 Kindergarden begeleid, Christian 

25 juni 2014 Bezoek aan andere school in de omgeving 

26 juni 2014 Feestdag: Dag van de Leraren 

27 juni 2014 School gesloten 

8 30 juni 2014 School gesloten 

1 juli 2014 Kindergarden lesgeven 

2 juli 2014 Kindergarden lesgeven 

3 juli 2014 Kindergarden docente begeleid, Christian 

4 juli 2014 Afscheidsfeest / Hollandse middag voor de docenten 

9 7 juli 2014 Evaluatie gesprek met directrice 

81 juli 2014 Vragenlijst voor docenten 

9 juli 2014 Afscheid nemen van de school 

10 juli 2014   

11 juli 2014 Terug naar Nederland 
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Colegio Maaswaal 

De school 

Colegio Mondial is een basisschool in Managua. De school staat in de wijk Barrio Laureano Meirena. 

De school heeft 8 klaslokalen, één kantoor, een schoolplein en een (open)ruimte waar gegeten kan 

worden.  

Het Maaswaal / Mondial College is ruim vierentwintig jaar geleden begonnen met kleine projecten in 

de sloppenwijken van Managua. Er staat inmiddels een school voor kleuter- en basisonderwijs. 

Kinderen krijgen via deze school niet alleen onderwijs, maar ook iedere dag een maaltijd die voorziet 

in de dagelijkse voedingsbehoefte. De school vormt een uitzondering in de sloppenwijken van 

Managua, omdat er Engels onderwijs wordt gegeven en zij beschikt over een goed geoutilleerd 

computerlokaal. Overdag leren de kinderen hier werken op de computer en in de avonduren leren 

hun ouders hiermee werken. Sinds 2013 wil de organisatie ook een verdere invulling geven aan een 

Medische Post en de Gaarkeuken om eerste hulp te kunnen bieden en de ondervoeding van de 

kinderen in de wijk te bestrijden. 

Op de school werken 8 docenten. Elke docent heeft een eigen klas, behalve Maria-Theresa. Zij is de 

Engels docent en geeft aan alle klassen Engelse les.  

De vakken die gegeven worden zijn onder andere: Lengua y Literatura (taal en literatuur), caligrafia 

(schrijven), educatión cultural (culturele vorming), matemática (wiskunde), computación 

(computerles), educatión fisicá (gymles), convivencia y civismo (kruising tussen geschiedenis en 

aardrijkskunde), estudios sociales (sociale vorming) en Inglés (Engels). 

De docenten en klassen 

Mireisa – Directrice  

Christian – Kindergarden (groep 1 en 2) 

Connie – 1 Grado (groep 3) 

Elsa – 2 Grado (groep 4) 

Chilo – 3 Grado (groep 5) 

Clothilde – 4 Grado (groep 6) 

Reina – 5 Grado  (groep 7) 

Orlando – 6 Grado  (groep 8) 

Maria-Theresa – Engels docente 
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Links naar rechts: Christian, Elsa, Orlando, ik, Reyna, Clothilde 
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Lesverslagen 

Hieronder heb ik beschreven wat ik in de les van de desbetreffende docent heb gezien. Bij elke 
observarue heb ik gelet op het verloop van de les, de positieve punten en verbeterpunten.  
 
Christian, 12 mei 2014 
Christian geeft les aan de kindergarden. In Nederland is dat groep 1 en 2. De kinderen in deze klas 
zitten allemaal in groepjes van 5 of 6 leerlingen. Ze zingen veel liedjes en kleuren veel tijdens de les. 
Orde houden is in deze klas een groot probleem. Kinderen van die leeftijd hoeven natuurlijk niet een 
hele les stil te kunnen werken, maar het is wel belangrijk dat ze luisteren naar de docent. Het is 
belangrijk dat de kinderen op hun eigen plek stil kunnen blijven zitten en niet het lokaal verlaten. De 
kinderen zijn nog erg jong en het is moeilijk voor ze om een hele dag stil te werken.  
Christian probeert tijdens de les het alfabet met de kinderen op te noemen. Ze heeft hier kaartjes 
voor met letters erop en op de achterkant een plaatje met een woord dat bij de letter hoort. De 
kinderen doen wel mee, maar het is onrustig. Als je 50 kinderen één letter op laat noemen, wordt 
het ook lawaaierig. Sommige kinderen letten niet op. Ze slaan elkaar, lopen door de klas en sommige 
kinderen lopen zelfs uit de klas. De docent doet hier niks aan en gaat gewoon verder met haar les. Ze 
geeft niet één keer een waarschuwing. Aan orde houden word dus niks gedaan.  
Positief is dat Christian een erg goede band heeft met de leerlingen, dat is te zien tijdens de les en 
buiten de les. Christian praat duidelijk en heeft goede manieren om de leerlingen iets te leren. Iets 
wat nog verbeterd kan worden is het corrigeren van de leerlingen. Ze moet de kinderen erop wijzen 
dat ze tijdens de les moeten blijven zitten op hun plaats. Als het een beetje onrustig is, is het 
natuurlijk niet erg, maar het is belangrijk dat de leerlingen mee krijgen wat er tijdens de les gebeurd 
en dat ze blijven zitten en niet het klaslokaal verlaten tijdens de les.  

Maria-Theresa, 12 mei 2014 
Maria-Theresa heeft geen eigen klas, maar is Engels docent op de school. Ze geeft les aan alle klassen 
en gaat dus elke dag een aantal klassen langs. Een probleem is dat Maria-Theresa zelf niet goed 
Engels kan praten, dus de kinderen leren geen goed Engels 
aan. Kinderen in de hogere klassen leren in de Engels 
lessen dingen zoals de dagen van de week, tellen en de 
maanden. De kinderen in de lagere klassen leren tellen, 
leren klanken van de letters a-e-i-o-u en kleuren. Ook 
spreekt ze veel dingen verkeerd uit. Haar niveau is dus erg 
laag waardoor de kinderen foutief Engels aanleren. 
Maria-Theresa schrijft tijdens haar les de opdrachten op 
het white board en laat de kinderen dit overschrijven. Dit 
is een goede manier om kinderen opdrachten te laten 
maken. De kinderen hebben namelijk geen schoolboeken 
en maken alleen gebruik van schriftjes waar ze zelf in 
schrijven. Ze laat de kinderen eerst zelf de opdrachten maken en daarna bespreekt ze het met de 
klas. Daarbij laat ze verschillende kinderen naar voren komen die het antwoord op het bord mogen 
schrijven.  
Maria-Theresa kan redelijk goed lesgeven en heeft de kinderen wel onder controle. Het grootste 
probleem is dus het Engels van Maria-Theresa. Hier word het ook wel Spanlisch genoemd, Engels en 
Spaans door elkaar. Als je een gesprek met haar voert weet ze ook veel woorden niet en ze heeft niet 
veel kennis van grammatica. Volgend jaar september gaat ze een opleiding volgen om haar Engels te 
verbeteren.  
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Connie, 13 mei 2014 
Connie geeft les aan 1e grado, vergelijkbaar met groep 3 in Nederland. In vergelijking met de andere 
docenten is Connie een erg strenge docent. Tijdens de les die ik met haar mee kijk oefenen de 
kinderen de klinkers. De kinderen krijgen kaartjes waar klanken en letters op staan. Steeds moeten 5 
kinderen naar voren komen die de goede letters op hun kaartje hebben staan. Sommige kinderen 
vinden het nog lastig om verschil te zien en doen het verkeerd. Als een kindje naar voren komt met 
de verkeerde letter word ze ontzettend boos. Toch verloopt de les goed en zijn de kinderen stil. Ze 
luisteren goed naar Connie tijdens haar uitleg.  
Een pluspunt aan de lessen is dat ze de kinderen goed onder controle heeft. Iets wat misschien 
anders moet is dat ze minder boos moet worden. De kinderen zijn nog erg klein en moeten nog veel 
leren. Boos worden is misschien de verkeerde reactie. Toch lijken de kinderen er niet altijd van onder 
de indruk te zijn als ze boos wordt. Ze luisteren gewoon en lopen rustig terug naar hun plaats. Als ze 
wat uit legt is het wel duidelijk bij de leerlingen. 
Connie staat voor de klas als een echte docent. Ze praat duidelijk en heeft een goede houding. Ook 
maakt ze goed gebruik van het white board dat in de klas hangt. Ze schrijft veel opdrachten op het 
bord waardoor voor de kinderen duidelijk is waar het over gaat. Ze kan tijdens haar lessen meer 
gebruik maken van interactie. Ze legt erg veel zelf uit. Ze stelt wel af en toe een vraag, maar als het 
niet goed is vraagt ze niet door maar gaat ze gewoon door naar de volgende leerling en word ze boos 
op de leerling die het niet weet.  

Clothilde, 13 mei 2014 
Clothilde geeft les aan grado 4, dat zou bij ons groep 6 zijn. In de les die ik bij haar mee kijk geeft ze 
wiskundeles. Haar klaslokaal is erg smal en klein terwijl ze 58 kinderen in de klas heeft. De kinderen 
zitten dus bijna op elkaar. Ze schrijft sommen op het bord en laat de kinderen deze overschrijven in 
hun schrift. Deze moeten ze eerst zelfstandig maken en daarna gaat ze deze bespreken. Wat ik een 
pluspunt vind is dat ze erbij verteld hoeveel tijd de kinderen ervoor krijgen. De kinderen krijgen 10 

minuten om alles te maken en hier houd ze zich ook 
aan. Als de 10 minuten voorbij gaat dan gaat ze de 
sommen bespreken. Ze laat verschillende leerlingen 
naar voren komen. Dit doet ze op een leuke manier. 
Ze heeft een stift die geeft ze aan een leerling, de 
leerlingen geven snel de stift door, ze tikt een paar 
seconde op de deur en al ze stopt moet de leerling 
die de stift op dat moment heeft het antwoord 
opschrijven. Zo wordt het een soort spelletje. De 
leerlingen vinden dit duidelijk leuk en doen goed 
mee.  
Clothilde probeert duidelijk orde te houden, maar 

slaagt hier niet altijd in. Ze waarschuwt wel een paar keer, maar de meeste leerlingen gaan daarna 
gewoon door. Ze maakt goed gebruik van leuke spelletjes die de leerlingen bij de les houden. 
Clothilde mag wel wat strenger zijn tijdens haar lessen, want ook tijdens haar les staan er soms 
ineens leerlingen op die niet aan het opletten zijn.  

Reina, 14 mei 2014 
Reina geeft les aan de 5e grado, groep 7 in Nederland. Ik kijk mee terwijl ze een biologieles geeft. De 
kinderen luisteren goed tijdens de les. Ze legt eerst wat uit en laat de kinderen het daarna herhalen. 
Als ze klaar is met de uitleg noemt ze de vragen op en laat ze de kinderen deze overschrijven. Zo 
kunnen de kinderen toch opdrachten maken. Dit is een goede oplossing omdat de kinderen ook in 
deze klas geen werkboeken hebben.  
Reina praat duidelijk voor de klas en heeft een harde stem. Daardoor kan ze goed boven de klas 
uitkomen. Ze is niet streng als kinderen iets anders doen als met de les bezig zijn.  
Ik heb ook een gymles mee gekeken van Reina. Ondanks dat er weinig materialen zijn weet ze er toch 
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een leuke les van te maken. De klas is erg  groot, daarom is het niet geschikt om een groepssport 
zoals voetballen te doen, daarvoor zijn ze met te veel en is er te weinig ruimte. Ze begint met 
gymnastiek waarbij de kinderen rek en strek oefeningen moeten doen. Hierna deelt ze de klas op in 
vier groepen. Steeds moet één van de groep zigzag om de pionnetjes rennen, aan het eind 
springtouwen en daarna snel de volgende van de groep aantikken die hetzelfde moet doen. De groep 
waarvan alle kinderen dit het eerste gedaan hebben heeft gewonnen. De kinderen krijgen door deze 
oefening goede lichaamsbeweging en er is een competitie in verwerkt waardoor de kinderen ook 
extra hun best doen.  

Elsa, 14 mei 2014 
Elsa geeft les aan de 2e grado, in Nederland is dit groep 4. Haar klas heeft 55 leerlingen. Elsa heeft het 
kleinste lokaal, dit is met zoveel leerlingen dus niet altijd even prettig. De leerlingen zitten boven op 
elkaar en passen bijna niet in het lokaal.  
Elsa geeft les en besteed eigenlijk weinig aandacht aan de klas. Ze kijkt niet of de leerlingen opletten. 
Als ze het zien dan schreeuwt ze wel een keer, maar daar blijft het dan ook bij. Elsa is veel afwezig in 
het lokaal. Ze loopt veel rond om eens een praatje te maken met andere docenten of de directrice. 
Haar klas is dus vaak alleen en dan is het een grote chaos.  
De kinderen in de klas van Elsa hebben allemaal twee eigen schoolboeken waar ze in mogen 
schrijven. Hier zou ze goed gebruik van kunnen maken, maar helaas doet ze dit niet altijd.  
Elsa moet dus vooral leren hoe ze interactief bezig is met de klas en ze meer energie steken in het 
orde houden in het lokaal. Tot nu toe heeft ze dat nog niet veel gedaan waardoor er soms veel chaos 
heerst in het lokaal.  

Orlando, 15 mei 2014 
Orlando geeft les aan 6e Grado, groep 8 in Nederland. Dit is dus de hoogste klas. Ik denk dat Orlando 
hier geschikt voor is omdat hij alles wat de vorige studenten hem geleerd hebben probeert toe te 
passen. Hij maakt gebruik van leuke werkvormen, laat leerlingen in groepjes werken en heeft de 
leerlingen onder controle. Iets waar hij wel een voordeel mee heeft is dat hij de kleinste klas heeft, 
bij hem zitten ongeveer 25 kinderen in de klas, de helft van wat er in andere klassen zit.  
Orlando is één van de betere docenten op Colegio Mondial. Hij maakt tijdens zijn lessen gebruik van 
samenwerkend leren en interactie. Hij begint zijn lessen met op het bord te schrijven wat ze gaan 
doen deze les. Hij schrijft precies hoelang welk onderdeel duurt, zo weten de leerlingen wat ze van 
de les kunnen verwachten. Eerst geeft hij uitleg, tijdens de uitleg stelt hij vragen om de leerlingen bij 
de les te betrekken. Iets anders wat hij goed doet is steeds complimenten geven aan de leerlingen 
tijdens de lessen aan de leerlingen als ze iets goed hebben gedaan. Dit is goed voor de motivatie van 
de leerlingen. Na elke opdracht evalueert Orlando hoe het is gegaan met de klas. Dit is een erg 
belangrijk onderdeel van de les, want zo controleert hij wat de leerlingen allemaal hebben geleerd 
van de opdracht die ze gedaan hebben. Orlando heeft de leerlingen goed ondercontrole. Hij hoeft 
geen stilte te vragen, de leerlingen luisteren erg goed. Als de leerlingen zelfstandig moeten werken, 
fluisteren ze met elkaar. Hij laat ze vaak in groepjes van vier werken. 
Orlando denkt ook goed na over de opstelling van de tafels. Hij heeft tijdens zijn uitleg de leerlingen 
in een grote U vorm zitten. Tijdens een groepsopdracht met de gehele klas laat hij iedereen in een 
cirkel zitten en tijdens samenwerkend leren laat hij de leerlingen in groepjes van 4 tegen over elkaar 
zitten. Hier is dus goed over nagedacht. 
Ik heb bij Orlando ook een gymles meegekeken. Hij heeft de gymles gewoon op het schoolplein en 
niet op de Chancha, zoals alle andere docenten. Dit is misschien omdat hij een kleine klas heeft, maar 
dit geeft veel afleiding voor andere leerlingen. De klassen hebben om de beurt pauze, dus ook tijdens 
zijn gymles lopen er andere leerlingen over het schoolplein. Die kinderen kijken mee, wat voor de 
leerlingen die aan het gymen zijn niet altijd leuk is. De oefeningen die Orlando tijdens de les doet zijn 
ook niet geschikt voor een gymles. Hij laat de kinderen alleen maar rek en strek oefeningen doen en 
verder geen sport. Hij maakt geen gebruik van de gymmaterialen die op school zijn. Ook is het 
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schoolplein daar niet geschikt voor. Als hij naar de Chancha zou gaan zou hij meer actieve dingen 
kunnen doen en er meer een echte gymles van kunnen maken.    

Chilo, 15 mei 
Chilo is de docent van de 3e grado, in Nederland is dat groep 5. Haar klas heeft 53 leerlingen. Ze vind 
het dan ook moeilijk om de hele klas onder controle te houden. Ze schreeuwt veel tegen de 
leerlingen en hoopt dat ze luisteren, maar helaas lukt dit niet altijd.  
Chilo maakt tijdens haar les goed gebruik van het white board in haar klas. Ze schrijft altijd op wat ze 
uitlegt. Ze dicteert helaas de opdrachten aan de klas, waardoor niet iedereen het altijd mee krijgt. Als 
ze de opdrachten op het white board zou schrijven zouden meer leerlingen meedoen met de les.  
In de klas van Chilo hebben wel alle leerlingen schoolboeken. Ze hebben eigen schoolboeken waar ze 
in mogen schrijven. Hier zou ze beter gebruik van kunnen maken.  
Het grootste probleem in de lessen van Chilo is dat ze de klas niet onder controle heeft. Dit komt ook 
doordat haar klas zo ontzettend groot is. Daarnaast heeft ze ook wat probleem leerlingen in de klas 
zitten die extra druk zijn en het haar soms extra moeilijk maken. Chilo moet dus trucs leren om haar 
klas onder controle te houden, want ze is wel streng voor de leerlingen maar dit is helaas niet 
effectief.  
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Schoolsysteem 

Het schoolsysteem in Nicaragua is natuurlijk compleet anders dan dat van Nederland. In Nederland 

ben je verplicht om naar school te gaan en is alles op de scholen goed geregeld. In Nicaragua is dat 

allemaal iets anders. Zo is er in Nicaragua geen leerplicht en gaan niet alle kinderen naar school. 

Om meer te begrijpen van hoe het schoolsysteem in Nicaragua in elkaar zit en hoe het systeem op 

Colegio Mondial werkt heb ik een interview gehouden met één van de docenten, Connie. 

Het niveau van de docenten op de school is niet zoals het niveau dat je in Nederland van een docent 

verwacht. Het is vergelijkbaar met vmbo-t niveau. Toch willen de docenten graag dingen bij leren om 

beter te worden, ze weten dat het niveau laag is. De overheid zorgt ervoor dat docenten in het 

weekend worden bijgeschoold. De docenten hebben elke vrijdag twee uur les op een andere school 

waar ze dingen bij leren over hoe ze het onderwijs kunnen verbeteren. Ook krijgen ze op zaterdag of 

zondag soms trainingen voor bepaalde vakken. Elk jaar wordt er een ander vak behandeld. Zo was 

het vorig jaar pedagogiek en dit jaar wiskunde. De docenten krijgen dus vanuit de overheid 

bijscholing. Wat de docenten niet leren als ze een opleiding volgen of bijscholing krijgen is les over de 

manier van lesgeven, bijv. over orde houden, samenwerkend leren, enz. De onderwijskundige dingen 

zijn juist de belangrijkste leerpunten voor de docenten. 

Als de docenten hulp nodig hebben bij bepaalde dingen vragen ze het aan andere docenten. Ze 

proberen elkaar wel te helpen, maar weten eigenlijk allemaal niet hoe ze dit het beste kunnen doen, 

omdat ze nooit zoals wij in Nederland les krijgen over onderwijskundige zaken.  

De docenten zijn blij met de komst van de Hollandse studenten die hun veel kunnen bijleren. Zo 

wordt benoemd dat de methodie die Nadia en Rob gebruikte erg fijn vonden. Zij hebben de docenten 

van Colegio Maaswaal elke vrijdag lesgegeven. Ze vonden het fijn om positief gestimuleerd te 

worden, dit zorgde voor een goede motivatie.  

De kinderen die op de school komen, komen uit de armste wijken uit de omgeving. Doordat de 

overheid bepaalde scholen subsidieert kunnen de kinderen toch naar school. Door de subsidies van 

de overheid is het onderwijs gratis. Toch gaan niet alle kinderen naar school omdat er geen leerplicht 

is in Nicaragua. De kinderen krijgen van 

de overheid een schooluniform, rugzak, 

pennen en een schrift. Op school wordt 

gezorgd dat de kinderen elke dag een 

maaltijd krijgen. Deze maaltijd bestaat uit 

rijst met bonen (Galla piñto) en een 

broodje. De kinderen moeten zelf een 

bordje of een bakje mee nemen en 

kunnen eten halen in de eetzaal die pas 

nieuw gebouwd is.  

De klassen zijn iets anders ingedeeld als 

in Nederland. Groep 1 en 2 is hier één 

klas, dit wordt ook wel de kindergarden 

genoemd. Hierna krijg je grado 1 tot en 

met 6, vergelijkbaar met groep 3 tot en met 8 in Nederland. Het niveau is wel vele malen lager dan 
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dat van een basisschool in Nederland. De kinderen leren hier erg simpele dingen. De leerlingen van 

grado 6 hebben niet hetzelfde niveau als leerlingen in groep 8 in Nederland. De kinderen gaan 

eigenlijk steeds door naar de volgende klas. Het komt zelden voor dat een leerling moet blijven 

zitten. Dit willen ze eigenlijk voorkomen. Als een kind het slecht doet op school krijgt deze of in de 

middag bijles en soms moeten ze in de zomer terug komen op school om de leerling op het juiste 

niveau voor de volgende klas te komen.  

Wat de docenten het zwaarste vinden zijn de grote klassen. Er zitten ongeveer 50 kinderen in één 

klas. Het limiet ligt eigenlijk bij 35, maar dit is niet haalbaar. Het probleem is dat het land erg arm is 

en dat er te weinig docenten zijn. Op Colegio Mondial hebben ze voor elke klas maar één docent en 

de klassen kunnen dus niet worden opgesplitst. De klaslokalen zijn erg klein, te klein voor het aantal 

leerlingen dat er is. Er zijn wel genoeg bankjes voor alle leerlingen, maar het is erg krap in de lokalen. 

De schoolbankjes staan tegen en bijna op elkaar. Als een leerling naar voren moet komen, komt die 

er ook bijna niet tussendoor. Het is erg zwaar voor de docenten om zulke grote klassen onder 

controle te houden. Vijftig kinderen in de gaten houden is te veel. 

Er is in Nicaragua weinig sprake van ouderparticipatie. De ouders brengen hun kinderen naar school 

en halen ze na school weer op, maar komen nooit zelf naar school. Oudergesprekken zoals we die in 

Nederland hebben, kennen ze hier niet. Als ouders naar de school komen, komen ze voor zichzelf, 

maar niet voor hun kinderen. Als er een probleem is, komen ouders dus niet klagen. Er wordt wel 

geprobeerd ouders erbij te betrekken. Ze hebben bijvoorbeeld ouders nodig om de kinderen van 

eten te voorzien. De school zorgt voor het eten en de ouders komen dat een dag van te voren 

ophalen. De ouders krijgen hier een kleine vergoeding voor, dat is de voornaamste reden waarom ze 

het doen.  

’s Avonds kunnen ouders les krijgen op de school. Hiervoor komen andere docenten naar Colegio 

Maaswaal. Dit is voor ouders die niet kunnen lezen en schrijven, deze kunnen bijscholing krijgen.  

De school is erg arm. Het schoolgebouw is gelukkig een goed en stevig gebouw. Wat betreft 

schoolmaterialen heeft de school het minder goed. De school heeft wel schoolboeken, maar deze 

worden niet gebruikt. Deze staan allemaal op het kantoor van de directrice. Per klas zijn er ongeveer 

5 schoolboeken, dat is voor een klas van 50 leerlingen natuurlijk veel te weinig. De docenten maken 

daarom geen gebruik van de schoolboeken. Sommige docenten gebruiken één boek voor zichzelf en 

schrijven de opdrachten op het schoolbord. Ze laten de leerlingen de opdrachten overnemen in hun 

schrift zodat ze toch nog wat opdrachten kunnen maken. Het is natuurlijk een stuk makkelijker als 

elke leerling een eigen boek heeft. Dit is niet alleen een voordeel voor de leerlingen, maar ook voor 

de docenten. Als de leerlingen eigen boeken hebben waar ze zelfstandig in kunnen werken dan hoeft 

de docent niet steeds bezig te zijn met de gehele klas. 

Alle kinderen hebben één schrift en een pen. Connie zegt dat er een tekort is aan schriften en 

pennen en dat leerlingen daarom niet goed kunnen leren. Zonder materialen lesgeven is erg lastig. 

Ook is er een tekort aan kleurpotloden en knutselspullen voor de kleuterklassen. 

Iets anders waar ze docenten ook graag meer van zouden willen hebben zijn gymspullen. De klassen 

doen niet echt aan ‘gym’. De docent laat ze vaak een paar rek en strek oefeningen doen, maar echt 

actieve gymlessen krijgen de leerlingen niet. Een paar docenten zijn wel creatief met wat ze hebben. 

Wat betreft de gymlessen is het dus per docent verschillend hoe creatief ze ermee omgaan en wat ze 

doen tijdens de lessen.  

Iets wat de school wel heeft maar te weinig wordt gebruikt is computers. De school heeft een 

speciaal computerlokaal, maar er wordt geen computerles gegeven. De man die computerles geeft, 
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werkt eigenlijk in de administratie bij de overheid. Hij wordt vaak naar het centrum van Managua 

gehaald om daar documenten te maken. Vooral nu, doordat er pas een aardbeving is geweest, heeft 

de overheid de man de opdracht gegeven om 

documenten opnieuw te maken die door de 

aardbeving vernield zijn. Na drie of vier maanden 

komt hij misschien weer terug, maar dat weten 

de docenten op de school eigenlijk niet. Dus tot 

die tijd wordt er geen gebruik van gemaakt.  

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de school 

hulp nodig heeft en deze ook graag wil 

aannemen. De docenten geven aan dat het 

vooral zwaar is omdat de klassen zo groot zijn. 

Op onderwijskundig gebied kunnen de docenten 

dus het meeste leren van de Nederlandse studenten. Dit kunnen ze vooral leren van studenten van 

lerarenopleidingen in Nederland. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan onderwijskunde, 

dan gaat het om de manier van lesgeven.  De docenten van Colegio Maaswaal willen daar graag hulp 

hebben. 
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Uitvoering plan 

Nu ik voor mijzelf een plan van aanpak heb gemaakt moet dit natuurlijk ook uitgevoerd worden. 

Hieronder vind je observaties van de lessen en wat er met de docenten is besproken.  

Wat is er al gedaan? 

Voordat ik echt begonnen ben met het uitvoeren van mijn plan heb ik eerst onderzoek gedaan naar 

wat de vorige studenten al hebben gedaan. Ik heb alle verslagen van de vorige studenten erbij gepakt 

en bekeken wat er al gedaan is en wat er nog is blijven hangen bij de docenten van wat ze hebben 

geleerd van de vorige studenten. Ik ga mij hierbij vooral richten op het gebied van orde houden waar 

de docenten ook specifiek naar gevraagd hebben.  

Één van de vorige studenten heeft een boekje gemaakt met theorieën en tips voor de docenten. Dit 

boekje is voor de docenten vertaald naar het Spaans. Er zijn een aantal docenten die nog een aantal 

dingen gebruiken van wat erin besproken word, maar de meeste docenten gebruiken het niet meer. 

De docenten die ik zelf ga begeleiden (Chilo, Elsa en Clothilde) hebben gevraagd om tips te geven 

over het orde houden. Veel dingen die wel in het boekje staan worden door hen niet meer gebruikt. 

Ook de laatste studenten die voor mij hier zijn geweest hebben een aantal tips gegeven aan de 

docenten. Bijvoorbeeld dat de leerlingen hun vinger moeten opsteken als ze iets willen vragen of een 

antwoord willen geven. Dit gebeurt niet. 

Door één student is er al eerder begeleiding geweest voor ordehandhaving. Deze student heeft 

alleen Maria-Theresa en Christian begeleid en de andere docenten veel minder. Dit is voor Maria-

Theresa en Christian hulpvol geweest, maar de docenten die het misschien harder nodig hadden 

door bijvoorbeeld grote klassen hebben hier weinig aan gehad. 

Er moet dus nog veel gedaan worden om er voor te zorgen dat de docenten goed orde kunnen 

houden en daardoor ook beter hun lessen kunnen geven. Wat er door vorige studenten is gedaan is 

dus niet goed blijven hangen bij de docenten en moet dus opnieuw worden uitgelegd. Er moet 

duidelijk worden gemaakt aan de docenten dat het belangrijk is dat ze dit blijven toe passen.  

Hoe ga ik de docenten helpen? 

Ik ga vooral Chilo, Elsa en Clothilde helpen, omdat zij de grootste klassen hebben en ook zelf 

aangeven dat ze graag hulp willen hebben met het orde houden. Ik wil aan elke docent één week 

aandacht besteden. Zo wil ik de eerste dag observeren, dan ga ik kijken hoe een normale les bij de 

desbetreffende docent verloopt. Aan het eind van de dag of de dag erna ga ik de docent tips geven 

over hoe bepaalde dingen beter kunnen of opgelost kunnen worden. Één dag ga ik zelf een kort lesje 

geven om de docent te laten zien hoe het kan en hoe bepaalde technieken toegepast kunnen 

worden. Daarna ga ik nog een les observeren en kijken of de docent de tips toepast. Aan het eind van 

de week wil ik de docent nog wat tips geven. Over één of twee weken ga ik nog een keer in de les 

kijken bij de docent om te kijken of ze gebruik maakt van de tips of dat ik misschien nog een keer in 

gesprek moet gaan met de docent om nog wat tips te geven.  

Waar wil ik me op richten? 

Ik ga mij vooral bezig houden met orde houden in de klas. Dit is iets wat erg lastig is met een klas 

waar ongeveer 50 kinderen in zitten. Kinderen staan soms gewoon op tijdens de les, ze praten met 

elkaar en als de docent een vraag stelt dan schreeuwt er vaak iemand door de klas. Er heerst dus 
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chaos in het lokaal en als 50 kinderen dat doen is het behoorlijk lawaaierig. Het is niet alleen storend 

voor de docent die de klas onder controle moet houden, maar ook voor de andere docenten omdat 

de lokalen niet helemaal afgesloten zijn.  

Wat ik de docenten en de leerlingen wil aanleren is een stopteken. Als de docent een hand in de 

lucht steekt en een vinger voor de mond, dan moet voor de leerlingen duidelijk zijn dat het stil moet 

zijn. Ik wil de leerlingen dit aanleren door middel van een spelletje waarbij ze eerst lawaai mogen 

maken en als de docent of ik het stilteteken aangeef, moeten de leerlingen helemaal stil zijn. De 

leerlingen moeten leren dat als de docent aan het woord is, zij stil zijn en moeten blijven zitten.  

Wat ik ook met de docenten wil bespreken is stappen die ze ondernemen als leerlingen niet 

luisteren, de escalatieladder. Wat doen ze eerst en wat doen ze als de leerling daarna nog niet 

luistert? 

Ik wil dit steeds in kleine stapjes doen, voor de docenten is dit natuurlijk allemaal nieuw. Ik wil dus 

steeds een paar tips geven, dan observeren hoe de docent de tips gebruikt, daarna weer nieuwe tips 

geven en zo stapje voor stapje de docenten helpen met het beter orde houden tijdens de lessen.  
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Observatie 26-05-2014 
Docent: Clothilde, Klas: Grado 5 

- Buiten moeten de leerlingen eerst in een rij gaan staan voordat ze de klas in mogen. De docent 

maakt het klaslokaal klaar en daarna mogen de leerlingen naar binnen. Het is erg onrustig terwijl de 

leerlingen binnen komen. Het klaslokaal is klein en de schoolbankjes staan allemaal bijna op elkaar 

en tegen elkaar aan. Het duurt daarom ook even voordat alle leerlingen zitten.  

- Één leerling wordt aangesproken op zijn gedrag. De leerling wordt heel boos en loopt het lokaal uit. 

Clothilde praat buiten het lokaal met de leerling.  

- Leerlingen zitten klaar in het lokaal en wachten op de docent. Ondertussen praten ze met elkaar en 

maken ze veel lawaai.  

- De directrice praat met Clothilde. Als de directrice binnenkomt moeten alle kinderen opstaan en 

zeggen ze ‘Buenos Dias Directoria’. 

- Als de docent wil beginnen zegt ze ‘Buenos Dias’. De leerlingen reageren eerst niet. Als ze het een 

tweede keer wat harder zegt dan zeggen de leerlingen ook ‘Buenos Dias’ terug. Hierna wil ze 

beginnen met de les. 

- Clothilde wil beginnen met wat mededelingen. Ze praat gewoon door terwijl de klas niet helemaal 

stil is. Sommige kinderen schreeuwen door de klas als ze ergens op willen reageren of praten met 

andere leerlingen. Er is dus geen rust in de klas, maar Clothilde praat gewoon door . 

- Terwijl Clothilde aan het uitleggen is, hoor je ook het lawaai van de klassen ernaast. Dit helpt ook 

niet echt bij haar uitleg . 

- Na de opening van de les begint ze met ‘lengua y literatura’. 

- Één jongen zoekt zijn schrift in de kast en houd de hele les op. Een andere jongen komt hem helpen. 

De docent blijft wachten totdat ze klaar zijn.  

- De docent dicteert woorden en de leerlingen moeten het opschrijven. Veel leerlingen horen het 

soms niet, dan vragen ze het aan elkaar of ze schreeuwen door de klas. Ze horen het vooral niet door 

het lawaai. Sommige kinderen schrijven helemaal niks op. Kinderen kijken veel bij elkaar in het 

schriftje. Het is constant onrustig in het lokaal 

- Het schoolbord zit aan de rechterkant van het lokaal. De docent staat aan de voorkant van het 

lokaal en kan niet bij het schoolbord omdat er kinderen voor zitten. Ze schrijft daarom de 

antwoorden in een schrift. Ze schrijft de woorden wel wat groter, maar het voor leerlingen die wat 

verder weg zitten van haar lastig om het te kunnen lezen.  Het vervelende is dat als leerlingen het 

niet kunnen lezen, ze maar wat anders gaan doen. Daardoor wordt het weer onrustig in het lokaal. 

- Ik heb haar in een uur één keer ‘silcencio’ horen zeggen tegen één van de leerlingen. Dit was niet 

effectief. De leerling bleef na de waarschuwing doorgaan.  

- Leerlingen praten, schreeuwen en staan constant. De leerlingen zijn meer bezig met elkaar in plaats 

van met de les.  

- Clothilde heeft een aantal ‘probleem kinderen’ in de klas, dat maakt het voor haar erg lastig. Dit zijn 

kinderen die erg druk zijn en veel aandacht vragen.  

Conclusie:  

Clothilde heeft het meeste moeite met orde houden. Ze heeft een erg grote klas, het is dus erg lastig 

voor haar om alle leerlingen in de gaten te houden en ze allemaal onder controle te houden. Ze moet 

hier meer mee bezig gaan, want ze doet er nu zo goed als niks aan. Ze moet meer waarschuwingen 

geven en maatregelen nemen als leerlingen niet luisteren. Ze moet laten zien dat zij de docent is en 

dat de leerlingen naar haar moeten luisteren. 
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Observatie: 10-06-2014 

Docent: Elsa 

Klas: Grado 2 

- Leerlingen staan in de rij voor het klaslokaal. Als Elsa het lokaal open maakt mogen de leerlingen 

naar binnen. Het is erg onrustig als de leerlingen de klas binnenlopen. Elsa heeft het kleinste lokaal 

en heeft 53 leerlingen, de schoolbankjes staan allemaal bijna op elkaar en tegen elkaar aan. Het 

duurt even voordat alle leerlingen binnen zitten. 

- Elsa loopt weg van het lokaal en gaat eerst met andere docenten praten. 

- Leerlingen zijn alleen in het lokaal. Ze lopen door het lokaal en sommige leerlingen lopen uit het 

lokaal en gaan op het schoolplein spelen. Alle leerlingen praten met elkaar. Zolang de docent weg is 

blijft het chaotisch in het lokaal 

- Na ongeveer 10 minuten komt Elsa het lokaal weer binnen en schreeuwt dat alle leerlingen moeten 

gaan zitten.  

- Als Elsa wil beginnen met de les schreeuwt ze heel hard door het lokaal. Niet alle leerlingen zijn stil, 

maar Elsa praat gewoon door. Er is dus geen rust in het lokaal.  

- Elsa begint haar les met een korte uitleg. Er is geen interactie met de klas. Tijdens de uitleg is het 

niet stil in het lokaal. 

- Als Elsa klaar is met haar uitleg zegt ze dat ze leerlingen opdrachten moeten gaan maken.  

- De leerlingen hebben bijna allemaal twee schoolboeken, daar gaan ze opdrachten uit maken. De 

leerlingen praten met elkaar en kijken bij elkaar af. Elsa zegt hier niks van. 

- Elsa zit achter haar bureau achter haar computer op facebook. Ze let niet op de klas en is zelf bezig.  

- één leerling wil het lokaal uit lopen, Elsa schreeuwt dat de leerlingen moeten blijven zitten.  

- De leerlingen maken constant lawaai en zijn meer met elkaar bezig dan met de les. 

Conclusie: 

Elsa heeft problemen met orde houden in de klas. Elsa heeft één van de grootste klassen en het 

kleinste lokaal. Het is voor haar erg lastig om alle leerlingen onder controle te houden. Elsa doet hier 

weinig aan en zou hier meer aandacht aan moeten besteden. Elsa moet meer bij haar klas blijven. Ze 

gaat onder de les erg vaak het lokaal uit om een praatje te maken met andere docenten en in het 

lokaal zit ze vaak op haar laptop. Elsa moet dus meer aandacht hebben voor de klas. 
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Observatie: 11-06-2014 

Docent: Chilo 

Klas: Grado 3 

- Leerlingen staan in een rij te wachten voor het lokaal. Chilo maakt het lokaal open en daarna mogen 

de leerlingen naar binnen. De kinderen rennen naar binnen en het is erg chaotisch in het lokaal. 

- Chilo gaat achter haar bureau zitten. Veel kinderen komen naar haar bureau toe. Chilo neemt de 

tijd voor alle leerlingen die een vraag hebben of haar iets willen vertellen. Dit kost veel tijd aan het 

begin van de les. 

- Als Chilo wil beginnen heeft ze moeite met de leerlingen stil te krijgen. De kinderen blijven praten 

terwijl ze de aandacht probeert te krijgen. 

- Chilo geeft het op om alle kinderen stil te krijgen en begint met de les. Ze doet eerst wat 

mededelingen en begint daarna met uitleggen. 

 - Tijdens de uitleg is het niet stil in het lokaal en praten veel leerlingen met elkaar of ze schreeuwen 

door de les heen als ze iets wil zeggen. 

- Één leerling loopt het lokaal uit, Chilo zegt hier niks van en gaat door met haar les.  

- Als Chilo klaar is met haar uitleg zet ze de leerlingen aan het werk. De leerlingen hebben bijna 

allemaal een werkboek waar ze in moeten gaan werken.  

- De leerlingen gaan niet aan het werk.  Ze praten met elkaar en gaan niet aan het werk. Een aantal 

leerlingen lopen door het lokaal. 

- Drie leerlingen lopen uit het lokaal. Chilo loopt erachter aan om ze weer terug naar het lokaal te 

sturen, maar de leerlingen gaan eerst water drinken voordat ze luisteren.  

- Chilo schreeuwt door het lokaal, maar de leerlingen luisteren er niet naar.  

- Chilo gaat achter haar bureau zitten, veel leerlingen komen met vragen en Chilo neemt de tijd voor 

elke leerling. 

Conclusie: 

Chilo besteed erg veel aandacht aan de leerlingen. Dit doet ze vaak individueel, dit kost haar erg veel 

tijd. Chilo heeft veel moeite met de leerlingen onder controle houden. De leerlingen luisteren niet als 

ze zegt dat ze iets moeten doen, dat maakt het lesgeven erg lastig voor haar. Chilo blijft vaak te ‘lief’ 

voor de leerlingen en mag wel wat strenger zijn. Ze moet duidelijk maken dat er consequenties zijn als 

de leerlingen niet luisteren en maatregelen nemen. Ze gebruikt erg vaak stemverheffing maar dit 

heeft geen effect op de leerlingen omdat ze weten dat er geen consequenties zijn. 
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Evaluatie met de docenten 

Met Clothilde, Elsa en Chilo heb ik een individueel gesprek gehad. Ik heb met hen de observaties 

besproken wat ik heb geobserveerd. Ik heb verteld wat ik heb gezien in hun lessen en waar ze meer 

aandacht aan zouden moeten besteden. Het waren gesprekken waar de docenten ook konden 

vertellen waarom ze bepaalde dingen op een bepaalde manier deden. Ze waren allemaal erg positief 

en blij met de tips die ik heb gegeven. Ze zijn bereid om de komende lessen in ieder geval te 

proberen de tips toe te passen in de lessen.  

Aan het eind van de periode dat ik hier op school ben geweest heb ik nog een keer de lessen 

geobserveerd en individueel besproken met Clothilde, Elsa en Chilo. Sommige tips werden wel 

gebruikt en andere tips wat minder. Ze proberen vooral de regel van het handen opsteken te 

handhaven, omdat dat meer rust geeft tijdens de les. De lessen zijn verbeterd ten opzichte van hoe 

het in het begin ging en hopelijk blijven de docenten deze tips gebruiken. 

Tips voor het orde houden 

Het is voor Clothilde, Elsa en Chilo belangrijk dat ze meer bezig gaan met orde houden in de les. Ze 

doen er nu helemaal niks aan, vooral omdat hun klassen het grootste zijn. Als leerlingen door de les 

praten dan krijgen ze geen waarschuwing er niks van en gaat ze gewoon door met haar uitleg. Dit kan 

al met kleine stapjes opgelost zoals bijvoorbeeld de naam noemen van een leerling die niet oplet. 

Het belangrijkste is dat ze het gewoon moet proberen. 

 Maak een escalatieladder: de docenten moeten voor zichzelf bedenken welke stappen ze 

gaan ondernemen bij het straffen van leerlingen die zich niet gedragen. 

 Houd alle leerlingen bij de les: Nu doen de docenten er niks aan om leerlingen bij de les te 

houden. Dit kan gedaan worden door de naam van een leerling te noemen die praat of 

omgedraaid zit. Door de naam te noemen krijgt elke leerling directe feedback wat effectiever 

werkt dan alleen stemverheffing.  

 Individueel aanspreken: Nu word alleen de groep aangesproken op het gedrag. Dit moet 

meer individueel gedaan worden. Nu wordt de groep gestraft in plaats van de leerlingen die 

zich niet gedragen. 

 Stilte teken:  Ik denk dat het voor alle docenten belangrijk is dat er een stilte teken word 

ingevoerd. Als er een bepaalde beweging word (bijv. hand in de lucht, vinger voor de mond) 

dat de leerlingen dan weten dat de docent iets gaat zeggen en ze stil moeten zijn. 

 Hand op steken: Nu praten veel leerlingen door de les. De leerlingen moeten leren dat als ze 

iets willen zeggen of een antwoord weten ze hun hand op moeten steken en moeten blijven 

zitten. 

Tips voor de docenten 

Deze tips heb ik in het Spaans vertaald voor de docenten. Ik heb met Clothilde, Elsa en Chilo deze tips 

persoonlijk besproken. In het gesprek is toegelicht hoe bepaalde tips konden worden toegepast.   

 Cuando los estudiantes hablan a través de la lección, dar una advertencia al estudiante. 

Por ejemplo, diga el nombre del estudiante y dice que él escuche 

Wanneer leerlingen door de les praten,  geef dan een waarschuwing aan de leerling, 

Zeg bijvoorbeeld de naam van de leerling en zeg dat hij stil moet zijn 
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 Como un grupo de estudiantes que está hablando, y luego decir "silencio" para que sepan 

que tienen que estar en silencio. 

Als een groep leerlingen aan het praten is, zeg dan 'silencio' zodat ze weten dat ze stil moeten 

zijn. 

 Piense en una frase que se puede dar si no oyen de usted, advirtiendo a los estudiantes 

Por ejemplo:  

Imposición,  a  5 minutos de estar fuera de las aulas, la detención 

Bedenk een straf die je aan leerlingen zou kunnen geven als ze na jou waarschuwing nog niet 

luisteren. Bijvoorbeeld: 

Strafwerk, 5 minuten buiten het lokaal zitten, nablijven. 

 Diga a los estudiantes cómo se espera que se comporten 

Zeg tegen leerlingen hoe jij verwacht dat zij zich gedragen 

 

Lesgeven aan de kindergarden 

Ik heb een paar keer lesgegeven aan de kindergarden. In Nederland is dit groep 1 en 2. In deze klas 

zitten 52 kinderen van ongeveer 5 jaar oud. 

16 juni 2014: Aan het begin van de dag staan alle kleutertjes voor de klas van de kindergarden, maar 

de docent ontbreekt. Het lokaal wordt opengedaan voor de kinderen en de directrice probeert de 

docent te bereiken. Ik ga in het lokaal staan en probeer alle kinderen in het lokaal te houden, want ze 

rennen steeds uit het lokaal. Ik probeer alle kinderen op hun plaats te laten zitten en begin de dag 

zoals ik bij de kleuterjuf ook al eens gezien heb. We beginnen met liedjes zingen. De leerlingen 

kennen een paar Engelse liedjes, dus daar beginnen we mee. Als we dat gedaan hebben dan pak ik 

de schriftjes erbij en noem steeds de naam op van de leerling en deze komt dan zijn of haar schriftje 

ophalen. De kinderen hebben een kleurschriftje. Hier staan 5 plaatjes in, deze moeten ze steeds 

verder natekenen en inkleuren. Ze moeten twee bladzijdes maken. Ondertussen schrijf ik in de 

normale schriftjes van de 

leerlingen wat opdrachten met 

figuren en lijntjes die ze moeten 

overtrekken en de goede figuren 

bij elkaar moeten zoeken.  

Voordat ik ze deze opdrachten 

laat maken, doen we eerst een 

gezamenlijke opdracht om te 

oefenen. Als ze klaar zijn 

moeten ze naar het bureau voor 

in de klas komen om het door 

mij te laten controleren. Als het 

goed is dan krijgen ze een krul 

en een smiley en anders moeten 

ze nog even doorwerken. 

Als de leerlingen klaar zijn met alle opdrachten, dan mogen ze gaan kleien. Ondertussen komen 

ouders hun kinderen ophalen en is de schooldag afgelopen. 

De kinderen van de kindergarden zijn erg druk. Het zijn allemaal nog kleine kinderen en luisteren 
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slecht. Als je zegt dat ze iets niet mogen doen, dan doen ze het 5 minuten later gewoon weer. 

Ondanks dat orde houden soms lastig was, verliep de les best goed. 

Ik heb een aantal lessen bij de docent van de kindergarden in de klas gekeken en haar begeleid. Ik 

heb haar geleerd hoe ze de kinderen beter onder controle kan houden en tips gegeven voor het orde 

houden. Tijdens de lessen liepen veel kinderen zomaar de klas uit, ze gingen wat anders doen of ze 

gaan met elkaar vervelen. Er heerst nu meer rust in de klas van de kindergarden. Dit is niet alleen fijn 

voor de docent van de kindergarden, maar ook voor de docent in het lokaal ernaast. Het gebouw is 

namelijk erg gehorig en aan de bovenkant is het lokaal open. De docenten kunnen elkaar dus altijd 

horen.   

Begeleiden van de Engels docente 

Tijdens mijn verblijf in Nicaragua heb ik geprobeerd de Engels docente, Maria-Theresa te helpen met 

haar lessen. Ik heb eerst een aantal lessen geobserveerd en gekeken hoe deze verliepen. Daarna heb 

ik met Maria-Theresa deze lessen nabesproken en geëvalueerd. Haar Engels is niet heel erg goed, 

maar goed genoeg om les te geven aan de basisschool. Toch vind ik dat ze er meer uit kan halen dan 

dat er tot nu toe wordt gedaan. Ze richt zich nu vooral op klanken van woorden, tellen, dagen en 

maanden. Ik denk dat het zinvoller is om de leerlingen te leren hoe ze een gesprekje kunnen voeren. 

Het is goed wat ze de leerlingen leert, maar bijna elke les wordt het zelfde herhaald.  

Met mijn sponsorgeld heb ik voor elk lokaal posters aangeschaft waar de getallen van 1 tot en met 

100 op staan in het Spaans en in het Engels. Daarnaast heb ik ook nog een poster met het alfabet 

aangeschaft waar bij elke letter een Engels woord met een afbeelding staat. Deze posters hangen in 

elk lokaal en kunnen gebruikt worden bij de lessen.  

Maria-Theresa maakt goed gebruik van de tips die ik haar heb gegeven en ze probeert ze elke les toe 

te passen. Daarnaast heb ik veel gesprekken met haar gevoerd in het Engels om haar 

spreekvaardigheid te verbeteren. Als ze een woord niet wist heeft ze deze vaak opgezocht in het 

woordenboek. Doordat ze zo actiever met de Engelse taal bezig was.Haar Engels is duidelijk vooruit 

gegaan. Ze heeft aangegeven dat ze in september gaat beginnen met een opleiding om haar Engels 

te verbeteren zodat ze beter Engelse lessen kan geven.  
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Buitenschoolse activiteiten 

Engelse les aan kinderen buiten school 

Tijdens mijn verblijf in Nicaragua heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. Niet alleen op Colegio 

Maaswaal, maar ook mensen die bij mij in de omgeving woonden.  

In mijn omgeving woonden veel kinderen die naar school gingen op Colegio Maaswaal, maar ook 

naar een andere school in de buurt. Sommige kinderen gingen helemaal niet naar school.  

Op school leren de kinderen niet veel Engels maar ze willen wel graag Engels leren. Ik heb kinderen 

die graag Engels wilde leren aangeboden om Engelse les te geven. Deze kinderen zijn regelmatig in 

mijn appartement in Managua geweest om wat Engels bij te leren. Ik heb de kinderen geleerd hoe ze 

iemand moeten groeten, gedag moeten zeggen en hoe ze zichzelf kunnen voorstellen. Toen ze een 

beetje een basis gesprekje konden voeren heb ik ze nog leren tellen en een aantal woorden in het 

Engels geleerd. 

Het Engelse les geven was niet alleen goed voor de kinderen, maar ook voor mijzelf. Ik heb altijd een 

gevraagd hoe iets in het Spaans heette en daarna heb ik ze het in het Engels geleerd. Ik leerde 

daardoor zelf ook beter Spaans spreken.  

Ik had zelf een klein handboekje Spaans voor beginners. Deze heb ik veel gebruik. Hier stond voor 

mijzelf veel belangrijke dingen in, in het Spaans, maar daardoor kwam ik ook op ideeën die ik de 

kinderen kon leren.  

De Engelse lessen waren dus niet alleen leuk en leerzaam voor de kinderen, maar ook voor mijzelf!  
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Opdrachten uit de onderwijskoffer 

 

 

De komende maanden ga je naar het buitenland om een deel van je studie ter plaatse 

af te ronden. Omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn hoe een student dit 

deel van de studie invult, is het niet mogelijk om een voorbereidend programma te 

maken dat op ieder buitenlandverblijf past. Toch gaan we proberen om iedereen 

goed voor te bereiden op deze activiteit door het uitvoeren van een aantal 

opdrachten. Al deze opdrachten samen noemen we de ‘Onderwijskoffer’. Op het 

einde van je buitenlandverblijf zorg je ervoor dat alle onderdelen (alle opdrachten) 

op je DPF komen te staan. Pas als alle opdrachten daar staan, kan je een beoordeling 

en dus de studiepunten krijgen. Denk daaraan… 

Heel veel plezier in het buitenland en pas goed op jezelf (en je eventuele reisgenoot) 

op. Geniet met volle teugen maar denk ook aan je studie… 

Kees-Jan van Oorsouw 
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Opdracht 2 Weblog 

Voordat ik naar Nicaragua vertrek heb ik een weblog aangemaakt op de website van waarbenjij.nu. 

Hierop wil ik elke week een blog plaatsen over alles wat ik tijdens mijn verblijf in Nicaragua doe. Dan 

gaat het om leuke activiteiten en trips, maar natuurlijk ook over alles wat ik op de school onderneem 

en mee maak. Hier kunnen mijn familie en vrienden zie wat ik allemaal mee maak in Nicaragua en 

kan mijn begeleider zien wat ik allemaal doe tijdens mijn verblijf.  

Link: https://miekeinnicaragua.waarbenjij.nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miekeinnicaragua.waarbenjij.nu/


33 
Minor ‘Onderwijs in een Internationaal Perspectief’ 

Opdracht 3a: Onderwijs- en 
cultuurvergelijking 

Als je in een ander land komt heb je bijna altijd te maken met cultuurverschillen. Helemaal als je in 

een land bent wat zo ver weg ligt van Nederland, zoals Nicaragua. Er zijn hier grote verschillen in de 

cultuur en het onderwijs. 

1. Een cultuurbeschrijving 

De Sociale Omgeving 

Er zijn op het gebied van sociale omgeving grote verschillen met Nederland. De verhouding tussen 

man en vrouw bijvoorbeeld. Mannen staan hoger in de samenleving dan vrouwen. Dit zie je 

bijvoorbeeld in het werk dat ze moeten doen. Mannen en vrouwen werken allebei, maar is wel 

duidelijk verschil tussen de banen die ze hebben. Zo zie je veel vrouwen op straat werken. Ze 

verkopen vaak eten dat ze zelf gemaakt hebben. Mannen doen dit minder. Zij verkopen meer in 

winkels. Ook hebben mannen over het algemeen banen die beter staan aangeschreven of ze 

hebben een hogere functie. Vrouwen hebben vaak lagere functies.  

In Nicaragua heerst onder de mannen nog een echte machocultuur. Ze zien elke vrouw als een 

prooi. De meeste mannen hier zijn ook niet trouw aan hun eigen vrouw. Ze kijken alle vrouwen na 

en als het hun bevalt beginnen ze te roepen en te fluiten. Ik als buitenlander heb daar hier erg 

veel last van gehad. Omdat je blank bent en ik ook nog eens blond ben val ik op straat erg op. 

Bijna elke man fluit je hier na en bekijkt je van top tot teen. Ik doe meestal maar alsof ik geen 

Spaans kan, maar begrijp heel goed wat ze allemaal zeggen. Als ze roepen, kun je gewoon 

doorlopen, maar sommige mannen pakken je vast. Als ze een blanke vrouw kunnen versieren, dan 

is dat hier een soort statussymbool dat je iets bereikt hebt.  

De verhouding tussen volwassenen en kinderen is ook erg verschillend met Nederland. In 

Nederland heb ik het idee dat deze verhouding dicht bij elkaar licht en er soms wel meer 

respectvoller met ouderen omgegaan mag worden. Hier zijn kinderen ondergeschikt aan hun 

ouders. Onderwijs is hier niet verplicht, dus sommige kinderen worden thuis gehouden door hun 

ouders om geld te verdienen. Zo zie je sommige kinderen op straat dingen verkopen als poppetjes 

van rietbladeren, zonnebrillen, water of eten. Ze werken dus om geld te verdienen voor hun 

ouders. Ook als je bij huisjes naar binnen kijkt zie je kinderen soms zwaar werk doen. Zo keek ik in 

een huisje naar binnen waar ze leren zadels aan het maken waren. Dit gebeurd allemaal met de 

hand en hier werkten veel kinderen, soms nog jonger dan 10 jaar. Ook zag ik kinderen leertjes 

voor op portemonneetjes waar Nicaragua op staat maken die je hier overal kunt kopen. Andere 

kinderen die uit de hele arme families komen worden opgeleid om te stelen. Zo liep ik op de 

markt waar ik achtervolgd werd door twee kleine jongetjes van een jaar of 6 / 7 . Ik hield ze goed 

in de gaten en ineens voelde ik iemand aan mijn tas trekken. De jongetjes probeerden mijn tas 

open te maken, maar ik had het snel door en ze renden snel weg. Gelukkig hebben ze bij mij niks 

kunnen pakken, maar ik vond het wel verschrikkelijk dat ze dat op die leeftijd al leren doen.  

 Iets anders waar je de rol van kinderen in de relatie tussen volwassenen en kinderen kunt zien is 

in de bus. Als er een volwassene de bus in komt en er is geen plaats meer, word van de kinderen 

verwacht dat ze opstaan. De volwassene gaat dan al bij de plek staan en het kind dat zit staat dan 

ook erg snel op. Ook als een oudere geen buskaart heeft dan betaald vaak iemand anders voor 
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hen.  

In een land zoals Nicaragua heerst veel armoede. De verhouding tussen rijk en arm is dan ook 

groot. In Nicaragua heb je veel markten, hier zie je vaak de armere mensen hun spullen kopen of 

verkopen. De ‘rijkere’ mensen gaan vaak naar de winkelcentra en supermarkten. De winkelcentra 

in Managua zijn Amerikaans. Dit zie je aan de winkels. Het zijn vaak bekende Amerikaanse winkels 

en de prijzen staan bijna altijd aangegeven in dollars. De prijzen liggen gemiddeld dan ook erg 

hoog. Het is vergelijkbaar met de prijzen die je in de winkels in Nederland ziet.  

De meeste Nicaraguanen wonen in stenen huisjes, de echt arme families wonen in krottenwijken. 

Die bestaan vaak uit wat golfplaten en wat houten planken. De rijkere wonen buiten de stad in 

luxe villas. Deze villas zie je niet veel in de stad.  

Er is vaak een tekort aan water en het water doet het vaak niet. De oorzaak hiervan ligt echter bij 

de mensen zelf. Overdag zie je veel mensen hun hele huis en oprit onder water zetten, ook de 

hele straat zetten ze onder water. Het water dat ze daarvoor gebruiken is gewoon drinkwater uit 

de kraan. Ze doen dit omdat het door het warme weer erg stoffig is, dit proberen ze te verhelpen 

door alles onder water te zetten. Dit heeft eigenlijk helemaal geen zin, want door de warmte is 

het ook snel weer opgedroogd. Een gevolg hiervan is dat sommige mensen geen water meer in 

huis hebben om te douchen of in de keuken uit de kraan. Mensen realiseren zich niet dat dit door 

hun zelf komt.  

De families hier zijn over het algemeen groter als in Nederland. Ongeveer 4 of meer kinderen per 

gezin. Ook wonen vaak de opa en oma, ooms en tantes en neven en nichten bij de families in. Er 

zijn dus vaak grote gezinnen die bij elkaar wonen. Zoals net ook al is genoemd moeten sommige 

kinderen werken om geld te verdienen voor het gezin. De zorg voor de familie is dus erg 

belangrijk.  

Nicaraguanen vinden familie erg belangrijk. Het maakt niet uit hoe arm ze zijn, zolang  ze maar bij 

hun familie zijn. Veel Nicaraguanen werken van maandag tot vrijdag hard zodat ze in het weekend 

vrij zijn. In het weekend komt de hele familie over de vloer om samen te zijn en samen te eten. 

Het leraarschap is erg belangrijk hier. Toch is het onderwijs erg slecht en de mensen weten het 

zelf ook. Onderwijs is in Nicaragua niet verplicht, dus sommige kinderen blijven thuis om te 

werken. Het onderwijs is gratis op de overheidsscholen (ook op Collegio Mondial waar ik heb 

gewerkt). Doordat onderwijs gratis is kunnen ook arme kinderen naar school. Dit geld alleen voor 

het basisonderwijs. Veel kinderen beginnen er wel aan, maar gaande weg stoppen ook veel 

ermee. Soms omdat het te moeilijk is of omdat ze het niet begrijpen. Hier is het zo dat de docent 

verteld wat ze moeten leren, dit wordt op het bord geschreven en de leerlingen moeten het 

overnemen. Op deze manier leren de kinderen er weinig van. De docenten doen er weinig aan 

omdat zij geen probleem zien, het is hun baan en ze doen niks om dit verder te verbeteren. Zij 

zien dus geen probleem in deze manier van lesgeven. De kinderen steken er dus weinig van op. 

Als ze dus in steeds hogere klassen komen, wordt het voor sommige kinderen dus te moeilijk en 

geven ze het op. Na de middelbare school gaan kinderen werken. Middelbare school en 

universiteit is vaak te moeilijk en te duur. Hierdoor zijn veel mensen  werkloos. Maar liefst 70% 

van de mensen in Nicaragua is werkloos. Daarom verkopen veel mensen hun eigen spullen op 

straat, bijvoorbeeld eten dat ze zelf gemaakt hebben.  

Docenten helpen met het verbeteren van onderwijs is erg lastig. Ze zien geen probleem dus 

weten niet wat er verbeterd moet worden. Als je dus iets wil gaan verbeteren, moet je ze laten 

inzien dat er een probleem is. Ook dit is erg lastig. Nicaraguanen zien hun eigen cultuur als de 

beste, dus als jij als buitenlander hun iets komt leren, vinden ze dat je te ‘westers’ denkt. Ze willen 
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alles zo dicht mogelijk bij hun eigen cultuur houden, dat betekend dus zo weinig mogelijk 

verandering. Gelukkig is niet iedereen zo, maar er zijn veel mensen die zo denken. Het is daarom 

erg lastig om iemand hier te helpen als ze van jou niks willen aannemen omdat je niet uit 

Nicaragua komt. Als je vraagt of ze jou iets willen uitleggen over hun cultuur zeggen ze vaak dat je 

het toch niet begrijpt. 

In het klaslokaal staat de docent boven de leerling. Boven de docent staat de directrice. In de klas 

luisteren de leerlingen naar de docent. ’s Ochtends gaat eerst de docent het lokaal in en zodra de 

docent zegt dat de leerlingen naar binnen mogen. Tijdens de lessen luisteren de leerlingen niet 

altijd even goed. Dit komt ook omdat de docenten zich niet verantwoordelijk voelen voor het 

leerproces van de leerlingen, soms lijkt het de docent dus weinig te kunnen schelen of leerlingen 

wel of niet luisteren. Als leerlingen door de les praten of opstaan, dan gaan de docenten vaak 

gewoon door met hun les. Dus tijdens de lessen word er niet altijd even goed geluisterd naar de 

docenten.  

 

De Politiek-Maatschappelijke omgeving 

In Nicaragua is de politiek nog erg ingewikkeld. In de jaren ’70 hebben ze een oorlog gehad die 

nog altijd erg gevoelig ligt bij de mensen in Nicaragua als je ernaar vraagt. Veel jongeren zijn het 

niet met het politieke systeem van nu eens en de ouderen weten nog maar al te goed hoe het 

toen der tijd allemaal is gegaan. Als je vraagt wat er in de politiek moet veranderen, kan niemand 

daar echt antwoord op geven. Sommige zeggen een nieuwe revolutie, de andere zeggen dat dat 

juist helemaal niet moet gebeuren. In Nicaragua heb je niet veel partijen waar je op kunt 

stemmen. Als je verteld hoeveel partijen we in Nederland hebben reageren de mensen erg 

verbaasd. Ze kennen dat systeem wat wij hebben niet.  

Nicaragua is een corrupt land. Als je iemand kent bij de overheid heb je kans op een goede baan 

en op een goed leven. Heb je dit niet, dan moet je het allemaal zelf doen. Sommige Nicaraguanen 

lukt dit, maar veel ook niet.  

Een aantal jaren geleden werd Nicaragua verscheurd door een burgeroorlog. Nicaragua was tot 

1990 in de ban van een guerrillaoorlog tussen de Sandinisten en de Somoza dictatuur. In het 

dagelijks leven zijn nog steeds sporen te vinden van de Sandinistische revolutie in de vorm van 

muurschilderingen, musea en festivals. De Nicaraguanen zijn de verschrikkelijke gebeurtenissen 

van de oorlog nog niet vergeten. De situatie ligt bij de Nicaraguanen nog gevoelig dus wees 

voorzichtig met het geven van je mening of vragen stellen over de situatie.  

 

Culturele omgeving  

Religie: In het dagelijks leven van de Nicaraguaanse mensen speelt religie een belangrijke rol. 

Ongeveer 95 procent van de Nicaraguanen is katholiek en gaat naar de kerk. Dit is vroeger 

opgelegd aan de bevolking door de Spaanse kolonisten, die geloof als een belangrijk 

machtsmiddel gebruikte voor de onderdrukking. Maar een klein gedeelte is protestant.  

Er zijn in het land veel grote katholieke kerken te vinden, maar ook vaak in gemeenschappelijke 

ruimtes of huisjes komen mensen van bijvoorbeeld een bepaalde wijk bij elkaar om te bidden en 

om een kerkdienst te houden.  

Het geloof is erg belangrijk in het leven van de Nicaraguanen. Ze vragen dan ook direct aan je of je 

gelovig bent of niet. Ze praten graag over het geloof en stellen ook veel vragen om erachter te 

komen hoe jij over bepaalde dingen denkt. Ze stellen bijvoorbeeld vaak de vraag of je gelooft in 

de duivel? Of dat je geloofd in de hemel en hel? Ze zijn dus erg nieuwsgierig. Ook praten de 
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Nicaraguanen onderling veel over het geloof. Bijna alle Nicaraguanen hebben minstens één keer 

de bijbel gelezen en lezen er ook regelmatig samen uit en voeren discussies over hoe bepaalde 

dingen bedoeld zijn. 

Kunst: De belangrijkste vorm van kunst in Nicaragua is de poëzie. Een belangrijke poëet is Ruben 

Darío. Overal in Nicaragua vind je standbeelden van hem en veel pleinen en gebouwen zijn naar 

hem vernoemd. Iedereen in Nicaragua is gek op deze nationale held.  

Op de Solentiname eilanden in het meer van Nicaragua wordt veel geschilderd. De schilderkunst 

bestaat vaak uit kleurrijke en primitieve figuren. Op de eilandengroep is een geheel eigen 

kunststijl ontstaan. Op alle markten in Nicaragua vind je wel van dit soort schilderijen.  

Muziek: Muziek is erg belangrijk voor de Nicaraguanen. Het hele jaar door op festivals door het 

hele land is muziek een belangrijk onderdeel. Elke stad en dorp heeft een eigen patroonheilige 

met zijn eigen feest ter ere van deze heilige. In Nicaragua wordt vooral Salsa muziek gemaakt. Als 

er salsa muziek gespeeld wordt dan dansen de Nicaraguanen graag.  

Sport:  In het dagelijks leven van de Nicaraguanen is sport niet belangrijk. Het is het hele jaar door 

erg warm en daardoor eigenlijk te warm om te gaan sporten. Het werktempo van de 

Nicaraguanen is erg laag door de hitte, dus laat staan dat ze dan ook nog gaan sporten. Als je hier 

de weg vraagt en het is verder dan 1 km lopen, zeggen mensen al snel dat je een taxi moet 

nemen. Lopen zijn ze hier niet gewend en het is er vaak ook te warm voor. Vooral in Managua 

reizen mensen met de auto, de taxi of de bus. In wat kleinere steden pakken mensen vaker af en 

toe de fiets. Je zal dus voor kleine stukjes vaak horen dat je de taxi moet nemen omdat het te ver 

is om te lopen, terwijl dit niet altijd zo is.  

Op school krijgen kinderen wel gymles, maar ook bij de gymlessen word er weinig aan beweging 

gedaan. Ze doen vooral rek en strek oefeningen, maar actief bewegen en echte sporten doen ze 

niet. Ze zullen tijdens een gymles niet gaan voetballen of spelletjes doen waar ze hard bij moeten 

rennen. 

Traditie: In Nicaragua kun je over al straat eten halen. Nicaraguanen houden ervan om al het eten 

te frituren, dus erg gezond is het niet. Het is wel goedkoop, maar niet iedereen vind het even 

lekker. Traditioneel eten is bijvoorbeeld Gajia Piñto, rijst met bonen en vaak geserveerd met 

gedroogde banaan, sla, vlees en een stuk kaas. Nicaraguanen eten over het algemeen ontzettend 

veel vlees. Bij bijna elk gerecht eten ze een stuk vlees, vegetariërs heb je hier dus niet. Ze eten 

vooral kip. Dit is het goedkoopst en de meeste mensen houden thuis kippen.  

Nicaraguanen zijn over het algemeen niet rijk, maar ze hechten wel veel waarden aan verzorging 

en uiterlijk. Ze zorgen ervoor dat ze er altijd netjes gekleed bij lopen en fris ruiken. Zorg er dus ook 

zelf voor dat je er altijd netjes bij loopt als je bij een Nicaraguaanse op bezoek gaat.  

Nicaraguanen begroeten elkaar vooral met een handdruk. Twee vrouwen geven elkaar vaak een 

handdruk met één kus, maar de rest allemaal alleen een handdruk. 

  

Dagelijks leven 

Hoe het dagelijks leven er van een Nicaraguaanse uit ziet hangt af van je sociale toestand. Ben je 

rijk of arm? Het je een baan of niet? Ben je opgeleid, ga je naar school of heb je geen educatie? 

Het leven begint hier al vroeg. Het is ’s ochtends vroeg nog niet zo heel erg heet, dus de meeste 

Nicaraguanen staan op wanneer het licht word, dat is ongeveer rond half 6 ’s ochtends. Vanaf dat 

moment hoor je al veel lawaai op de straten. Je hoort mensen die spullen verkopen, die lopen 

rond in de wijk en schreeuwen wat ze verkopen. Je hoor mensen met fietskarretjes die daar vaak 
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harde muziek op aan hebben staan. Ook hoor je families die ’s ochtends vroeg al beginnen met 

het huishouden. Kortom, vanaf dat het licht wordt veel lawaai in de straten van Nicaragua.  

De kinderen die naar school gaan moeten om 7 uur op school zijn. Er is geen leerplicht in 

Nicaragua, dus niet alle kinderen gaan naar school. Als ze op school komen, moeten ze eerst 

verzamelen op het schoolplein. Het geloof is erg belangrijk, dus de schoolweek wordt begonnen 

met een gezamenlijk gebed. Als ze dat gedaan hebben beginnen ze met het zingen van het 

volkslied. Hierna worden nog wat mededelingen gedaan en daarna  mogen de leerlingen naar het 

lokaal. De kinderen moeten allemaal netjes in een rijtje staan wachten totdat de docent zegt dat 

ze het lokaal in mogen.  De vakken die gegeven worden zijn onder andere: Lengua y Literatura 

(taal en literatuur), caligrafia (schrijven), educatión cultural (culturele vorming), matemática 

(wiskunde), computación (computerles), educatión fisicá (gymles), convivencia y civismo (kruising 

tussen geschiedenis en aardrijkskunde), estudios sociales (sociale vorming) en Inglés (Engels). 

Een schooldag duurt tot 12 uur en op vrijdags tot 10 uur. Daarna worden de leerlingen opgehaald 

bij de school en mogen ze naar huis.  

’s Middags is het vaak erg warm en eigenlijk te warm om nog wat te doen. Sommige mensen doen 

tussen de middag een middagdutje. Ook gaan veel mensen werken. Ze bakken zelf vaak dingen en 

verkopen die vaak op straat, daar laten ze hun kinderen bij helpen. De meeste kinderen helpen in 

de middag hun ouders. 

Zodra het donker begint te worden merk je meteen dat het rustiger word. Mensen gaan al vroeg 

slapen of zitten met hele families nog even voor de tv. ’s Ochtends beginnen ze alweer vroeg, dus 

de meeste mensen gaan ook vroeg naar bed.  

 

Cultuurverschillen 

In Nicaragua hechten ze veel waarde aan hun eigen cultuur. Het is daarom lastig voor hun om 

buitenlandse mensen te accepteren. Ze vinden het vaak wel leuk dat buitenlandse mensen naar 

Nicaragua komen, maar ze willen niks van buitenlanders aangenomen. Als je bijvoorbeeld vraagt 

of een Nicaraguaanse jou iets wil uitleggen over de cultuur, zeggen ze al snel dat jij dat toch niet 

zal begrijpen. Dit levert soms lastige situaties op. 

De Nicaraguanen vinden hun eigen cultuur het beste en willen daar zo weinig mogelijk aan 

veranderen. Dit is vooral op school erg lastig. Als je de docenten iets wil leren, dan zeggen ze vaak 

dat je het op de ‘Nederlandse manier’ doet, en niet op de Nicaraguaanse want dat begrijp jij 

volgens hun niet.  

Nicaraguanen zijn helemaal niet direct en praten overal omheen. Ze zeggen niet wat ze echt 

vinden en geven vaak antwoorden die je graag zou willen horen maar die ze niet menen. Het is 

dus erg lastig een gesprek met ze te voeren, omdat je niet altijd weet of ze het echt menen of dat 

ze het alleen maar zeggen omdat je dat graag wil horen. Nicaraguanen schamen zich snel en 

zullen daarom als je een vraag over hun persoonlijk, iets waar ze niet goed in zijn, dan draaien ze 

daar lang omheen. 

Nicaraguanen zijn erg vriendelijk en gastvrij. Ze willen je op straat vaak helpen met goede 

bedoelingen en nodigen je graag uit in hun huis. Ze zijn niet direct in hun mening geven, maar wel 

direct in het stellen van vragen. Zo stellen ze direct vragen over jou leeftijd, of je gelovig bent, uit 

wat voor een familie je komt, je gewicht, je salaris, enz. Ze zijn dus erg nieuwsgierig.  

Een groot cultuurverschil is het machogedrag. Mannen zijn sterk en vrouwen zijn fragiel, zo zien 

de Nicaraguanen het. Mannen fluiten, roepen en pakken je zomaar vast op straat. Het beste is om 

dit gewoon te negeren.  
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2. Het Onderwijssysteem 

Het onderwijssysteem in Nicaragua is nog erg onderontwikkeld, maar komt in sommige opzichten 

overeen met het systeem in Nederland. In Nicaragua is er geen leerplicht dus niet alle leerlingen 

gaan naar school. De overheid subsidieert de zogenaamde overheidsscholen en de kinderen die 

naar school gaan hoeven daardoor geen schoolgeld te betalen. Er is voor alle kinderen dus wel 

een kans om naar school te gaan.  

Het aantal schooljaren op de basisschool is net als in Nederland 8 jaar, al is dat hier wel iets 

anders geregeld. Groep 1 en 2 zitten hier bij elkaar, dat word ook wel de kindergarden genoemd. 

Groep 3 is grado 1, groep 4 grado 2 en dat gaat door tot grado 6. De klassen mogen volgens de 

regels maar 35 leerlingen hebben, maar in werkelijkheid zijn dit meestal rond de 50 leerlingen. 

Grote klassen in kleine lokalen. Er is voor elke klas maar één docent, dus er zijn bijvoorbeeld niet 

twee groepen 5 zoals dat in Nederland wel eens voor komt.  

Het niveau van de docenten op de school is niet zoals het niveau dat je in Nederland van een 

docent verwacht. Het is vergelijkbaar met vmbo-t niveau. Toch willen de docenten graag dingen 

bij leren om beter te worden, ze weten dat het niveau laag is. De overheid zorgt ervoor dat 

docenten in het weekend worden bijgeschoold. Zo hebben de docenten elke vrijdag twee uur les 

op een andere school waar ze dingen bij leren over hoe ze het onderwijs kunnen verbeteren. Ook 

krijgen ze op zaterdag of zondag soms trainingen voor bepaalde vakken. Elk jaar wordt er een 

ander vak behandeld. Zo was het vorig jaar pedagogiek en dit jaar wiskunde. De docenten krijgen 

dus vanuit de overheid bijscholing. Wat de docenten niet leren als ze een opleiding volgen of 

bijscholing krijgen is les over de manier van lesgeven, bijv. over orde houden, samenwerkend 

leren, enz. De onderwijskundige dingen zijn juist de belangrijkste leerpunten voor de docenten. 

Als de docenten hulp nodig hebben bij bepaalde dingen vragen ze het aan andere docenten. Ze 

proberen elkaar wel te helpen, maar weten eigenlijk allemaal niet hoe ze dit het beste kunnen 

doen, omdat ze nooit zoals wij in Nederland les krijgen over onderwijskundige zaken.  

De docenten zijn blij met de komst van de Hollandse studenten die hun veel kunnen bijleren.  

De kinderen die op de school komen, komen uit de armste wijken uit de omgeving. Doordat de 

overheid bepaalde scholen subsidieert kunnen de kinderen toch naar school. Door de subsidies 

van de overheid is het onderwijs gratis. Toch gaan niet alle kinderen naar school omdat er geen 

leerplicht is in Nicaragua. De kinderen krijgen van de overheid een schooluniform, rugzak, pennen 

en een schrift. Op school wordt gezorgd dat de kinderen bijna elke dag een maaltijd krijgen. Deze 

maaltijd bestaat uit rijst met bonen (Galla piñto) en een broodje. De kinderen moeten zelf een 

bordje of een bakje mee nemen en kunnen eten halen in de eetzaal die pas nieuw gebouwd is.  

De klassen zijn iets anders ingedeeld als in Nederland. Groep 1 en 2 is hier één klas, dit word ook 

wel de kindergarden genoemd. Hierna krijg je grado 1 tot en met 6, vergelijkbaar met groep 3 tot 

en met 8 in Nederland. Het niveau is wel vele malen lager dan dat van een basisschool in 

Nederland. De kinderen leren hier erg simpele dingen. De leerlingen van grado 6 hebben niet 

hetzelfde niveau als leerlingen in groep 8 in Nederland. De kinderen gaan eigenlijk steeds door 

naar de volgende klas. Het komt zelden voor dat een leerling moet blijven zitten. Dit willen ze 

eigenlijk voorkomen. Als een kind het slecht doet op school krijgt deze of in de middag bijles en 

soms moeten ze in de zomer terug komen op school om de leerling op het juiste niveau voor de 

volgende klas.  

Wat de docenten het zwaarste vinden zijn de grote klassen. Er zitten ongeveer 50 kinderen in één 

klas. Het limiet ligt eigenlijk bij 35, maar hier kunnen ze zich niet aan houden. Het probleem is dat 
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het land erg arm is en dat er te weinig docenten zijn. Op Colegio Mondial hebben ze voor elke klas 

maar één docent en de klassen kunnen dus niet worden opgesplitst. De klaslokalen zijn erg klein, 

te klein voor het aantal leerlingen dat er is. Er zijn wel genoeg bankjes voor alle leerlingen, maar 

het is erg krap in de lokalen. De schoolbankjes staan tegen en bijna op elkaar. Als een leerling naar 

voren moet komen, komt die er ook bijna niet tussendoor. Het is erg zwaar voor de docenten om 

zulke grote klassen onder controle te houden. Vijftig kinderen in de gaten houden is te veel. 

Er is in Nicaragua weinig sprake van ouderparticipatie. De ouders brengen hun kinderen naar 

school en halen ze na school weer op, maar komen nooit zelf naar school. Oudergesprekken zoals 

we die in Nederland hebben, kennen ze hier niet. Als ouders naar de school komen, komen ze 

voor zichzelf, maar niet voor hun kinderen. Als er een probleem is, komen ouders dus niet klagen. 

Er word wel geprobeerd ouders erbij te betrekken. Ze hebben bijvoorbeeld ouders nodig om de 

kinderen van eten te voorzien. De school zorgt voor het eten en de ouders komen dat een dag van 

te voren ophalen. De ouders krijgen hier een kleine vergoeding voor, dat is de voornaamste reden 

waarom ze het doen.  

’s Avonds kunnen ouders les krijgen op de school. Hiervoor komen andere docenten naar Colegio 

Maaswaal. Dit is voor ouders die niet kunnen lezen en schrijven, deze kunnen bijscholing krijgen.  

De school is erg arm. Het schoolgebouw is gelukkig een goed en stevig gebouw. Wat betreft 

schoolmaterialen heeft de school het minder goed. De school heeft wel schoolboeken, maar deze 

worden niet gebruikt. Deze staan allemaal op het kantoor van de directrice. Per klas zijn er 

ongeveer 5 schoolboeken, dat is voor een klas van 50 leerlingen natuurlijk veel te weinig. De 

docenten maken daarom geen gebruik van de schoolboeken. Sommige docenten gebruiken één 

boek voor zichzelf en schrijven de opdrachten op het schoolbord. Ze laten de leerlingen de 

opdrachten overnemen in hun schrift zodat ze toch nog wat opdrachten kunnen maken. Het is 

natuurlijk een stuk makkelijker als elke leerling een eigen boek heeft. Dit is niet alleen een 

voordeel voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. Als de leerlingen eigen boeken hebben 

waar ze zelfstandig in kunnen werken dan hoeft de docent niet steeds bezig te zijn met de gehele 

klas. 

Alle kinderen hebben één schrift en een pen. Connie, één van de docenten zegt dat er een tekort 

is aan schriften en pennen en dat leerlingen daarom niet goed kunnen leren. Zonder materialen 

lesgeven is erg lastig. Ook is er een tekort aan kleurpotloden en knutselspullen voor de 

kleuterklassen. 

 Iets anders waar ze docenten ook graag meer van zouden willen hebben zijn gymspullen. De 

klassen doen niet echt aan ‘gym’. De docent laat ze vaak een paar rek en strek oefeningen doen, 

maar echt actieve gymlessen krijgen de leerlingen niet. Een paar docenten zijn wel creatief met 

wat ze hebben. 

Wat betreft de gymlessen is het dus per docent verschillend hoe creatief ze ermee omgaan en 

wat ze doen tijdens de lessen.  

Iets wat de school wel heeft maar te weinig word gebruikt is computers. De school heeft een 

speciaal computerlokaal, maar er word geen computerles gegeven. De man die computerles 

geeft, werkt eigenlijk in de administratie bij de overheid. Hij word vaak naar het centrum van 

Managua gehaald om daar documenten te maken. Vooral nu doordat er pas een aardbeving is 

geweest heeft de overheid de man de opdracht gegeven om documenten opnieuw te maken die 

door de aardbeving vernield zijn. Na drie of vier maanden komt hij misschien weer terug, maar 

dat weten de docenten op de school eigenlijk niet. Dus tot die tijd word er geen gebruik van 

gemaakt.  
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Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de school hulp nodig heeft en deze ook graag wil aannemen. 

De docenten geven aan dat het lesgeven vooral zwaar is omdat de klassen zo groot zijn. Op 

onderwijskundig gebied kunnen de docenten dus het meeste leren van de Nederlandse 

studenten. Dit kunnen ze vooral leren van studenten van lerarenopleidingen in Nederland. In 

Nederland word veel aandacht besteed aan onderwijskunde, dan gaat het om de manier van 

lesgeven.  De docenten van Colegio Maaswaal willen daar graag hulp hebben. 

 

3. Onderwijskundige thema’s 

Als je in Nederland een docentenopleiding volgt, krijg je ook les over hoe je voor de klas moet 

staan en hoe je met leerlingen moet omgaan. Je krijgt dan les over onderwijskundige thema’s. De 

docenten in Nicaragua krijgen hier geen les over. De opleiding om docent te worden is vaak kort 

en gaat vooral over wat moeten de leerlingen volgens de overheid leren. Op het gebied van 

onderwijskunde kunnen de docenten dus nog veel leren. 

Alles wat de docenten over onderwijskunde weten is door de Nederlandse studenten aan ze 

geleerd. Één van de docenten op de school maakt goed gebruik van samenwerkend leren 

werkvormen, interactie en motiveert de studenten. Hier moet wel bij gezegd worden dat dit de 

docent is met de kleinste klas en daarom de leerlingen beter onder controle kan houden. Bij 

andere docenten is niks terug te zien van wat de Nederlandse studenten aan de docenten hebben 

geleerd. Er is door andere studenten een boekje gemaakt in het Spaans met theorieën over leren 

en lesgeven, maar geen van de docenten kijkt hierin terug en gebruikt dit in de lessen.  

Tijdens de lessen is het vooral de docent die aan het woord is. De docent vertelt welk vak ze gaan 

behandelen en dicteert of schrijft wat dingen op het schoolbord wat de leerlingen moeten 

overnemen. Er wordt meestal geen gebruik gemaakt van samenwerkend leren opdrachten of 

interactie, dit maakt de lessen voor de leerlingen erg saai. Tijdens de les zijn er veel leerlingen die 

met elkaar praten, ineens gaan staan of door de les schreeuwen als ze een antwoord weten of 

ergens op willen reageren. De docenten besteden hier vaak geen aandacht aan en gaan gewoon 

door met de les. Ze geven dus geen waarschuwingen en ondernemen geen actie als leerlingen 

zich misdragen tijdens de les. Wat opvallend is, is dat docenten nooit boos worden. Als leerlingen 

iets doen wat echt niet kan of zich misdragen wordt hier niks van gezegd. Toen een Nederlandse 

student boos werd op één van de kinderen, schrokken de kinderen ook heel erg, want dit zijn ze 

niet gewend. Er word dus niet aan straffen en belonen gedaan tijdens de lessen. 

Docenten voelen zich niet verantwoordelijk voor het leerproces van leerlingen. Daarom steken ze 

weinig energie in de lessen. Ze staan voor de klas en ze vertellen het allemaal wel, maar of de 

leerlingen het nou echt opgenomen hebben dat controleren ze niet. Op een normale schooldag 

hebben de kinderen veel pauze. ’s Ochtends worde wel even les gegeven, maar na een paar uur 

zie je verschillende docenten met elkaar kletsen die de klas even achterlaten terwijl er in de klas 

één grote chaos word gecreëerd. Het is dus belangrijk dat de docenten zich gaan realiseren dat zij 

de gene zijn die verantwoordelijk zijn voor wat de leerlingen leren en dat ze goed mee doen in de 

les. 

Als je met docenten gaat bespreken wat hun problemen zijn met betrekking tot het lesgeven 

wordt het vaak afgeschoven op de leerlingen. De leerlingen zijn te druk, er zijn volgens de 

docenten veel probleem kinderen die de lessen verstoren, maar daar doen ze verder ook niks aan. 

Nicaraguanen schuiven dat soort dingen vaak op externe factoren af en zullen nooit hun eigen 

problemen toegeven.  

Op de school is een tekort aan onderwijsleermateriaal, dit maakt het lesgeven voor de docenten 
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ook moeilijk. Er is een tekort aan schoolboeken. De school krijgt elke week $325,- dollar en kan 

daarvoor schoolspullen aanschaffen. Er word voor de leerlingen we gezorgd dat de kinderen in 

ieder geval een schrift en een pen hebben om dingen op te schrijven tijdens de lessen. Een 

schoonuniform, schoenen, gymspullen en een rugzak krijgen de leerlingen aan het begin van het 

jaar van de overheid. Er zijn op de school wel schoolboeken, maar deze worden niet gebruikt. 

Vooral omdat de docenten vinden dat er te weinig boeken zijn. Bij elkaar kijken en de boeken 

delen is volgens de docenten geen optie. Sommige docenten gebruiken één boek voor zichzelf en 

laten de leerlingen de vragen noteren in hun schrift zodat ze op die manier toch opdrachten 

kunnen maken.  

De vakken die gegeven worden op de school zijn: Lengua y Literatura (taal en literatuur), caligrafia 

(schrijven), educatión cultural (culturele vorming), matemática (wiskunde), computación 

(computerles), educatión fisicá (gymles), convivencia y civismo (kruising tussen geschiedenis en 

aardrijkskunde), estudios sociales (sociale vorming) en Inglés (Engels). Bij de computerles moet 

wel gezegd worden dat dit op het moment niet gebeurd. Voor de computerlessen is een speciale 

docent aangenomen. Eigenlijk zou de Engels docent computerles geven, maar die weet niks van 

computers af. De overheid haalt ICT’ers weg van de scholen om voor hun schoolgegevens in te 

voeren in computers. De overheid wil een centralistisch beleid en wil daarom alle gegevens 

hebben. Vanaf juli word er misschien weer computerles gegeven, maar daarvoor moeten eerst 

alle computers nog aangesloten worden. De school beschikt over 15 computers waarvan op het 

moment maar één computer is aangesloten. Ook missen er een aantal computers die 

hoogstwaarschijnlijk door de overheid zijn weggehaald en die worden gebruikt om gegevens in te 

voeren.  
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Opdracht 4: Databank – Brochure 

Nicaragua 

Nicaragua is één van de veiligste landen in Latijns-Amerika. De hoofdstad van het land is Managua en 

de taal die word gesproken is Spaans. Nicaragua grenst in het noorden aan 

Honduras en het zuiden aan Costa Rica. Het is een land dat nog ontdekt 

moet worden door de toeristen. 

Nicaragua wordt ook wel het land van de meren en vulkanen genoemd. Het 

land ligt op verschillende breuklijnen en heeft daarom vele vulkanen die 

de moeite waard zijn om te beklimmen. Ook zijn er vele meren waar je in 

kunt zwemmen en een prachtig uitzicht hebt op de vulkanen in het meer. 

Zo kun je het eiland Isla de Ometepe bezoeken dat bestaat uit twee 

vulkanen in het meer van Nicaragua. Een bijzondere activiteit die je alleen 

in Nicaragua kunt doen is het populaire vulkaan boarden. Hierbij beklim je 

eerst de vulkaan Cerro Negro om er vervolgens met een plankje vanaf te 

surfen. Een hele bijzondere en unieke activiteit die door CNN als nummer 

2 op de bucketlist is gezet, een ‘once in a lifetime expirience’.  

Iets anders wat het land aantrekkelijk maakt zijn de kleine koliniaale 

steden zoals bijvoorbeeld Granada en Léon waar nog mooie oude 

gebouwen te bewonderen zijn. Ook is in elke stad wel een markt die je 

kunt bezoeken. Gigantische markten met kleine kraampjes waar je 

bijna alles kunt krijgen, zeker leuk om een 

keer te gaan bekijken en er eens te gaan 

winkelen. Zo vind je op de markt allemaal verse groentes en fruit, maar 

ook kleding en souvenirtjes en zelfs beauty salons. Je kunt er dus bijna 

alles krijgen en ondernemen!  

Ook de prachtige natuur van het land maakt Nicaragua aantrekkelijk. Het 

land heeft een tropisch klimaat waardoor je prachtige oerwouden kunt bewandelen. Dit kun je soms 

combineren met bijvoorbeeld vulkaan klimmen. Er zijn genoeg reisbureaus die verschillende tours 

aanbieden in natuurgebieden of vulkaan tochten.  

Managua 

De hoofdstad van Nicaragua is Managua. Managua is in de jaren ’70 compleet verwoest door een 

aardbeving. Daardoor moest de hele stad opnieuw opgebouwd worden. De stad is daarom nog vrij 

nieuw en heeft onder andere daardoor geen duidelijk centrum. Er zijn verschillende winkelcentra en 

markten verspreid over de hele stad, maar zitten niet bij elkaar in de buurt.  

Vanuit Managua kun je gemakkelijk naar andere steden. Naar elke stad vertrekt er wel een bus. De 

bussen zijn meestal erg goedkoop. De bus binnen Managua kost 2,50 cordoba en de bus naar een 

andere stad kost meestal rond de 50 cordoba. Soms iets minder en soms iets meer, afhankelijk van 

hoe ver het is.  

Stichting Salto Adelante en Collegio Maaswaal 

De stichting Salto Adelante is ruim vierentwintig jaar geleden begonnen met het opzetten van een 

school in de sloppenwijken van Managua. Er staat inmiddels een  school voor kleuter- en 
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basisonderwijs. Kinderen krijgen via deze school niet alleen onderwijs, maar ook iedere dag een 

maaltijd die voorziet in de dagelijkse voedingsbehoefte. De 

school vormt een uitzondering in de sloppenwijken van 

Managua, omdat er Engels onderwijs wordt gegeven en zij 

beschikt over een computerlokaal. Overdag leren de 

kinderen hier werken op de computer en in de avonduren 

leren hun ouders hiermee werken. Financieel is de stichting 

volledig afhankelijk van sponsoren.  

Sinds kort werkt de stichting samen met de HAN en bied de 

HAN een plek voor een Minor in Nicaragua aan. Hierbij ga je 

aan het werk op Collegio Maaswaal waar je de docenten kunt helpen met hun lessen en het 

verbeteren van het onderwijs op de school.  

Tijdens je verblijf in Nicaragua bied de stichting de studenten een woonplek aan met eigen 

slaapkamer, keuken en woonkamer in de wijk vlak bij de school. Zo 

leef je midden tussen de mensen in de wijk en leer je de cultuur van 

het land en de mensen goed kennen wat een bijzondere ervaring 

is.  

 

Tips: 

- Zorg dat je een goede klamboe en voldoende Deet mee neemt. In het land komt malaria voor en er 

zijn veel muggen. Het is dus belangrijk dat je jezelf overdag goed insmeert en ’s nachts onder een 

klamboe slaapt.  

- Zorg dat je voldoende Spaans spreekt voordat je naar Nicaragua vertrekt. Nicaragua is een land 

waar niet iedereen naar school gaat en niet op alle scholen Engels wordt gegeven. De meeste 

mensen spreken dus alleen maar Spaans en het is belangrijk dat je met de mensen kan 

communiceren. 

- In het land zijn bijna overal apotheken, dus paracetamol en dat soort dingen kun je hier prima 

krijgen. Als je speciale medicatie slikt, zorg dan wel dat je voldoende medicijnen bij je hebt voor de 

periode dat je in Nicaragua verblijft. Er is een ziekenhuis, maar de medische zorg is niet erg goed in 

Nicaragua.  

- Nicaragua is een erg gelovig land en de mensen zorgen er altijd voor dat ze er netjes bij lopen. Je 

kunt prima een korte broek met een T-shirt aan in je vrije tijd, maar zorg wel dat alles genoeg bedekt 

is. Als je op de school aan het werk gaat dragen de docenten een lange broek of een jurk, dus zorg 

dat jij dat ook doet. Ook zijn badslippers niet toegestaan op school, de meeste docenten dragen 

sandalen of sportschoenen.  

- Nicaragua is een veilig land, maar criminaliteit komt wel voor. Als je op de markt loopt zijn er veel 

mensen je graag de inhoud van je rugzak willen hebben. Zorg dat je daarom een klein slotje hebt om 

je spullen veilig bij je te houden zodat je niet word beroofd en er niemand gemakkelijk in je rugzak 

kan komen.  

- Als je in Nicaragua aan komt wordt van je verwacht dat je 5 dollar betaald en als je het land uit gaat 

35 dollar. Zorg dus van te voren dat je Dollars bij je hebt! Euro’s kun je in Nicaragua niet omwisselen. 

Dollars kun je wel omwisselen voor Cordoba’s en in veel winkels kun je ook met Dollars betalen.  
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Belangrijke contactgegevens 

- Jan-Hein Hoftijzer, voorzitter Stichting Salto Adelante 

06-23416329, jaheho@kpnmail.nl 

- Bart van der Meulen, contactpersoon in Nicaragua 

bartmeulen@hotmail.com  

De los semáfores del Colonial 

1 cuadra y dos andenes al sur 

Media cuadra abajo 

Tereca casa mano izquerda Casa #R338 

- Colegio Maaswaal 

Entrada 9 de Junio 

3 cuadras arriba 

3 cuadras al lago 

1 cuadra arriba 

Managua, Nicaragua 
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