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View	Kelila,	village	Kira	
	
	
In	de	voorgaande	jaren	waren	de	bezoeken	van	RSP	gericht	op	het	district	Kuyawage.	In	dit	
gebied	 zijn	 reeds	 6	 scholen	 voorzien	 van	 tablets	 en	 zonnepanelen.	 Deze	 scholen	 worden	
begeleid	door	het	onderwijsteam	van	SIL	(Suluh	Insan	Lestari)	en	2	x	per	jaar	bezocht.			
Het	bezoek	van	RSP	dit	jaar	aan	Papua	had	een	oriënterend	karakter.	Twee	nieuwe	afgelegen	
gebieden	hebben	steun	gevraagd,	via	SIL	aan	RSP,	te	weten	district	Kelila	en	district	Mamit.	
	
In	de	bestuursvergadering	 van	april	 2019	van	RSP	 is	besloten	deze	gebieden	 te	bezoeken.	
Helaas	isslechts	één	district	kunnen	bezocht,	te	weten	Kelila	/	Kira.	Een	vliegtuig	naar	Mamit	
was	in	deze	periode	niet	beschikbaar.		
	
District	Kelila,	village	Kira	
	
Het	district		Kelila	(village	Kira)	ligt	in	de	Baliemvallei,	3	uur	rijden	per	truck	vanaf	Wamena.	In	
dit	district	wordt	door	de	bevolking	Bahasa	Lani	gesproken.	Kelila	heeft	sinds	een	half	jaar	6	
PAUD	(kleuterscholen)	scholen,	opgericht	door	en	op	initiatief	van	BAMAS,	een	organisatie	
die	maatschappelijk	 werk	 verricht	 ten	 behoeve	 van	 het	 welzijn	 van	 de	 bevolking	 van	 het	
district.	De	stichting	BAMAS	valt	officieel	onder	the	departement	of	education.	Pak	Dennis	is	
voorzitter	van	de	stichting	BAMAS.		
Het	onderwijsteam	van	SIL	heeft	Kelila	/	Kira	eerder	in	het	jaar	bezocht	op	verzoek	van	Pak	
Dennis.		Tijdens	hun	bezoek	hebben	ze	een	set	van	lesboeken	achtergelaten	ter	inzage.	Deze	
zijn	verspreid	op	de	6	PAUD	scholen.	
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Samen	met	2	leden	van	het	onderwijsteam	van	SIL	hebben	Harold	en	Marlôt,	in	de	maand	juli	
/augustus,		5	PAUD	(kleuterscholen)	en	een	SD	school	(basis	school)	bezocht.	Een	PAUD		school	
was	gesloten.	
	
	

			 			 	
	
	
De	 6	 scholen	 hebben	 elk	 een	 of	 twee	 vrijwilligers	 die	 2	 of	 3	 maal	 per	 week	 een	 uurtje	
“lesgeven”.	 Deze	 vrijwilligers	 (voornamelijk	 moeders	 uit	 de	 lokale	 bevolking)	 hebben	
doorgaans	 geen	 enkele	 opleiding	 gevolgd,	 sommige	 begeleiders	 spraken	 geen	 Bahasa	
Indonesia	of	konden	zelf	niet	goed	lezen.	Het	uurtje	lesgeven	bestaat	uit	het	voorlezen	van	de	
Lani	boeken	en	liedjes	zingen	met	de	kinderen.		
	
	
Het	team	van	SIL	en	RSP	hebben	geconstateerd	n.a.v.	hun	bezoek	dat:	

- De	leraren	ongeschoold	waren,	het	zijn	vrijwilligers	die	willekeurig	twee	of	3	uur	in	de	
week	lesgeven	en	er	geen	contact	is	tussen	de	6	scholen	onderling.	Leraren	vertonen	
geen	leraar	gedrag,	er	is	geen	structuur	in	de	lesopzet.	

- De	 leeftijd	 van	 de	 leerlingen	 varieert	 van	 0	 tot	 7	 jaar,	 leerlingen	 vertonen	 passief	
gedrag	 en	 begrijpen	 weinig	 van	 de	 letterboeken,	 de	 leerlingen	 kennen	 geen	
schoolgaan	systeem.	Er	zijn	grote	ontwikkelingsniveau	verschillen	tussen	de	leerlingen.	

- De	accommodatie	van	de	scholen	is	minimaal,	geen	boeken	en	schrijfmateriaal,	een	
speelmaterialen,	geen	eigen	schoolgebouw,	les	in	of	buiten	de	kerk,	geen	schoolbord,	
ect.	 Geen	 mogelijkheid	 om	 spelenderwijs	 te	 oefenen	 met	 puzzels,	 bord	 en	 krijt,	
blokken,	tekenen,	verven,	ect.	
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Samenvattend	 kan	 vastgesteld	 worden	 dat	 de	 PAUD	 	 scholen	 van	 het	 district	 Kelila	 nog	
volledig	 van	 af	 het	 begin	 moeten	 worden	 opgestart,	 te	 beginnen	 bij	 de	 scholing	 van	 de	
begeleiders.		
	
Tevens	hebben	Harold	en	Marlôt	een	SD	school	bezocht	+	een	middelbare	school.	Deze	school	
had	 opgeleide	 docenten	 (geen	 lokale	 leraren)	 en	 meerdere	 klaslokalen.	 Een	 PAUD	 of	
kleuterschool	was	er	nog	niet.	SIL	werkt	(nog)	niet	samen	met	deze	school,	ze	zijn	voornemens	
het	wel	samen	te	werken,	want	de	kinderen	van	de	PAUD	scholen	komen	daar	terecht.	
	
Conclusie	en	voorstel	team	SIL,	BAMAS	en	RSP	
	
Deze	6	PAUD	scholen	staan	nog	in	de	kinderschoenen.	Voorstel:		prioriteit	gaat	in	de	eerste	
instantie	uit	naar	het	trainen	en	opleiden	van	de	lokale	leraren	van	de	6	scholen.		
 

- Uitvoering van de trainingen SIL (Tweetalig onderwijs), respectievelijk 6 trainingen verspreid 
over een periode van 6 tot 8 maanden, start periode januari 2020; 

- Levering van accommodatie inclusief maaltijden en vervoer voor de trainers tijdens de 
trainingsdagen, accommodatie voor de trainingen en het informeren van de 
vertegenwoordigers van de 6 dorpen verzorgt door de Stichting BAMAS; het in bewaring 
nemen van tablets en ander lesmateriaal van SIL en RSP; 

- Het faciliteren van 6 maal transport van 2 trainers van vliegtickets Sentani / Wamena, het 
aanleveren van 6 tot 8 tablets ten behoeve van de educatie van de leraren die tijdens de 
trainingen worden gebruikt, welke in voorlopig bezit blijven van RSP. 

 



	 4	

Marlôt	heeft	toegezegd	dit	te	bespreken	in	de	bestuursvergadering	van	8	september.	
Inmiddels	heeft	het	bestuur	bovenstaande	afspraken	geaccordeerd.		
	

		 	
	
	
Voortgang	implementatie	tweetalig	onderwijs,	overleg	met	Pak	Lobya	(Secretaris	van	het	
ministerie	van	Onderwijs	Papua),	SIL,	BAMAS	en	RSP	
	
Pak	 Lobya,	 de	 secretaris	 van	Ministerie	 van	Onderwijs	 Jayapura	 heeft	 zich	 aan	 zijn	woord	
gehouden.	In	de	vergadering	van	augustus	2018	(	SIL,	RSP	en	Pak	Lobya)	is	afgesproken	dat	er	
een	begin	gemaakt	zou	worden	aan	verspreiding	van	tweetalig	onderwijs	voor	de	provincie	
Papua.	Er	zijn	12	districten	uitgenodigd	voor	een	training	“tweetalig	onderwijs”.	Op	kosten	
van	 de	 overheid	 hebben	 11	 districten	 deelgenomen.	 Tijdens	 de	 trainingssessie	 (onder	
begeleiding	van	SIL)	is	het	voorbeeld	Lani	curriculum	PAUD	door	de	deelnemers	vertaald	in	
hun	eigen	taal	van	hun	district.	De	vertegenwoordigers	passen	het	toe	op	hun	eigen	scholen.	
De	zorg	voor	implementatie	van	het	curriculum	is	overgenomen	door	district	managers	van	
de	overheid.	
	

	
	
Pak	Lobya	maakt	 tijdens	het	overleg	meerdere	malen	duidelijk	hoe	belangrijk	hij	 tweetalig		
onderwijs	 vindt.	Hij	 neemt	dit	mee,	 faciliteren	 van	PAUD	 	onderwijs,	 in	de	begroting	 voor	
volgend	 jaar;	 enz.	 Pak	 Lobya	 verklaarde	 dat	 de	 legitimering	 van	 de	 kleuterscholen	 erg	
belangrijk	is.	Er	is	nu	een	online	registratiesysteem	voor	PAUD's.		
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Hij	vraagt	aan	SIL	van	elke	PAUD	een	"profiel"	te	maken,	waarin	de	juridische	status	van	de	
instelling,	algemene	en	specifieke	criteria	staan	omschreven	zoals:	 leraren,	het	curriculum,	
management,	kantoren,	registratie	van	de	kinderen,	enz.		

	

Elke	PAUD	krijgt	in	2021	een	subsidie	('BOP'-fondsen)	dit	om	de	operationele	kosten	te	dekken	
tot	een	bedrag	van	50	miljoen	roepia	in	2021.	Dit	geld	dekt	de	kosten	voor	een	notariële	akte.	
Van	regenten	op	regentschapsniveau	(kabupaten)	kan	niet	veel	hulp	worden	verwacht.	De	
provinciale	 afdeling	 van	 educatie	 zou	 meer	 moeten	 samenwerken	 met	 SIL	 en	 hen	
ondersteunen	om	PAUD	scholen	op	te	zetten	(beheer	en	organisatie	kant).	

T.a.v.	district	Kalila,	village	Kira	
Pak	Lobya	ondersteunt	de	plannen	van	SIL,	BAMAS	en	RSP	betreft	de	opzet	van	de	6	scholen.	
Hij	heeft	een	budgetverzoek	voor	Kira	aangevraagd		voor	de	6	scholen	voor	schoolmaterialen	
en	speelmaterialen	(schoolgebouw).	Het	is	nog	niet	geaccordeerd	omdat	het	pas	in	het	jaar	
2020	ingediend	kan	worden,	halverwege	het	jaar	2019	is	niet	mogelijk.		
	
	
September	2019,		Harold	van	Grinsven	en	Marlôt	Fliers	
	
	


