Het onderwijssysteem in Kenia
We krijgen nogal eens de vraag hoe het schoolsysteem er in Kenia uitziet. In dit artikel doen we een poging om dit op
een eenvoudige manier uit te leggen.

Het onderwijs in Kenia
Net als bij ons bestaan er officiële scholen, de zogenaamde staatsscholen en
privéscholen. De officiële scholen bieden onderwijs aan vanaf de leeftijd van 6
jaar. Sommige van hen bieden ook kleuteronderwijs aan. In de staatsscholen
zitten de kleuters meestal allemaal samen in één klas. In de privéscholen is er
meestal kleuter- en lager onderwijs.
Tot op het einde van het schooljaar 2017 bestond de lagere school uit acht
leerjaren, nog een overblijfsel uit de tijd dat Kenia een Britse kolonie was.
Staatsschool 

Wat verandert er in 2018?
Er werd reeds jaren overgesproken om net als in België over te stappen naar zes in plaats van acht leerjaren op de
lagere school. Vanaf het schooljaar 2018, dat begint in januari, starten we met het leerplan gebaseerd op het nieuwe
onderwijssysteem.
Concreet wil dit zeggen dat de leerjaren 1, 2 en 3 vanaf dan starten met het nieuwe leerplan. Voor onze school
betekent dit ook dat al onze huidige leerboeken niet meer gebruikt mogen worden. Dus moeten er nieuwe worden
aangekocht. Dit vergt een zware financiële inspanning voor de school.
De huidige klassen 4, 5, 6, 7 en 8 gaan we laten ‘uitbollen’ met het oude systeem. Op het eind van de komende vier
jaar zal er telkens een klas verdwijnen met het oude leerplan.

Het onderwijs in de Rainbow4kids primary school
Kleuterschool
De schooltijd in onze school kan gestart worden met 3 jaar onderwijs in de
kleuterschool. Het bezoeken van de kleuterschool is niet vereist om
naderhand het basisonderwijs te mogen volgen.
De kleuterschool is onderverdeeld in drie klassen: de 1ste kleuterklas (kinderen
van 3 jaar), de 2de kleuterklas (kinderen van 4 jaar) en de laatste kleuterklas
(kinderen van 5 jaar).
In de kleuterschool komt het leren reeds op de eerste plaats. Er is een vast
leerplan en er worden 2 talen aangeleerd (Engels en Swahili) en dit vanaf de
eerste kleuterklas.
De kinderen spreken thuis meestal één van de vele tribale talen, zodat zelfs
Swahili moet worden geleerd. Op het schoolprogramma voor de kleuters staat
ook rekenen, schrijven, lezen, sociale studies en milieueducatie en dit allemaal
vanaf de leeftijd van 3 jaar. Compleet met examens op het einde van ieder
trimester.
Kleuterklas privéschool: Rainbow4kids
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Peuterklas
Op de Rainbow4kids school is sinds Pasen 2017
een peuterklas gestart, waar kinderen vanaf 2,5
jaar welkom zijn. In de voormiddag kunnen ze
alvast op een speelse manier wennen aan het
leven op school en in de namiddag doen ze nog
allemaal een middagdutje.

Peuterklas Rainbow4kids

Lagere school
Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters. Op het einde van ieder trimester
worden examens afgenomen.

Lagere school

Op de Rainbow4kids school wordt lesgegeven in de volgende vakken:
wiskunde; Engels; Swahili; wetenschappen; sociale studies; lichamelijke
opvoeding; creatieve kunsten. Ook wordt godsdienstles gegeven. De ouders
kunnen voor hun kinderen kiezen voor onderricht over het Christelijk geloof
of voor de Islam.

Op het einde van het 8ste leerjaar is er een staatsexamen, voor alle scholen in heel Kenia is dit hetzelfde examen. Indien
hiervoor geslaagd, krijgt de leerling een certificaat van het basisonderwijs. Dit heet het 'Kenya Certificate of Primary
Education, in het kort het KCPE. Hiervoor kunnen maximaal 500 punten worden behaald.

Het onderwijs in de middelbare school
Na het beëindigen van het 8ste leerjaar (in 2020 na het 6° leerjaar), kunnen de leerlingen eventueel doorstromen naar
het middelbaar onderwijs. In onze school is er geen middelbare afdeling.
Het middelbaar onderwijs bestaat uit 6 leerjaren. Op het einde van het middelbaar onderwijs volgt het KCSEonderzoek. Zonder een goed resultaat van dit KCSE-onderzoek heeft een kind geen kans op een van de weinige jobs
of om een stage te volgen.
Kinderen die uit de openbare scholen komen kunnen zich meestal niet veroorloven om naar de middelbare school te
gaan wegens te kostelijk. En dit omdat meer dan 60 procent van de ouders geen werk hebben of slechts af en toe.
Hoe beter het diploma van de basisschool, des te beter is de middelbare school waar het kind terecht kan.

Keniaans schooljaar
Het Keniaanse schooljaar begint steeds in januari en is onderverdeeld in 3 trimesters. Op het eind van ieder trimester
volgt steeds een vakantie van een maand. Na het derde trimester begint de zogenaamde grote vakantie die twee
maanden duurt. Het einde van het schooljaar is altijd op het einde van oktober.

Tot slot
Het schoolsysteem in Kenia is spijtig genoeg niet altijd een garantie op goed onderwijs waardoor de kinderen geen
succesvolle toekomst kunnen opbouwen.
Om dit te verhelpen zijn minstens 50 procent van de scholen in Kenia privéscholen. Deze scholen hebben een veel
hoger peil dan de staatsscholen. Sociaal zwakkere maar begaafde kinderen hebben hier geen kans, voornamelijk
omdat het schoolgeld te duur is. De leraren van de privéscholen worden niet betaald door de staat. Privéscholen
krijgen ook geen subsidies!
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De Rainbow4kids school is hierop een uitzondering. Dankzij de sponsoring van de leerlingen en de steun voor het
lerarenkorps kunnen op onze school wel sociaal zwakkere kinderen terecht. Op onze school is iedereen welkom,
ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging en kunnen ze genieten van degelijk onderwijs. Bovendien krijgen ze iedere
schooldag twee gezonde en lekkere maaltijden.

Nog wat wetenswaardigheden
Ongeveer 6 miljoen kinderen volgen het basisonderwijs op ongeveer 15.000 scholen. Er zijn ongeveer 2.500
middelbare scholen met ongeveer 650.000 leerlingen.
Het vorige onderwijssysteem was gebaseerd op het systeem dat reeds in de koloniale tijd gehanteerd werd. Het
onderwijs naar Brits model werd in Kenia geïntroduceerd door zendelingen en missionarissen en waren uiteraard
gericht op bijvoorbeeld Europese geschiedenis en literatuur en zeker niet op de Afrikaanse cultuur en geschiedenis.
Als reactie hierop werden vooral in het Kikuyu-gebied Afrikaanse scholen opgericht. Verder waren er ook nog
Aziatische scholen.
Er bestaat leerplicht van zeven tot vijftien jaar en ongeveer 90% van de kinderen tussen zes en twaalf jaar bezoekt dan
ook min of meer regelmatig een lagere school. Slechts een derde van de daarvoor in aanmerking komen de leerlingen
gaat naar het middelbaar onderwijs.
Het lage opleidingsniveau van het onderwijzend personeel is ook nog een groot probleem evenals de snelle
bevolkingsgroei waardoor het aantal leerlingen de komende jaren nog zal verdubbelen. Veel mensen di e voor de klas
staan hebben niet eens de vereiste papieren.
Er zijn vier universiteiten in Kenia (met samen ongeveer 35.000 studenten). In Nairobi liggen de University of Nairobi
(gesticht in 1956) en de Kenyatta University (1972). De Egerton University, gesticht in 1939, ligt in Nakuru, en de Moi
University ligt in Eldoret en is gesticht in 1984.
Ongeveer 10.000 Kenianen studeren in het buitenland, alleen al in India enkele duizenden. Daarnaast zijn er enkele
hogere technische beroepsopleidingen en een aantal particuliere universiteiten.
Aan de scholing van volwassenen wordt groot belang toegekend. Toch zijn er schattingen dat 18% (1979: 32%) van de
mannen en 33% (1979: 56%) van de vrouwen nooit naar school zijn geweest. Ongeveer 40% van de bevolking is dan
ook analfabeet. Er wordt ongeveer 18% van de overheidsuitgaven besteed aan onderwijsdoeleinden.

Lerarenkorps Rainbow4kids, juli 2017

Op onze school is er ook tijd voor ontspanning

Voor het laatst bijgewerkt op 10 december 2017
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