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Algemene doelen RSP voor de afgelegen gebieden in Papua: 
* Ondersteunen van community PAUD scholen voor de afgelegen dorpen op Papua en West Papua;  
* Meertalig onderwijs, lezen en schrijven in de eigen taal en  bahasa indonesia als 2e taal; 
* Behoud van erfgoed, eigen taal van de Papua’s op Papua en West Papua;  
* Ondersteunen van de bevolking op Papua en West Papua in de ontwikkeling naar een welvarender 

samenleving waarbij onderwijs een sleutelfunctie heeft. 
 
Deelnemende mede partners zijn SIL (Suluh Insan Lestari) en Stichting BAMAS. 
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Goals  project Kelila RSP 
Ondersteuning van meertalig onderwijs in het gebied Kalila Papua, met als doel dat leerlingen PAUD (kleuter 
onderwijs) kunnen volgen en aansluiting vinden bij het SD onderwijs. Ondersteunen door middel van het 
opleiden van leraren voor de PAUD scholen. Bijdrage van RSP: 
* 6 maanden faciliteren van transport trainers (SIL) retour Sentani - Wamena 
* financieel ondersteunen lesmateriaal (tablets voor de leraren) 
* leraren training mede ontwikkelen, Mw M.L. Fliers, RSP 
 
Aanpak 
* behoefte analyse ter plekke van educatieteam SIL, voorzitter BAMAS en RSP 2019 
* afstemming met edicatieteam SIL, onderwijsinhoudelijke ondersteuning en leermiddelen 
* curriculum PAUD en Bahasa Indonesia reeds ontwikkeld en wordt toegepast 
* praktische toepassing van tablets en software 
* contacten leggen en onderhouden met de Stichting BAMAS 
* tussentijdse afstemming en overleg met SIL en BAMAS (tussentijds project evaluatie) 
* eind evaluatie na de trainingen (december 2020) 
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Project afspraken 

Start project januari 2020. SIL en RSP hebben kennis gemaakt met het district Kelila (begeleid door Pak 
Dennis, voorzitter BAMAS) en 6 dorpen en scholen bezocht in dit district.  
De deelnemende partijen hebben het volgende afgesproken: 
 

- 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. 

 

 
 
 
Voorts hebben SIL, BAMAS en RSP aan Pak Loboya, Secretaris van het Ministerie van Onderwijs Papua, 
gevraagd om materiele zaken zoals, de bouw van scholen en de inrichting van de scholen. Inclusief speel 
en lesmateriaal. Er is positief gereageerd op onze vraag en Pak Loboya heeft toegezegd de mogelijkheden 
verder te onderzoeken. Hij is afhankelijk van nieuw beleid (Jakarta) en budget problematiek 2020 en 2021.  
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