
The Swallow is een educatief centrum 
in Gambia, met een basisschool, een 
geïntegreerd gezondheidsproject, een 
jeugdwerking en aandacht voor levens-
vaardigheden. De Gambiaanse inspec-

tie meldt in haar rapport: ‘The 
Swallow zou moeten gebruikt 
worden als model, te bezoeken 
door andere scholen.’ Afrodidact 
zet de stap verder: ‘we kunnen 
andere scholen helpen door de-
ze methode aan te reiken. Bewij-
zen dat het werkt, tonen hoe het 
in de praktijk kan en zo veel 

meer kinderen een kans geven op kwa-
litatief onderwijs.’ Afrodidact wordt 
georganiseerd vanuit België, met een 
zeer nauwe samenwerking met het be-
leid en de medewerkers van The Swal-
low in Gambia.  
Deze brochure is de samenvatting van 
het verslag van een doorlichtingsreis 
naar Gambia uitgevoerd door een tien-
tal experten.  

Deze reis was een unieke 
kans voor experten uit Bel-
gië, Senegal en Gambia om 
uit te wisselen over onder-
wijs en om de kwaliteit van 
The Swallow te onder-
zoeken. Vanuit deze gege-
vens werd door het audit 
team een  rapport geschre-
ven. Deze brochure is een 
samenvatting van dat rap-
port.  
Daarnaast zijn vanuit het 
team public relations ook 
andere vormen van verslag 

gemaakt 
over de wer-
king van de 
school en de 
promotie 
van het kwa-
litatief on-
derwijs in 
Afrika in het 
algemeen in de vorm van 
beeldmontages, film, foto-
tentoonstelling en muziek.  
Vervolgens willen we  een 
programma opzetten om de 
methode verder te versprei-

den. De resultaten van deze 
doorlichtingsreis zullen hier-
bij dienen als informatiebron 
omtrent de werking en de 
methode van The Swallow. 

inleiding 

I N  D E Z E  

B R O C H U R E  

team & aanpak 2 

context & input 3 

algemeen  

management 

4 

emanciperend 

onderwijs 

5 

kleuteronderwijs 6 

lager onderwijs 7 

contact 8 

resultaten 

 

Evaluatierapport van The Swallow 
R A P P O R T   

V A N  M A A R T  2 0 1 5  

D O O R L I C H T I N G S R E I S  

O K T O B E R  2 0 1 4   



P A G I N A  2  

Het experten-

team nam het 

CIPO model als 

basis en bekeek in 

The Swallow op 

die manier 

context, input, 

proces en output.  

Aanpak onderzoek 

team 
Er namen een tiental experten 
deel aan deze reis, op het gebied 
van wetenschap, pedagogiek, 
didactiek en cultuur. De deelne-
mers uit het onderwijs komen 
vanuit diverse invalshoeken 
(buitengewoon onderwijs, in-
spectie, wetenschappelijk on-
derzoek…) en vanuit diverse ni-
veaus (van kleuteronderwijs, 
lager, secundair, universitair). 
De P.R.groep omvat een variatie 
aan nationaliteiten België, Sene-
gal, Gambia) en muziekstijlen 
(van traditioneel West-
Afrikaans, over reggae tot Wes-
terse pop). Ook twee jongeren, 
met een artistieke achtergrond 
maken deel uit van dit team. 

Audit team: 
Prof. Dr. Ides Nicaise, HIVA Leuven 

Bart De Wilde, VSKO Gent 
Pascal Lagaet, VSKO Gent 

Carine Van Overtveldt, kleuter-
school Melsele 

Marleen Clissen, VVKBuO 

Jan Devos, Onderwijsinspectie 
Vlaanderen 
P.R. team: 
Coco Jr., muzikant 
Abou Thiam, muzikant 

Bao Sissoko, muzikant 
Maïmouna Badjie,  
jeugdvertegenwoordiger 

Lotte De Wilde,  
jeugdvertegenwoordiger 

Organisatie: 
Els Salembier 

hand daarvan werd een 

observatie– en vragen-

lijst opgesteld. Er werd 

ter plaatse een week 

gewerkt: observaties in 

alle klassen; interviews 

met bestuur, directie, 

leerkrachten, kinderen, 

oud-leerlingen, ouders 

en ministerie van on-

derwijs; bezoek aan 

andere scholen 

(kleuter, lager, secundair, 

buitengewoon). 

Er werd ter plaatse reeds 

feedback gegeven in de 

vorm van een uitwisse-

ling met het bestuur, een 

uitgebreide vergadering 

met het leerkrachten-

team en een concert 

voor kinderen en leer-

team. 

Men is het pedagogisch 

model van The Swallow 

gaan doorlichten aan 

de hand van een docu-

mentenanalyse, obser-

vaties en interviews.  

Vooraf zijn alle docu-

menten van The Swal-

low zelf opgevraagd, en 

heel wat officiële Gam-

biaanse documenten 

doorgenomen. Aan de 
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gens, meisjes en leerlingen met 
specifieke problemen en noden. 
Meisjes krijgen 60% van de plaat-
sen. Er zijn in deze wijk geen educa-
tieve jeugdverenigingen voorzien. 
 
Het schoolteam is evenwichtig sa-
mengesteld qua nieuwkomers en 
anciens, zodat deze stabiliteit er 
voor zorgt dat het pedagogische 
project goed kan bewaakt en door-
gegeven worden. 

De meeste leerlingen zijn afkomstig 
uit Manjai, waar een hoge concen-
tratie aan kinderen is die niet naar 
school gaan. Deze gezinnen leven in 
armoede en voeren een harde strijd 
om te voorzien in hun basisbe-
hoeften. 
Omdat de ouders zelf niet kunnen 
lezen en schrijven, kunnen ze niet 
instaan voor de ondersteuning van 
huistaken en lessen.  
 
Bij inschrijvingen houdt men reke-
ning met een gezonde mix van jon-

Gambia is een klein land 
(10.000km², 1,9 miljoen 
inwoners) volledig ingeslo-
ten door Senegal. Het is een 

van de armste lan-
den ter wereld: een 
derde van de bevol-
king leeft onder de 
absolute armoede-
grens van $1.25 per 
dag. Ondanks in-
spanningen van de 
overheid om het 
onderwijs te verbe-
teren, heeft Gambia 
nog een zeer lange 
weg te gaan. 
Vanuit religies is het 
land vrij homogeen, 
80% van de bevol-
king is islamitisch. 
Vanuit het etnische 
en taalkundige oog-
punt echter is er 
een grote diversi-
teit. Dat is een van 
de redenen waar-
om onderwijs in het 
Engels wordt gege-
ven. In de praktijk 
slagen 20-35%  van 
de jongeren er niet 
in het basisonder-
wijs af te maken en 
is de helft van de 
bevolking analfa-

beet. De kwaliteit van het on-
derwijs blijft laag en is zeer on-
gelijk afhankelijk van de regio. 
Aan de positieve zijde heeft het 
officiële verbod op schoolgeld 
(in overheidsscholen) er voor 
gezorgd dat meer kinderen op 
school zitten, en positieve dis-
criminatie ten opzichte van 
meisjes heeft gezorgd voor 
meer participatie in zowel lager 
als secundair onderwijs. Sinds 
2006 krijgt Gambia steun van 
de Wereldbank. 
 
The Swallow is opgericht door 
een Belgische pedagoog in 
2002 in Manjai, een achterge-
stelde wijk vlak bij Serrekunda. 
Het centrum omvat een kleuter
- en lagere school met 215 kin-
deren (2013-14) met focus op 
emancipatie en een specifieke 
aandacht voor een geïntegreer-
de ontwikkeling van de kin-
deren. The Swallow werkt als 
onderzoekscentrum: innovatie-
ve praktijken en investeringen 
in de ontwikkeling van leer-
krachten en schoolleiders. De 
unieke positie van The Swallow 
is een samengaan van uitmun-
tend emanciperend onderwijs 
en een radicale keuze voor de 
arme bevolking van de regio. 

context 

input 

De uitmuntendheid 

van The Swallow is 

bevestigd in 

interviews met 

vertegenwoordigers 

van het ministerie 

van onderwijs, 

ouders, 

leerkrachten, 

schoolbestuur, 

leerlingen en oud-

leerlingen. 
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Vision:  

The Swallow aims 

to develop children 

who are able  

to think  

beyond borderlines 

with a critical mind 

and  

high self-esteem. 

Boven: Annette Jaiteh, 

algemeen coordinator. 

Rechts: Lamin Gibba, voor-

zitter van het schoolbe-

stuur; Suwaibatou Bah, 

onderdirecteur; Els Salem-

bier, initiatiefnemer & 

voorzitter ondersteunende 

vzw De Zwaluw 

School als  

lerende organisatie 

Formeel ligt de leiding bij 
het schoolbestuur. Uit de 
gesprekken blijkt dat de 
individuele leden geënga-
geerd en gepassioneerd 
zijn door de werking en 
het verder uitbouwen 
van The Swallow. 
Directeur Annette Jaiteh 
neemt de dagdagelijkse 
leiding in handen. De di-
recteur investeert duide-
lijk in twee zaken: de per-
formantie van de school 
en het volgen van het 
pedagogisch project van 
de school. Hoge presta-
ties op nationale testen 
worden in Gambia hoog 
gewaardeerd. De direc-
teur wil echter ook werk 
maken van kinderrechten 
en emancipatorisch on-
derwijs. Zij wordt bijge-
staan door onderdirec-
teur Suwaibatou Bah die 
een aantal belangrijke 
taken op zich neemt zoals 

het uitvoeren van observaties en het 
nakijken van agenda’s. Zij toont een 
groot engagement binnen de school 
maar ook binnen de ruimere buurt. 
De leerkrachten hebben een zekere 

autonomie maar er wordt ook verwacht 
dat zij bv. workshops volgen. Er worden 
klasbezoeken uitgevoerd gevolgd door 
feedback en opvolging. Het Swallowteam 
is een uitgebreid team: leerkrachten 
maar ook zorgverleners, keukenperso-
neel, bewaker, kleermaker, onderhouds-
personeel. Opmerkelijk is dat wie zijn job 
niet meer aankan geheroriënteerd wordt 
en dat ook mensen met een beperking 
expliciet worden opgenomen in het team 
op een zo natuurlijk mogelijke manier. Dit 
past volledig in de visie: respect voor an-
deren en zorg voor iedereen. Op school is 
een overlegstructuur uitgebouwd die 
zorgt voor participatie van diverse 
schoolbetrokkenen. Behalve het bestuur 
is er ook coördinatievergadering, team-
overleg, ouderoverleg, algemene verga-
dering  en comité van afgestudeerden. 
Leerlingen krijgen inspraak in een leerlin-
genraad. 
Team spirit en een respectvolle benade-
ring van teamleden krijgen voortdurende 
aandacht bij beslissingsprocessen. 
Het visualiseren van visie-elementen in 
het school– en klasbeeld zorgen voor een 
krachtige uitstraling binnen en buiten de 
school. De school is echter ambitieus en 
wil haar kennis en kunde delen met ande-
re scholen. 

De school biedt en benut kansen tot profes-
sionalisering. De teambijeenkomsten ken-
merken zich door een vernieuwingsbereid-
heid en een goede sfeer voor samenwerking. 
Teamleden volgen ook externe vormingen. 
Beginnende leerkrachten worden onder-
steund door een collega. Alle leerkrachten 
krijgen ondersteuning vanuit de coördinatie 
door observaties, follow-up en gestructu-
reerde zelfevaluatie. 

Wiskunde  

bijscholing voor 

het team,  

door enkele 

leerkrachten die  

een externe 

workshop  

volgden. 

 

Algemeen management 
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Bij het binnenkomen van de 
school krijg je een aangenaam 
warme en dynamische in-
druk.  De schoolpoort is aantrek-
kelijk beschilderd, de gebouwen 
ogen fris, de lokalen zijn licht en 

goed verlucht. De capaciteit per klas 
is 24 leerlingen. Het team schenkt 
veel aandacht aan hygiëne, orde en 
netheid. De materiële en infrastruc-
turele voorzieningen zijn heel goed 
voor een Gambiaanse school. Er zijn 

voldoende lokalen, sanitair; er is een 
keuken, gezondheidslokaal… De 
school heeft inclusieve materiële en 
infrastructurele  aanpassingen ge-
daan (hellend vlak) voor een leerling 
met een rolstoel.   

tor is de overstap naar het 
secundair. In 2014 zijn alle 
16 zesdeklassers geslaagd in 
het toegangsexamen van 
een secundaire school met 
hoge standaard. Tijdens de 
eerste 3 jaar van hun secun-
dair is er financiële en in-
houdelijke ondersteuning 
voor de oud-leerlingen. De 
huidige voorzitter van het 
oudercomité getuigde over 
de hoge participatiegraad 
van de ouders en over de 
algemene vraag van ouders 
om ook een secundair on-

Leerlingen komen graag 
naar school: er zijn weinig 
afwezigheden. Vanuit zeer 
gevarieerde interviews met 
ouders, leerkrachten, clus-
ter monitor, ministerie en 
(oud)leerlingen is er een 
sterke consensus omtrent 
de sterke resultaten van 
The Swallow op het vlag van 
cognitieve prestaties. De 
meest overtuigende indica-

derwijs te orga-
niseren.  
Uitspraken van 
oud-leerlingen: 
-’In The Swallow 
deden we inter-
views, we speel-
den drama en 
hadden de-
batten. Ik heb al 
die dingen ge-
leerd. Sinds die 
tijd wil ik graag 
journalist wor-
den!’ 
-’De leerkrachten zijn mijn tweede ouders. Ze 

punten.  In ons 
bezoek aan ‘The 
Swallow’ hebben 
we mogen vast-
stellen, dat deze 
school hier ook 
effectief op inzet. 
De school richt 
zich niet tot een elitair pu-
bliek maar werkt met de 
lokale omgeving (een arme 
volksbuurt). Ze wil kansen 
bieden aan kansengroepen 
(kinderen met beperking, 
lagere sociale klasse, meis-
jes, …). Kinderen worden 

zelf sterker en leren ook 
voor anderen op te komen. 
Het is precies het werken 
aan kwaliteitsvol onderwijs 
door ook in te zetten op 
een emancipatorische be-
nadering dat het project zo 
krachtig maakt.  

Volgens het pedagogisch 
project van de school zet 
het team sterk in op eman-
cipatorisch onderwijs: dit is 
het proces om te komen tot 
een situatie waarbij de leer-
ling in staat is zelfstandig 
oordelen te vellen over de 
zin van zijn handelen en 
richting te geven aan zijn 
leven.  Hierbij zijn emotio-
nele ontwikkeling, sterke 
exploratiedrang en een ge-
ëngageerde opstelling ten 
opzichte van de samenle-
ving belangrijke uitgangs-

Emanciperend onderwijs 

output 

Vergadering met oud-leerlingen 

van The Swallow 

De school kiest voor 

emancipatorisch 

onderwijs door alle 

leerlingen gelijke 

ontwikkelingskansen 

te bieden 

overeenkomstig hun 

mogelijkheden. 
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Zorgwerking 

kleuteronderwijs 
In The Swallow merk je een ster-
ke inspanning om duidelijk struc-
tuur aan te brengen in het ge-
heel. Tijdens de activiteiten 
geeft het repetitief karakter en 
het principe van de herhaling de 
kleuters een veilig gevoel. De 
leidsters scheppen kansen en 
bieden ruimte om ervaringen 
vast te zetten, te integreren en 
te verwerken. In de kleuterafde-
ling legt men de nadruk op 
schoolse prestaties.  
Reeds in groep 1 wordt gewerkt 
aan herkenning van cijfers en 
letters. 
Er wordt gewerkt rond thema’s 
zoals: veiligheid, kinderrechten, 
gezondheid, zintuigen, kleuren,
… Bij de activiteiten is er daar-
naast speciale aandacht voor de 
life skills. De leerlingen doen - 
vooral in de namiddag- heel wat 
dingen samen en doen op die 
manier heel wat ervaringen op. 
De kleuters worden uitgenodigd 
om naar elkaar te luisteren. 
 
Leerkrachten maken een agenda 
en deze wordt nagekeken door 
de directie op afgesproken mo-
menten. De directie stuurt bij 

waar nodig. Vanuit de vraag van 
leerkrachten kunnen workshops 
opgestart worden, er is ruimte 
voor teamgerichte navorming. De 
leerkrachten denken na over hun 
aanbod en zorgen voor een even-
wicht. Zo geven ze voldoende aan-
dacht aan bijvoorbeeld het om-
gaan met gevoelens, een goede 
luisterhouding, de zelfredzaamheid 
bij kleuters… Er is een breed aan-
bod van kennis en vaardigheden. 
Wat hierbij positief opvalt is de 
ontmoetende leerkrachtenstijl. 
 
Naast het curriculum is er ook een 
schooleigen ‘werkplan’ dat samen 
met een externe onderwijskracht 
is opgesteld. Er wordt naar ge-
streefd om vanuit het ontwikke-
lingsgericht werken naar kleuters 
te kijken en ruimte te geven aan 
het manipuleren van materialen.  

Algemeen is er een gedisciplineer-
de leeromgeving.  

Opvallend is de grote aandacht 
voor gendergelijkheid.  

in kleine groepjes in de klas, moeder-
taal mag aan bod komen, enz.  
De school slaagt erin om kinderen én 
volwassenen met ‘special needs’ te 
verwelkomen en als totale persoon te 
benaderen. Het deficit-denken 
(persoon die samenvalt met zijn 
‘tekort’) wordt zoveel mogelijk ver-
meden. Het schoolteam streeft ernaar 
om de diversiteit binnen de samenle-
ving ook in de school te zien.  
 
Opvallend en zeker vermeldenswaar-
dig is de zorg voor de buurt, waarbij 
het gaat om een vorm van schoolop-
bouwwerk. 

Het centraal stellen van de basis-
behoeften is van groot belang, 
zeker als we in ogenschouw ne-
men dat de school zich ook richt 
op de minder geprivilegieerde 
kinderen.  
Gezondheid en veiligheid, hygi-
ëne, welbevinden van de kin-
deren krijgen grote aandacht, 
net als vele andere activiteiten in 
verband met zorg. Er gaat veel 
aandacht naar extra zorg voor 
alle kinderen die dat nodig heb-
ben: extra activiteiten voor snel-
le leerlingen,  extra instructie 
voor zwakkeren,  kinderen zitten 



Lager onderwijs 
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Het Gambiaanse onderwijs legt 
doorgaans veel nadruk op schoolse 
prestaties en een schools-
technische benadering waarbij me-
moriseren en reproduceren (‘chalk 
and talk’) van groot belang zijn. Kin-
deren, als ze al het geluk hebben 
onderwijs te kunnen volgen, wor-
den geconfronteerd met overvolle 
klassen, een schrale aankleding van 
de klassen en weinig materialen en 
ontwikkelingsmiddelen. Deze con-
textualisering is van groot belang 
om het project ‘The Swallow’ ten 
volle te kunnen vatten.  
 
Inhoudelijk wordt gewerkt aan de 
diverse aspecten van de brede ont-
wikkeling. Het bezoek aan de ver-

schillende klassen laat heel wat 
positieve aspecten zien. Alge-
meen heerst er in de klassen een 
rustig en gedisciplineerd leer- en 
werkklimaat. Er is aandacht voor 
het activeren van de voorkennis 
aan het begin van de les en het 
komt voor dat leerkrachten star-
ten met het formuleren van een 
lesdoel.  
 
Kenmerkend voor The Swallow is 
een niet-autoritaire begeleidings-
stijl van de leerkrachten. Er 
heerst overwegend een vriende-
lijke, respectvolle houding van de 
leerkracht naar de kinderen toe 
wat voor de nodige veiligheid 
zorgt.  

Scharniermomenten voor evaluatie 
zijn de overgang naar het 1e leerjaar 
en de overstap naar het secundair 
onderwijs. Ook leerlingen die van een 
andere school naar de lagere afdeling 
in ‘The Swallow’ komen, worden ge-
test op hun kennis en vaardigheden. 
Deze evaluatie dient niet om kin-
deren te labelen, maar wordt als ori-
ëntatiemiddel gebruikt om de kin-
deren de aangepaste begeleiding te 
kunnen bieden. 

De externe evaluatie van de diverse secundai-
re scholen die bepaalt of een leerling daar het 
secundair onderwijs mag aanvatten, bepaalt 
voor een groot stuk het handelen van de leer-
krachten.  
Bij de rapportering zien we dat alle facetten 
van de ontwikkeling in kaart worden gebracht. 
Er is aandacht voor Engels, rekenen en schrijf-
vaardigheden, maar ook spreekvaardigheden, 
muzische aspecten en sport krijgen aandacht, 
zelfs evaluatie van het project, het gedrag en 
de zorg voor de eigen gezondheid. 

evaluatie 

gezondheidswerking 
The Swallow  investeert in een leer-
kracht die speciaal is aangesteld voor 
gezondheid en ‘special needs’. Deze 
leerkracht speelt een belangrijke rol, 
omdat hij kan ondersteunen op 3 
niveaus: kinderen, leerkrachten/
school  en de ouders/thuissituaties. 
Elk kind wordt zorgvuldig opgevolgd 
qua gezondheid, gewogen en geme-
ten. Er worden maatregelen geno-
men voor ondervoede, slecht gevoe-
de kinderen of bij trage evolutie. Er 
zijn bewegingsactiviteiten, gezond-

heidslessen en tal van andere acti-
viteiten omtrent gezondheid. De 
school werkt er ook aan dat de 
kinderen deze boodschappen mee 
naar huis nemen. 
Er gaat veel aandacht naar welbe-
vinden op school: doos vol gevoe-
lens in de kleuterklas, coöperatie-
ve activiteiten, positieve aanpak, 
duidelijk structurele aanpak, klas-
reglement in samenspraak met de 
kinderen, enz.   



Afrodidact 

Lodewijk De Meesterstraat 138 

9100 Sint-Niklaas 

België 

Salembier.els@gmail.com 

www.theswallow.org 

The Swallow 

Centre for  

Emancipating Education 

Volg ons op 

facebook! 

Manjai Kunda 

The Gambia 

theswallowschool@yahoo.com 

Deze brochure bevat een aantal hoogtepunten uit het verslag.  
De volledige tekst omvat sterke punten  

en verbeterpunten van de methode van The Swallow.  
Wil je graag het volledige rapport van deze doorlichting krijgen? 

Geef ons een seintje en we sturen het je door! 

Wil je graag bijdragen aan dit project?  
Alle steun welkom op: 

BE86 7332 0040 4050 (vzw Kukichas) 
met vermelding ‘Afrodidact’ of ‘The Swallow’ 


