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Voorwoord
Na mijn opleiding Bachelor in het Lager Onderwijs is deze bachelorproef voor mij de
perfecte afsluiter alvorens ik effectief in het werkveld stap. Dit eindwerk - gekoppeld aan
mijn stage in Ghana - is een bijzonder boeiende en verrijkende ervaring geweest.
Om deze bachelorproef te verwezenlijken heb ik hulp gekregen van verschillende
personen. Deze zou ik dan ook willen bedanken, want zonder hen zou dit eindwerk nooit
tot stand gekomen zijn.
Allereerst wil ik mijn promotor mevrouw Marjan Tratsaert bedanken voor de begeleiding die
ik de voorbije jaren als promotor, stagebegeleidster en docent kreeg. Telkens gaf zij mij
goede tips, interessante opmerkingen en de juiste motivatie om deze bachelorproef tot een
goed einde te brengen.
Vervolgens bedank ik ook graag alle personen die mijn verblijf in Ghana zo vlot hebben
doen verlopen: Luc Somers voor de stageplaats in Dafor, het vele papierwerk en de
huisvesting; alle leden van EMO foundation voor het harde werk in de scholen en in de
verschillende gemeenschappen van Kpando. Tot slot de headmaster Tefe Senyo, mijn
mentor Raymond Amexo en alle andere collega’s van Dafor R/C voor de vriendelijke
ontvangst, vlotte samenwerking en het wederzijdse respect.
Tot slot wil ik ook mijn ouders en mijn vriendin Fien bedanken. Zij volgden mijn verblijf in
Ghana met veel interesse en lazen dit werk geboeid na. Hun verschillende invalshoeken en
leerrijke tips zorgden ervoor dat ik mijn bachelorproef op meerdere vlakken kon verbeteren.

Inhoudstafel
Voorwoord ......................................................................................................................... 5
Inhoudstafel....................................................................................................................... 6
Samenvatting (Abstract) ................................................................................................... 8
Inleiding ............................................................................................................................. 9
Probleemstelling ............................................................................................................. 10
1

Schets van Ghana ............................................................................................ 10

Beknopte voorstelling ........................................................................................................ 10
Economie…………………………………………………………………………………………...11
Geschiedenis van het onderwijs ........................................................................................ 11
De Ghanese schoolstructuur ............................................................................................. 16
Opleiding leerkrachten ...................................................................................................... 18
Leerplannen ...................................................................................................................... 18
Onderwijskwaliteit ............................................................................................................. 19
Resultaten wiskunde ......................................................................................................... 20
.1.1.

Resultaten Trends in International Mathematics and Science Study ................. 20

.1.2.

Resultaten National Education Assessment...................................................... 21

Toetsing en evaluatie in het Ghanese lager onderwijs ...................................................... 26
Situatieschets van de getoetste school ............................................................................. 27
Onderzoeksaanpak ......................................................................................................... 30
2

Beginsituatie ..................................................................................................... 30

Welk materiaal is reeds aanwezig met betrekking tot wiskunde? ...................................... 30
Waaraan hebben ze behoefte? Wat zou een meerwaarde voor de lessen wiskunde kunnen
bieden? ............................................................................................................. 30
3

Ervaringen tijdens het eigen lesgeven .............................................................. 31

4

Interviews ......................................................................................................... 31

5

Een vergelijking in voorbereiding ...................................................................... 32

6

Onderzoek ........................................................................................................ 33

Onderzoek 1: bewerkingen - automatisatie van aftrekken, optellen, vermenigvuldigen en
delen................................................................................................................. 33
Onderzoek 2: meetkunde - ruimtefiguren .......................................................................... 36
Onderzoek 3: toepassingen - verzamelen en behandelen van data .................................. 37
Onderzoek 4: toepassingen - maken van grafieken........................................................... 38

Analyseresultaten ........................................................................................................... 39
1

Analyse onderzoeken ....................................................................................... 39

Analyse 1: bewerkingen - automatisatie van aftrekken, optellen, vermenigvuldigen en delen
......................................................................................................................... 39
Analyse 2: meetkunde - ruimtefiguren ............................................................................... 40
Analyse 3: toepassingen - verzamelen en behandelen van data ....................................... 41
Analyse 4: toepassingen - maken van grafieken ............................................................... 42
Conclusie ......................................................................................................................... 43
Bibliografie ...................................................................................................................... 44
Bijlagen ............................................................................................................................ 46
Bijlage 1: schoolbudget Kpando Dafor R/C ....................................................................... 46
Bijlage 2: schoolrapport ..................................................................................................... 53
Bijlage 3: Ghanese lesvoorbereidingen wiskunde ............................................................. 54
Bijlage 4: interviews .......................................................................................................... 57
.1.3.

Interview 1: Mr Tefe K. Senyo Pius – directeur ................................................ 57

.1.4.

Interview 2: Mr Nyarko Mawuli Kofi - onderdirecteur en binnenkort student
master in de wiskunde ...................................................................................... 58

.1.5.

Interview 3: Mr Atiase Ernest Edem - leerkracht wiskunde in de Junior High
School .............................................................................................................. 59

.1.6.

Interview 4: Mr Amexo Raymond – leerkracht 6de leerjaar basic school........... 60

.1.7.

Interview 5: Mr Matthew Owusu – student bachelor basisonderwijs aan Jackson
College of Education in Hohoe.......................................................................... 61

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

Pagina 8 van 61

Samenvatting (Abstract)
Dit onderzoek poogde een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag hoe actieve
werkvormen het onderwijsniveau wiskunde in Dafor, Ghana, kunnen verhogen.
Voorafgaand aan het onderzoek werd een literatuurstudie uitgevoerd dat de context van
het Ghanese onderwijs beschreef meer bepaald het wiskundeonderwijs. Deze studie werd
aangevuld met een vergelijkend onderzoek tussen het Ghanese onderwijs en het
Belgische onderwijs.
Hieruit bleek dat het wiskundeniveau in Ghana te laag is. Dit belemmert de
doorgroeikansen van de Ghanese leerlingen naar het hoger onderwijs. De reden voor de
lage cijfers kunnen we verhalen op een aantal factoren.
Een eerste factor is de algemene lage onderwijskwaliteit in het Ghanese onderwijs. Hoewel
de investeringen het laatste decennium zijn toegenomen stijgt de onderwijskwaliteit niet
met eenzelfde snelheid. Vaak is de schoolomgeving niet bevorderlijk voor leren: klassen
zijn overbevolkt, water- en sanitaire voorzieningen ontbreken, er zijn niet altijd getrainde
leerkrachten en schoolboeken zijn schaars. Het kopiërend lesgeven is ook heel typerend
voor het Ghanese onderwijs. Leerlingen kunnen de exacte oefeningen in de klas wel
oplossen maar analoge vragen vormen al snel een probleem.
Een tweede reden is dat er te weinig wiskundig materiaal is. Didactisch materiaal (zoals
een abacus of MAB materiaal) en schoolboeken zijn onvoldoende aanwezig.
Tot slot is er ook nog steeds een uitval van leerlingen die weinig of niet naar school gaan.
Sinds de invoering van de schoolplicht en het gratis basisonderwijs zijn de cijfers van
kinderen die naar school gaan echter al fors gestegen.
Tijdens mijn eindstage in Ghana gaf ik gedurende tien weken les in het zesde leerjaar van
de Dafor R/C Basic School. Gedurende die periode deed ik een ontwerponderzoek naar
hoe actieve werkvormen het niveau van wiskunde konden verhogen. Uit de interviews die
ik afnam bij leerkrachten en directie bleek dat leerkrachten zelf aangaven dat actief leren
de meest efficiënte manier is om leerlingen te laten leren. De redenen waarom het echter
niet gebeurt is een gebrek aan training vanuit de opleiding en het gebrek aan materiaal om
leerlingen mee aan de slag te laten gaan.
Vanuit mijn expertise heb ik mijn Ghanese collega’s met concrete voorbeelden aangetoond
dat men ook met beperkte middelen actief wiskundeonderwijs kan aanbieden.
Ik voerde drie onderzoeken uit waarbij leerlingen opgedeeld werden in twee groepen en al
dan niet actief gingen leren. Een vierde onderzoek mat eerst de voorkennis rond
automatisatie en evalueerde na twee weken van actief leren de groei. Uit drie van de vier
onderzoeken bleken de leerlingen erop vooruit gegaan te zijn.
Er zijn meerdere redenen te vinden voor deze vooruitgang. Een eerste reden is dat de
betrokkenheid groter is waardoor leerlingen gemotiveerder zijn om te leren. Dit resulteert
bovendien in creatievere leerlingen die ook meer risico's nemen. Als laatste en wellicht
belangrijkste reden kunnen we stellen dat de leerlingen de leerstof concreter en
realistischer beleven. Het leren beperkt zich niet langer tot het abstracte “op papier”.
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Inleiding
Reeds lange tijd voelde ik de nood om mijn interculturele vaardigheden verder te
ontwikkelen. Zowel in een persoonlijke als in een professionele context lijkt dit mij een
noodzaak om te interageren met de medemens en zijn verschillende achtergronden. De
steeds meer evoluerende globalisering zorgt ervoor dat dit een realiteit is waar we niet
meer onderuit kunnen. Vanuit dit standpunt besloot ik mijn eindstage te lopen in een
internationale context.
Mijn stage in deze internationale context bracht naast vele groeikansen, ook veel
uitdagingen met zich mee.
Eén van deze uitdagingen was het gebruik van actief onderwijs en ondersteunend
materiaal tijdens de lessen. Dit was een van de eerste zaken die ik opmerkte, en die mij
aan het denken bracht. Het bleek uiteindelijk de aanleiding tot het schrijven van deze
bachelorproef.
Tijdens de eerste weken van mijn stage bevroeg ik uitvoerig de context: zo ging ik bij de
leerkrachten van de Dafor Basic School na wat hun methodes en noden waren. Ook vanuit
mijn eigen cultureel referentiekader van normen en waarden – aangevuld met de theorie
die ik de afgelopen jaren leerde – vulde ik het nodenkader aan.
De school wil het lesniveau wiskunde verhogen. Het aantal leerlingen dat doorstroomt van
het middelbaar naar het hoger onderwijs ligt te laag. Om deze uitdaging aan te pakken
moeten we terug naar de basis, het basisonderwijs. Dit bracht mij tot de onderzoeksvraag
hoe actieve werkvormen het onderwijsniveau voor wiskunde in Dafor, Ghana, kunnen
verhogen.
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Probleemstelling
1

Schets van Ghana

Beknopte voorstelling
Ghana is een land in West-Afrika en grenst aan Burkina Faso in het noorden, Togo in het
oosten, de Golf van Guinea in het zuiden en Ivoorkust in het westen. Het land telt
27.499.924 inwoners (cijfers van 2017). Ghana is een constitutionele democratie en heeft
sinds 2017 Nana Akufo-Addo als president.
Ghana werd als eerste land ten zuiden van de Sahara onafhankelijk. Op 6 maart 1957
werden de twee Britse kolonies Gold Coast en Brits Togoland samengevoegd tot het
huidige Ghana. Ghana telt in totaal tien regio’s. Elke regio is dan weer onderverdeeld in
districten. In totaal zijn er zo 138 districten. (Bradt, 2017)

De tien regio’s van Ghana. (Graphic, 2018)

Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

Pagina 11 van 61

Economie
Op economisch vlak is Ghana een sterke speler in de Afrikaanse landen ten zuiden van de
Sahara. Ghana kreeg in 2011 het statuut van een lagere middeninkomenseconomie. Vanaf
juli 2017 zijn middeninkomenslanden (Middle Income Countries of MIC's) landen met een
bruto nationaal inkomen (BNI) per hoofd van de bevolking tussen $1005 en $12.235.
MIC's zijn één van de inkomenscategorieën die de Wereldbank gebruikt om economieën te
classificeren voor operationele en analytische doeleinden.
Hierbij werden de ambities van de regering scherp gesteld om op economisch vlak snel te
groeien. De huidige economische groei bedraagt echter slechts 3,6 procent, de laagste
groei in twintig jaar tijd. De belastingdruk is 18 procent van het bruto binnenlands product
(bbp), één van de laagste percentages in middeninkomenslanden. De jonge bevolking
heeft weinig kansen op het vlak van onderwijs en tewerkstelling. Migranten sturen meer
geld terug naar hun familie in hun thuisland (13,6 % van het bbp). Ter vergelijking met dat
van de gezondheidszorg (2,1 %). (VRT, 2017)
In die eenenzestig jaar sinds de onafhankelijkheid heeft Ghana met heel wat problemen
gekampt die vaak nog steeds naar een oplossing vragen. De stroomvoorziening is niet
stabiel waardoor bedrijven niet altijd operationeel kunnen blijven. De buitenlandse schulden
zijn hoog (23 miljard dollar) waardoor investeringen moeilijk te verwezenlijken zijn. De
nationale munt, de Ghanese Cedi, staat erg zwak. Landbouw, visserij en dienstensector
zijn de voornaamste inkomsten bij de bevolking. Goud, cacao en hout zijn de belangrijkste
exportproducten. In recente jaren zijn er olievelden gevonden voor de kust, wat de
importlasten van deze grondstof liet dalen.
Het armoedecijfer is gedaald van 52 procent in 1990 naar 25,5 procent in 2017. Daarmee
is het aantal mensen in armoede dus wel met de helft gedaald maar 1 op 4 leeft nog
steeds in armoede. (Index Mundi, 2018)

Geschiedenis van het onderwijs
Na de onafhankelijkheid in 1957 waren er in Ghana één universiteit en zestig middelbare
en lagere scholen. (Education State University, 2015). Op dat moment telde Ghana
6052159 inwoners (populationpyramid, 2017).
Het afgelopen decennium heeft het ministerie voor onderwijs echter heel wat geïnvesteerd
in het onderwijs. Hiervoor zijn twee verklaringen. Vooreerst zag de regering het onderwijs
als de basis voor economische groei en wou dus een goede opleiding voor haar burgers.
Bovendien nam ook de bevolking gevoelig toe. Na 61 jaar is het bevolkingsaantal bijna
vervijfvoudigd tot 28.656.723 inwoners, wat de vraag naar scholen deed stijgen.
(Gapminder, 2018).
Ghana is in de regio een voorbeeldland wat ‘onderwijs voor iedereen’ betreft. In 2011
bereikte het met een enrolment (het aantal leerlingen dat naar school kan gaan en dat ook
effectief doet) van 84% reeds de milleniumdoelstellingen van 2015. Ook de
gendergelijkheid in de klassen was geslaagd. Volgens cijfers van UNICEF zijn er echter
nog steeds 623 500 kinderen die nog niet naar het basisonderwijs gaan. (UNICEF, 2018).
Meisjes in de het noorden van Ghana (de regio’s die omwille van het klimaat en vegetatie
moeilijker aan landbouw kunnen doen en dus ook over minder financiële middelen
beschikken) hebben het extra moeilijk om naar school te gaan. Zij volgen gemiddeld
slechts vier jaar onderwijs, wat drie jaar minder is dan het landelijk gemiddelde. Twintig
procent van de leerlingen met een beperking gaat niet naar school.
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Elk jaar gaat er tussen de 30 en 40% van het begrotingsbedrag naar het departement
onderwijs. Ter vergelijking: in Vlaanderen was dit bij de afgelopen begroting van 2017 11,3
miljard euro wat goed is voor 27,5% van het begrotingstotaal (vlaanderen.be, 2018). De
vergelijking is op basis van cijfers uit Vlaanderen, gezien onderwijs een Vlaamse
bevoegdheid is en de investeringen in Wallonië anders liggen.
Informatie over onderwijsuitgaven in Ghana is afkomstig uit het presentatierapport van
2015 . Sinds 2011 is er sprake van een gestage toename van de absolute uitgaven voor
onderwijs: een stijging van GHS 3,6 miljard (672 570 122 miljoen euro) in 2011 tot GHS 6,6
miljard (1 232 972 609 euro) in 2014 en nog eens een verhoging van 15,2% in het jaar
2016. Het percentage van de onderwijsuitgaven tot het percentage van het bruto
binnenlands product (bbp) daalde echter tussen 2011 en 2014. Het daalde van 25,8% in
2011 (2011 BBP = GHS 57 miljard) tot 20,5% in 2014 (2014 BBP = GHS 113,4 miljard).
De investeringen specifiek in het basisonderwijs zijn gedaald van 34,6% in 2011 tot 22,0%
in 2014. De absolute uitgaven namen echter toe, van GHS 1,2 miljard naar GHS 1,4 miljard
in 2014. Volgens het National Education Assessment (NEA) weerspiegelen de
onderwijsuitgaven ook de toenemende nadruk die Ghana wil leggen op het belang van
kleuteronderwijs. De totale financiering voor kleuters is aanzienlijk toegenomen, zowel in
termen van het aandeel van alle onderwijsuitgaven als de absolute uitgaven.
In 2014 was 7,6% van de onderwijsuitgaven bestemd voor kleuteronderwijs (GHS 501.4
miljoen) vergeleken met 2,9% in 2011 (103,4 miljoen GHS).
Tussen 2011 en 2014 was er een toename van 120% in onderwijsuitgaven van intern
gegenereerde fondsen. Donorfinanciering nam ook aanzienlijk toe, met 150% van 2011 tot
2014. Salarissen en andere personeelskosten zijn de grootste overheidsuitgaven voor
onderwijs (bijv. reizen, emissierechten).
Ghana stelde een strategisch plan voor het onderwijs op (Education Sector Plan of ESP)
voor de periode tussen 2010 en 2020. Dit plan werd geëvalueerd door de lokale
ontwikkelingspartner. Het ESP schetst het beleidskader en de strategieën voor het
bereiken van de doelstellingen en omvat brede kostenramingen. Voor de volledige
planperiode is er een tekort van GH ¢ 7,2 miljard (iets meer dan 123 miljoen euro).
Het ESP is veelomvattend. Het is gebaseerd op de vorige ESP (die werd ontworpen voor
de periode 2003-2015) en is afgestemd op nationale planningsdocumenten zoals de
strategie voor groei- en armoedebestrijding en op internationale ondernemingen zoals de
millenniumdoelstellingen van 2015 en de doelstellingen van Education for All (EFA).
Het EFA programma is een wereldwijde verbintenis om kwalitatief hoogstaand
basisonderwijs te bieden aan alle kinderen, jongeren en volwassenen. Op het World
Education Forum van Dakar (Senegal) in 2000 hebben 164 regeringen toegezegd om EFA
te bereiken en zes doelstellingen te behalen tegen 2015. Deze doelstellingen zijn nog niet
allemaal bereikt en overheden, ontwikkelingsagentschappen, het maatschappelijk
middenveld en de particuliere sector werken nog steeds samen om de EFA-doelstellingen
te bereiken. (Education Strategic plan 2010 to 2020 Volume 1 Policies, strategies, delivery,
2012 en National Education Assessment Unit, 2016)
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De Ghanese investeringen hebben geleid tot meer scholen en opgeleid personeel. Ter
illustratie en vergelijking onderstaande tabel.
België

Ghana

% leerlingen kleuteronderwijs dat
naar school gaat

118%

121%

% leerlingen lager onderwijs dat
naar school gaat

105%

110%

% leerlingen secundair onderwijs
dat naar school gaat

165%

71%

% leerlingen hogeschool of
universiteit dat naar school gaat

73%

16%

Aantal kleuterscholen en lagere
scholen

4539

22 289

Aantal middelbare scholen

1 660

14 767

89

872

16.6 jaar

11.5 jaar

99%

76.7 %

6.4

6.0

Gemiddeld aantal jaar van
scholing

11.4 jaar

6.9 jaar

Lagere school uitval (in %)

7.8%

16.3%

Aantal opgeleide lagere school
leerkrachten (in %)

100%

55%

Aantal leerlingen per leerkracht

11

31

Aantal hogescholen en
universiteiten
Verwachte leeftijd van scholing
Geletterdheid bij volwassenen (15
jaar en ouder) in %
Overheidsuitgaven onderwijs (%
van bruto binnenlands product)

(Data World Bank, 2017, Financiën België, 2017)
Uit deze tabel leiden we af dat er in cijfers uitgedrukt meer leerlingen naar school gaan in
Ghana dan in België. Belangrijke connotatie hierbij is wel om te weten dat er ook meer
inwoners zijn in Ghana dan in België dus op dit vlak zegt dit weinig. We stellen echter wel
vast dat er ongeveer evenveel leerlingen studeren in het hoger onderwijs. Er is dus een
veel forsere daling in het aantal studenten merkbaar in het Ghanese onderwijs dan in het
Belgische. De cijfers op de volgende bladzijde geven rond deze problematiek een
gedetailleerder beeld.
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Op deze tabellen is de Gross Enrolment Ratio (GER) in procenten te vinden. Dit
percentage staat voor het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op het totaal aantal kinderen
van die leeftijd.
Bij een vergelijking tussen beide landen, vallen volgende zaken op: ten eerste zien we dat
België al sinds de jaren ’70 hoog scoort terwijl dit in Ghana pas veel later naar eenzelfde
niveau stijgt. Dit is te wijten aan het Free Compulsory Universal Basic Education
Programme uit 1996. Dit moest ervoor zorgen dat tegen 2005 elk leerplichtig kind (vanaf 6
jaar) op de schoolbanken terug te vinden is. In België werd de leerplicht ingevoerd op 19
mei 1914 (wet van Poullet). In 1983 werd de leeftijdsgrens in België verhoogd tot 18 jaar.
Ten tweede stellen we vast dat in het lager onderwijs het percentage telkens boven de
100% ligt. Het overschrijden van de 100% is te wijten aan leerlingen die een jaar
overslaan of dubbelen. Het feit dat dit voor beide landen zo hoog is komt door de leerplicht
tot 15 (Ghana) en 18 (België) jaar.
Als we gaan kijken naar het secundair en hoger onderwijs scoort Ghana een pak lager. In
het hoger onderwijs is de GER slechts 16,6% voor Ghana (Worldbank, 2016). We kunnen
dus concluderen dat na de Junior High School veel leerlingen in Ghana niet meer verder
studeren, de zogezegde ‘dropout’. Hiervoor zijn meerdere verklaringen. Het armoedecijfer
is hoog, veel alleenstaande ouders kunnen de extra hulp van hun kinderen gebruiken. Ook
tienerzwangerschappen zijn een oorzaak van “dropout” en de leerplicht die maar tot 15 jaar
geldt.
In België is er één universiteit of hogeschool per 3 484 studenten, in Ghana is dit er één
per 300 studenten. Uit gesprekken met studenten hoger onderwijs in Ho blijkt dat de
hogescholen een stuk kleiner zijn en dat de aanpak persoonlijk is.
We stellen ook vast dat er een lagere geletterdheid is in Ghana in vergelijking met België.
Analfabetisme is door de leerplicht en de financiële laagdrempeligheid van ons
onderwijssysteem in België anno 2018 een uitzondering. In 2002 was de geletterdheid in
Ghana bij volwassenen nog 54% terwijl dit anno 2017 reeds 72% is. Ondanks de
bemoedigende verbetering van de leesvaardigheid blijft dit echter wel een probleem waar
de Ghanese overheid aan blijft werken. Vooral in de noordelijke regio’s van het land is dit
een groot probleem. (Education Strategic Plan 2010 to 2020 Volume 1, 2010)
Analfabetisme is één van de drie pijlers waarmee de Verenigde Naties de Human
Development Index (HDI) van een land berekent. De HDI of de index van de menselijke
ontwikkeling is een index die ontwikkeld werd door de Verenigde Naties en voornamelijk
armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting meet in een bepaald land of
gebied. In 2015 was België met een score van 0.896 in de Human Development Index
(HDI) ranking terug te vinden op plaats 22, Ghana op plek 139 met een score van 0.575.
De HDI is niet alleszeggend, maar geeft wel een accurate indicatie van de algemene
toestand van een land. (HDR, 2015)
De Ghanese overheid besliste daarom in 2007 om een nieuw onderwijsplan op te stellen
dat als doel had gratis basisonderwijs aan te bieden. Dit was ook belangrijk om één van de
milleniumdoelstellingen ‘kinderen (jongens & meisjes) overal de basisschool volledig laten
afwerken’ te halen tegen 2015. (11.11.11, 2015)
Het probleem is niet opgelost door de leerplicht in te voeren en gratis basisonderwijs aan te
bieden. Daarom ondersteunt de overheid scholen met onder meer subsidies, uniformen en
gratis eten. Hiermee heeft het de onderwijsdrempel heel erg laag gemaakt en dit
resulteerde in goede resultaten (zie onderstaande GER tabel).
In België heeft elke leerkracht gemiddeld 11 leerlingen. Wie echter in de praktijk staat kan
zich serieuze vragen stellen bij dit cijfer. Prof. Jan Van Damme van de Katholieke
Universiteit Leuven heeft hier een verklaring voor. Het is de bedoeling dat we cijfers
kunnen vergelijken van over heel de wereld maar de informatie is niet altijd voorhanden.
Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

Pagina 15 van 61

Om de berekening leerkracht-leerling te maken werd informatie gehaald van het
Departement Onderwijs. Deze informatie is niet het aantal leerkrachten, maar wel alle
budgettaire ambten. Uiteraard zijn er heel wat meer budgettaire ambten dan dat er
leerkrachten zijn, waardoor de verhouding lager is dan in werkelijkheid. Het huidige cijfer
van de leerling-leerkracht verhouding zegt dus niet wat het gemiddelde aantal leerlingen
per leerkracht is. Het geeft eerder aan hoeveel leerlingen er zijn per betaald onderwijslid.
De Belgische overheid betaalt haast iedereen met een onderwijsfunctie. Dat is echter niet
het geval in alle landen. We kunnen wel stellen dat er in Ghana meer leerlingen per
leerkracht zijn. Tegelijk moeten we ook de vraag stellen of er niet minder budgettaire
ambten ( bv. zorgleerkrachten) zijn in Ghana. De cijfers moeten we dus zeker in deze
context bekijken.
GER in % in het lager onderwijs voor Ghana en België:

(Data World Bank, 2016)
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GER in % in het secundair onderwijs voor Ghana en België.

(Data World Bank, 2016)

De Ghanese schoolstructuur
Leerlingen blijven net zoals in België zes jaar in het basisonderwijs. Het grote verschil met
België is wel dat het systeem is gebaseerd op het Britse systeem. Dit wil zeggen dat het
lager onderwijs is opgedeeld in een “lower en upper primary”. Daarna volgen nog twee
keer drie jaar: “junior secondary” en “senior secondary”. Na het middelbaar kunnen
leerlingen nog verder studeren. Men kan kiezen voor een bacheloropleiding van vier jaar of
een masteropleiding van vijf of zes jaar. In Ghana is er een leerplicht van 6 tot 15 jaar.
Alle officiële zaken zoals briefwisseling van de overheid gebeuren standaard in het Engels,
dus ook in het onderwijs. Een uitzondering op de regel is dat leerlingen tijdens de jaren in
het “lower primary” les krijgen in het dialect van de regio. In de praktijk merkte ik echter dat
vanaf de “kindergarten” (kleuteronderwijs) leerlingen bepaalde lessen in het Engels kregen
(een beetje vergelijkbaar met taalinitiatie Frans bij ons, al ligt het aantal momenten Engels
wel hoger).
De nadruk in het basisonderwijs ligt op lezen en schrijven (Engels), rekenen en de
ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen. Volgende vakken vullen het
lessenrooster aan: de regionale inheemse taal, biologie, muziek, dans, handvaardigheid,
burgerschapsvorming en religieuze & morele educatie.
Op het einde behalen de leerlingen geen einddiploma. Na het middelbaar dienen leerlingen
een test te doen om zich te mogen inschrijven aan een hogeschool of universiteit (wat
gelijkgesteld is met het hoger beroepsonderwijs in België). Het feit dat ze een proef moeten
afleggen alvorens zich te kunnen inschrijven is een belangrijk gegeven in deze studie.
Leerlingen kunnen dus wel gemotiveerd zijn maar er is de kans dat ze niet genoeg bagage
hebben om in het hoger onderwijs te mogen starten. Hier komt de vraag dus terug
opsteken hoe de leerkrachten deze bagage kunnen vergroten. Uiteraard is het dan
belangrijk om vanaf de basis - in het lager onderwijs dus - te starten.
Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

Pagina 17 van 61

(Government of Ghana agency Ministry of Education (Ghana) via UNESCO 2017)

(Citi Fm Online, 2017)
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Opleiding leerkrachten
Net zoals in België duurt de opleiding van een leerkracht normaliter drie jaar. Met het
diploma ‘Basic Education (DBE) kunnen de afgestudeerden zowel in de “kindergarten”, de
“basic school” als de “junior high school” lesgeven. Over het gehele land verspreid zijn er
verschillende hogescholen en twee universiteiten waar de toekomstige leerkrachten
kunnen studeren. Studenten moeten het eindexamen echter altijd afleggen aan de
universiteit van Cape Coast.
Ook afstandsonderwijs is mogelijk: dit werd opgericht omdat er te weinig leerkrachten
waren in afgelegen gebieden. De kandidaat-leerkrachten kunnen zo gemakkelijk hun
studies afleggen zonder ver te moeten reizen naar één van de hogescholen of
universiteiten. Opvallend bij het afstandsonderwijs is wel dat leerlingen het diploma
behalen zonder stage, het zogenaamde Untrained Teacher’s Diploma in Basic Education.
(The Diploma in Basic Education Curriculum for the Colleges of Education, 2016)

Leerplannen
In 2007 werden er effectieve leerplandoelen ontwikkeld voor het Ghanese onderwijs. De
syllabi zijn opgedeeld per leerjaar en sommige doelstellingen zie bijvoorbeeld zowel in het
eerste als het tweede leerjaar. Leerkrachten in Ghana hebben allemaal dezelfde boeken
die gekoppeld zijn aan het leerplan. Hierdoor stimuleert de overheid het uniforme. Een
leerkracht is bv. niet vlug geneigd om zelf een beeldactiviteit uit te vinden. Ikzelf heb in de
praktijk goed kunnen ondervinden hoe het is om te werken met dit leerplan. Enerzijds werkt
het heel snel, je weet dat je bv. les 6.2 van wiskunde geeft en je kan onmiddellijk in het
leerplan kijken naar de doelen van les 6.2. Anderzijds werkt het beperkend. Wie zelf een
leuke activiteit bedenkt moet in het leerplan op zoek gaan naar passende leerplandoelen in
een leerplan waar alle onderdelen (zoals bewerkingen, meetkunde,…) door elkaar staan.
Wat ook opvalt is dat de leerplandoelen zodanig specifiek zijn dat ze hetzelfde zijn als de
lesdoelen.
Hieronder een voorbeeld van een pagina uit het Ghanese leerplan wiskunde. Het leerplan
is uiteraard geschreven in het Engels vandaar een woordje uitleg. In de eerste kolom is het
thema terug te vinden (in dit geval lengte, inhoud en volume). In de tweede kolom staan de
leerplandoelen die horen bij dit thema. In de derde kolom is het onderwerp van elk doel
terug te vinden. Een leerkracht kan dus kiezen om dit thema op te splitsen in enkele lessen
met telkens een verschillend onderwerp per les. In de vierde kolom zijn les- en
leeractiviteiten te zien. Dit zijn tips en ideeën over wat de leerkracht kan doen om deze
leerstof aan te brengen, hij of zij hoeft dit niet persé te volgen maar het kan wel helpen.
Eigenlijk is dit een kleine handleiding in het leerplan zelf. Aparte handleidingen bestaan
immers niet maar zowel het leerplan als het handboek geven tips over hoe je de les kan
aanpakken. In de laatste kolom staat de mogelijke manier van evalueren. Als de leerkracht
deze manier van evalueren volgt kan hij testen of het leerplandoel behaald is.
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(national syllabus for mathematics – primary school 1-6, 2007)

Onderwijskwaliteit
Veel studenten in Ghana gaan wel effectief naar school maar naar school gaan vormt geen
zekerheid op goed onderwijs. Vaak is de schoolomgeving niet bevorderlijk voor leren:
klassen zijn overbevolkt, water- en sanitaire voorzieningen ontbreken, er zijn niet altijd
getrainde leerkrachten (vooral de noordelijke regio’s kampen met dit probleem) en
schoolboeken zijn schaars. De slechte kwaliteit van het onderwijs weerspiegelt de
resultaten van studenten.
Het onderzoek leverde een aantal lessen op over hoe onderwijs in Ghana kan verbeteren.
Dit blijkt uit een rapport van het Ministry of Education uit 2017. Het bestaande
bewijsmateriaal en de implicaties daarvan voor beleidsbeslissingen zijn echter niet altijd
bekend bij beleidsmakers. Een goede communicatie tussen beleidsmakers en personeel
dat in de praktijk staat is volgens het Ministry of Education dan ook van cruciaal belang.
(Basic Education Quality in Ghana Basic Education in Ghana: Progress and Problems,
2009)
De Ghana Education Evidence Summit zal beleidsmakers, onderzoekers en
praktijkmensen bij elkaar brengen om
A. bewijsmateriaal te delen dat is verzameld over onderwijs in Ghana
B. manieren te vinden waardoor bewijsmateriaal afkomstig door onderzoek voor
betere beslissingen bij de overheid kan zorgen
C. een onderzoeksagenda te ontwikkelen om de hiaten in het onderwijs te vinden en
op te lossen.
Er zijn echter projecten om de onderwijskwaliteit in Ghana te verhogen. Zo zijn er stages
voor studenten uit het westen, bijscholingen door organisaties zoals de Vlaamse
Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) maar ook
organisaties zoals UNICEF proberen het niveau op te krikken. UNICEF werkt samen met
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het ministerie van onderwijs van Ghana om alle scholen in de tien meest achtergestelde
regio’s om te vormen tot kindvriendelijke scholen. In kindvriendelijke scholen verbetert de
kwaliteit van lesgeven, is de infrastructuur gezonder en veiliger, moedigt de gemeenschap
haar kinderen aan om onderwijs te volgen en promoot men de gendergelijkheid. Op die
manier moeten ook de kinderen in deze regio’s op zijn minst kunnen lezen en rekenen.
Bedoeling is vooral om kinderen zelfredzaam te maken, hen verantwoordelijkheden bij te
brengen en een gezond gedrag aan te leren zoals HIV/aidspreventie.
Kindvriendelijke scholen betrekken ook de buurt zodat geen enkel kind uitvalt. Daarbij ligt
de focus op onderwijs aanbieden voor kinderen die niet naar school gaan omwille van
armoede, kinderarbeid, wonen in afgelegen dorpen en kinderen met een beperking.
UNICEF promoot inclusief onderwijs dat barrières in het onderwijs zoveel mogelijk
wegneemt voor leerlingen met bijzondere noden.
UNICEF zorgt ervoor dat leerlingen op flexibele tijdstippen naar school kunnen gaan en
kunnen rekenen en lezen in hun eigen taal. Bedoeling is dat ze nadien in een vierde
leerjaar in een standaard Ghanese school kunnen meedraaien. UNICEF werkt er ook aan
om gewone Ghanese scholen “tips en tricks” te geven om te leren omgaan met kinderen
met bijzondere behoeften.

Resultaten wiskunde
.1.1. Resultaten Trends in International Mathematics and Science
Study
Voor dit onderzoek richtte ik me specifiek op het vak wiskunde. Dit kwam voornamelijk op
vraag van de school omdat het niveau te laag is. In 2007 nam Ghana deel aan de Trends
in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Sinds 1996 organiseren de
onderzoekers om de vier jaar de TIMMS om de kennis van wiskunde en wetenschappen te
testen. De laatste jaren kwam Ghana niet in de rij van onderzochte landen voor, dus kijken
we naar de cijfers van 2007. De onderzoekers stellen telkens in samenwerking met de
deelnemende overheden de toetsen op om zo het foutenpercentage zo minimaal mogelijk
te houden. Op die manier sluit de vraagstelling zo dicht mogelijk bij de manier van
lesgeven aan.
TIMSS heeft naast het maken van de ranglijst vooral als doel om aan te geven waarom
bepaalde landen goed scoren en andere landen zwak. De onderzoekers verzamelen
informatie over de onderwijscontext via schriftelijke vragenlijsten voor leerlingen, leraren en
schoolleiders. Doordat het TIMSS onderzoek elke vier jaar herhaald wordt, geeft het ook
een beeld van ontwikkelingen in leerprestaties en in het onderwijs door de jaren heen.
De TIMSS wiskunde- én wetenschapsbeoordelingen zijn gebaseerd op uitgebreide kaders
die in samenwerking met de deelnemende landen zijn ontwikkeld.
Voor elk curriculumgebied in elke graad zijn de kaders georganiseerd rond twee dimensies:
een inhoudsdimensie die de te beoordelen inhoud specificeert en een cognitieve dimensie
die de te beoordelen denkprocessen specificeert. De TIMSS-beoordelingen bevatten bijna
800 beoordelingsitems, ongeveer 200 per graad voor elk curriculumgebied. De meeste
TIMSS-items beoordelen de sollicitatie- en redeneervaardigheden van studenten.
Ghana scoort op de TIMSS in 2007 duidelijk hoger dan vergelijkbare landen maar volgens
TIMSS moet men nog steeds aandacht besteden aan beide vakgebieden.
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Scores TIMSS Ghana 2007 in %
Gemiddelde

Minimum
competentie

Bekwaamheid

Wiskunde
derde
leerjaar

36.6

47.2

18.6

Wiskunde
zesde
leerjaar

34.4

42.7

9.8

(TIMSS, 2007)

.1.2. Resultaten National Education Assessment
Naast de resultaten van het TIMSS kijken we ook naar deze van het National Education
Assessment (NEA). Dit rapport presenteert de bevindingen voor wiskunde en Engels in het
vierde en zesde leerjaar. In 2016 werd het NEA herzien om P4-leerlingen te beoordelen in
plaats van P3-leerlingen om alzo beter af te stemmen op het beleid van de instructietaal
(zoals gezegd krijgen leerlingen pas volledig les in het Engels vanaf het vierde leerjaar, P4
dus). De 2016-editie was de zesde toepassing van het NEA en nam een steekproef binnen
alle regio’s van Ghana. Hierbij verzamelden de onderzoekers 550 scholen en testte men
35 996 leerlingen in de loop van drie dagen in juli 2016. De steekproefomvang werd zo
ontworpen om representatief te zijn op nationaal en regionaal niveau.
Omdat deze bachelorproef zich specifiek op het vak wiskunde richt, gaan we enkel dieper
in op deze steekproef. De volgende onderdelen werden getest: bewerkingen,
getallenkennis, metend rekenen, vorm en ruimte en tot slot gegevens en kansberekening.
Het assessment bestaat uit meerkeuzevragen die gebaseerd zijn op de nationale
leerplannen. De P4-test bevatte elk 40 items voor wiskunde. De P6-test bevatte 45 items.
Leerlingen die op zijn minst 35% van de vragen correct beantwoordden kregen een
beoordeling ‘minimum competentie’. Leerlingen die 55% van de vragen correct
beantwoordden werden ‘bekwaam’ bevonden. De bedenkers van de test vermelden wel
dat het internationale level van bekwaamheid hoger ligt dan deze in de test (namelijk 70%).
Voor de afgelopen drie metingen (2011, 2013 en 2016) heeft het Agentschap van de
Verenigde Staten voor Internationale Ontwikkeling (USAID) technische bijstand aan de
NEA gegeven. Dit zorgde ervoor dat de inhoud is verbeterd ten opzichte van voorgaande
jaren en de vergelijkbaarheid van testresultaten tussen 2013 en 2016 was gewaarborgd.
De test mat de juiste cognitieve vaardigheden en was op alle vlakken betrouwbaar
(moeilijkheidsgraad, correctie,…).
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Percentage van leerlingen dat onder het
minimum, het minimum en bekwaam geacht
wordt voor wiskunde in het 4de leerjaar in 2016

22
45,2

32,8

onder het minimum (<35%)

minimum competentie (35-55%)

bekwaamheid (>55%)

(NEA, 2016)

Percentage van leerlingen dat onder het
minimum, het minimum en bekwaam geacht
wordt voor wiskunde in het 6de leerjaar in 2016

24,9

29,3

45,9

onder het minimum (<35%)

minimum competentie (35-55%)

bekwaamheid (>55%)

(NEA, 2016)
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We geven de gemiddelde scores voor elk domein weer in onderstaande grafiek. De
leerlingen hebben de meeste moeilijkheden met zaken uit het domein meetkunde.

Gemiddelde score's voor wiskunde per domein in %
data en kansberekening

53

44
29

meetkunde

34
39
38

metend rekenen
getallenkennis

51

43

bewerkingen

44
0

10

20
p6

30

40

46
50

60

p4

(NEA, 2016)
De NEA data deelde de resultaten ook op in subgroepen (zie onderstaande tabel). Meisjes
en jongens scoorden in het vierde leerjaar voor wiskunde nagenoeg gelijk (41.9% voor
jongens en 41.5% voor meisjes). In het zesde leerjaar waren er kleine maar statisch gezien
significante verschillen tussen de scores van de jongens en de meisjes. 44.9% scoorde
correct bij de jongens en 42.8% bij de meisjes.
In het rapport werd ook een vergelijking gemaakt tussen de ligging en het type van de
school. Het gemiddelde van leerlingen in stedelijke gebieden was significant hoger dan
leerlingen in rurale gebieden. Diezelfde trend was ook te zien in kansarme gebieden waar
leerlingen lager scoorden dan in niet-kansarme gebieden. Volgens het rapport is het niet
verrassend dat de laagste scores gemeten werden in de volgende regio’s: Northern en
Upper East. Het verschil tussen private en publieke scholen was nog groter.

Sex

Schoollocatie

Type school

District type

man

vrouw

ruraal

stedelijk

publiek

privaat

nietkansarm

kansarm

P4

41.9%

41.5%

37.9%

47.0%

38.1%

55.6%

43.5%

35.1%

P6

44.9%

42.8%

40.8%

47.8%

41.6%

53.2%

45.4%

37.9%

(NEA, 2016)
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Onderstaande grafiek stelt de regionale prestaties voor. Er was een aanzienlijk verschil in
prestaties tussen de verschillende regio's. Er zijn duidelijk lagere waarden voor leerlingen
die naar school gaan in de drie regio's van Noord-Ghana (Northern, Upper East en Upper
West). In het algemeen scoren leerlingen van scholen in Groot-Accra beter.

Gemiddelde score per regio in %
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0
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Brong
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Central Eastern Greater Northern Upper
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p4

Upper
West

Volta

Western

p6

(NEA, 2016)
Uit de resultaten van de NEA 2016 kunnen we concluderen dat de resultaten voor
wiskunde zowel in het vierde als het zesde leerjaar laag waren. Er is geen significant
verschil tussen de metingen van 2013 en 2016 en dus geen positieve evolutie merkbaar.
Hoewel de scores laag waren voor zowel het Engels als de wiskunde, leek de wiskunde
een grotere uitdaging te vormen voor de Ghanese leerlingen, zowel in openbare scholen
als in privéscholen. Voor wiskunde hadden de leerlingen aanzienlijk meer moeite met
meetkunde. Ze hadden ook moeite om de concepten van meten te begrijpen en toe te
passen bij het oplossen van wiskundige problemen.
Een tweede gebied dat leerlingen uitdaagde, was het begrijpen van de eigenschappen van
twee- en driedimensionale vormen en het gebruiken van deze concepten om de relatieve
grootte van vormen en ruimten te evalueren.
Meten en “vorm en ruimte” zijn twee domeinen van wiskunde die opgenomen zijn in het
Ghanese leerplan voor de basisschool. Het EGMA (Early Grade Mathematics Assessment)
gaf enkele aanwijzingen waarom P4- en P6-leerlingen problemen hadden met deze
vaardigheden. Uit bevindingen van de nationale EGMA-onderzoeken van 2013 en 2015
bleek dat de beste prestaties van leerlingen gebaseerd waren op elementaire wiskundige
bewerkingen die uit het hoofd waren geleerd en het dus niet ging om verworven inzichten.
Het begrijpen en toepassen van wiskundige concepten bleek beperkt te zijn. Het niet
begrijpen van elementaire wiskundige concepten in de eerste graden vormt een voor de
hand liggende barrière voor het begrijpen van de concepten en wiskundige vaardigheden.
Vertraagde ontwikkeling van voorlees- en leesvaardigheden in de eerste graden is ook van
invloed op de prestaties in het latere Engels maar belangrijk ook in de wiskunde.
Leerlingen die de vraagstelling niet begrijpen kunnen de wiskundevragen ook onvoldoende
oplossen met een negatief resultaat tot gevolg.
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Hieronder een voorbeeld van de vragenlijst binnen het domein “data en kansberekening.”

(NEA, 2016)
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De resultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met die van 2013. Er zijn geen significante
verschillen merkbaar tussen de scores van de leerlingen. De vergelijking met 2013 is
alleen voor P6, aangezien P4-leerlingen niet vóór 2016 zijn getest maar het toen nog de
P3- leerlingen waren. Een groot deel van de leerlingen heeft moeite om de leerstof van het
vierde en zesde leerjaar te beheersen. Dit is niet verwonderlijk omdat het EGMA al
aangegeven had dat een groot deel van de leerlingen uit het tweede leerjaar de
basisvaardigheden niet had om te slagen in de toekomst voor de P4- en P6-toetsing.
Het ontbreekt volgens het EGMA aan basisskills wiskunde die de leerlingen leren tijdens
de eerste leerjaren van het lager onderwijs.
Het basisonderwijs in Ghana zal nu en in de komende jaren het vroegtijdig onderwijs
moeten verbeteren om ervoor te zorgen dat deze leerlingen over de basisvaardigheden
beschikken om te slagen op school.

Toetsing en evaluatie in het Ghanese lager onderwijs
De West African Examinations Council, Ghana National Office is verantwoordelijk voor het
afnemen van de nationale examens in het lager onderwijs. Zij zien erop toe dat de
examens voldoen aan bepaalde eisen.
In Ghana werkt men met het letterkwalificatiesysteem. Het hieronder gepresenteerde
beoordelingssysteem toont het letterkwalificatiesysteem en de equivalente
beoordelingsgrenzen. Het schrijven van bijvoorbeeld '80%’, zonder de betekenis van het
cijfer te schrijven, of de descriptor voor het cijfer dat 'excellent’ is, biedt de leerling niet
genoeg informatie om zijn / haar prestaties in de beoordeling te evalueren. Daarom zijn
leerkrachten ook aangeleerd om de betekenis van het cijfer te schrijven naast de score die
ze geven. Afgezien van de score en de cijferbeschrijving is het ook belangrijk om een korte
diagnose te stellen van de punten die de leerling moet overwegen om het beter te doen in
toekomstige tests enz. Uiteraard kunnen leerkrachten opmerkingen zoals: keep it up,
hardworking,… toevoegen.


Grade A: 80 - 100% - Excellent



Grade B: 70 - 79% - Very Good



Grade C: 60 - 69% - Good



Grade D: 45 - 59% - Credit (Satisfactory)



Grade E: 35 - 44% - Pass



Grade F: 34% - Fail

In de praktijk merkte ik echter op dat de leerkrachten in Dafor werken met het klassieke
puntensysteem zoals we ook in België vaak zien. De leerlingen krijgen frequent taken en
toetsen die telkens onaangekondigd zijn en staan ook telkens op punten. Op die manier
creëert de school wel leerlingen die zich thuis hard inzetten. Er is weinig ruimte voor eigen
verwoordingen, hetgeen in de notities staat moet ook op de toets te zien zijn. Het gaat dus
vooral over kopiërend werk waardoor het moeilijk af te leiden is of de leerling de leerstof nu
wel echt tot zich heeft genomen. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport waarbij
zowel punten als feedback is genoteerd. Ook de attitudes komen aan bod op het rapport.
In bijlage is een voorbeeldrapport terug te vinden.

Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

Pagina 27 van 61

Situatieschets van de getoetste school
Dafor is een dorp in het Kpando district van de Volta regio in Ghana. Het is een typisch
Ghanese dorpsschool waar alle leerlingen in de buurt van de school wonen en de
gemeenschap nauw verbonden is met de school. Tot enkele jaren geleden was het dorp
enkel bereikbaar via een kano waardoor de school moeilijk bereikbaar was voor vooral
leerkrachten maar ook voor leerlingen en het moeilijk was om veel materiaal naar de
school te brengen.
De school werd in 2017 gerenoveerd in samenwerking met Support Ghana, een Belgische
organisatie die zich onder meer toespitst op educatie in de streek rond Kpando. Voor 2017
waren de muren slechts tot kniehoogte, wat vaak leidde tot wateroverlast tijdens het
regenseizoen (maart tot september). De bouw gebeurde in overleg met de gemeenschap
en ook een beroepsschool uit het naburige Sovie hielp bij de opbouw.
De school bestaat uit vier blokken van telkens drie klassen: drie klassen “kindergarten”,
drie klassen “lower primary”, drie klassen “upper primary” en tot slot de drie klassen “Junior
High School”. Momenteel is er een nieuw gebouw opgetrokken waardoor een deel zal
verhuizen en er ook plaats zal zijn voor onder andere computerklassen en een
leraarskamer.
Schoolmateriaal en elektriciteit is schaars aanwezig op de school, enkel de “Junior High
School” beschikt over elektriciteit al valt deze wel uit als het regent. Naar volgend jaar toe
probeert de school hier ook een oplossing voor te vinden.
De klas bestaat uit 18 leerlingen (9 jongens en 9 meisjes) maar er effectief 18 in de klas
hebben is heel uitzonderlijk. Sommige leerlingen zijn heel vaak afwezig.
De leeftijd van de kinderen ligt enorm uit elkaar (tot vier jaar) net als het niveau voor
sommige vakken. Vooral bij wiskunde is er nood aan veel differentiatie, wat tot voor mijn
komst niet gebeurde.
Naar Belgische normen is dit een enorm brave klas. De leerlingen proberen zoveel
mogelijk mee te werken als ze daar de kans toe krijgen. De leerkrachten gebruiken
momenteel weinig tot geen actieve of coöperatieve werkvormen. Negatief gedrag (zoals
bijvoorbeeld te laat komen) straffen de leerkrachten met een stokslag. Hetzelfde gebeurt
wanneer een leerling het antwoord schuldig blijft (afhankelijk van situatie tot situatie). Bij
positief gedrag volgt er geen beloning en er is ook weinig positieve feedback. De klas
hangt goed samen en ook met andere leerkrachten is er goed contact. Dit komt vooral
omdat de leerlingen en leerkrachten ook samenwerken buiten de school in hun
gemeenschap.
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In het Education Office van Kpando is een ranking te zien van alle scholen in het Kpando
district. Dafor R/C basic school scoort met de derde laatste plaats heel zwak in de regio.
Het Education Office is het centrale orgaan dat het onderwijs controleert en organiseert in
het Kpando district.
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(Support Ghana, 2017)
Om leerlingen actief zaken te laten ervaren en ontdekken is materiaal vaak onontbeerlijk.
Zoals gezegd is schoolmateriaal schaars aanwezig op school (meer info daarover is ook
nog terug te vinden in het onderdeel methodologie).
Bij het samenstellen van het materiaal vond ik het zelf belangrijk om dit op een duurzame
manier te doen. Maar wat houdt duurzaamheid in? Het woord duurzaam betekent volgens
het woordenboek het volgende:
1. lang durend.
2. weinig aan slijtage of bederf onderhevig.
3. het milieu weinig belastend: duurzame energiebronnen zoals wind, zon, waterkracht
enz.; duurzaam produceren
De leerkrachten moeten het materiaal als een meerwaarde ervaren in hun lesgeven. Het
materiaal moet ook eenvoudig te herstellen zijn.
Een aandachtspunt hierbij is dat het materiaal zo goedkoop mogelijk gemaakt moet zijn.
Hiervoor zijn twee redenen: duur materiaal durven leerkrachten niet gebruiken of ze tonen
het enkel en laten leerlingen er niet mee werken. Andere leerkrachten kunnen bovendien
met een beperkt budget het materiaal kopiëren / namaken.
Als laatste moet het materiaal zo ecologisch mogelijk gemaakt zijn. Belangrijk is dat we
zoveel mogelijk werken met materiaal dat reeds aanwezig is en dit om twee redenen.
Vooreerst kan de school of kunnen andere scholen het materiaal kopiëren en leert de
bevolking op die manier van elkaar. Daarnaast verlaagt het ook de ecologische voetafdruk,
vermits er geen materiaal uit andere regio’s of landen komt om aan hun noden te voldoen.
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Onderzoeksaanpak
De focus ligt op de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen actieve werkvormen het
onderwijsniveau wiskunde in Dafor, Ghana, verhogen?” Hiervoor werden vijf interviews
afgenomen in Ghana en werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd bij een zesde leerjaar
in Dafor en de huiswerkklassen.

2

Beginsituatie

De leerkrachten van de school gebruiken voor wiskunde nauwelijks actieve werkvormen.
De leerlingen maken klassikale oefeningen waarna individuele oefeningen volgen die vaak
op punten staan. Partnerwerk, groepswerken,… komen niet aan bod. Zoals gezegd,
schoolmateriaal is schaars aanwezig op de school.
Voor het onderzoek stel ik de vraag aan welk materiaal de school nood heeft. Tijdens mijn
verblijf in Ghana vulde ik dit zelf aan door mijn eigen ervaringen tijdens het lesgeven. In
bijlage 1 van deze bachelorproef is het schoolbudget voor de school terug te vinden. Al het
materiaal dat de school voor één schooljaar nodig heeft is hierin terug te vinden.

Welk materiaal is reeds aanwezig met betrekking tot
wiskunde?
De klas heeft nog geen specifiek materiaal voor de lessen wiskunde. Er is wel materiaal
dat andere leerkrachten kunnen ontlenen:


Printer



Projector



MAB materiaal

Waaraan hebben ze behoefte? Wat zou een meerwaarde
voor de lessen wiskunde kunnen bieden?












Rekenmachines
USB sticks
Weegschalen
Digitale camera
Projector
Laptops
Schoolschriften
Passers
Meetlatten
Geodriehoeken
Gewichten
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Ervaringen tijdens het eigen lesgeven

Tijdens mijn tien weken lesgeven in Dafor kon ik heel goed observeren hoe het Ghanese
onderwijs werkt en wat de gelijkenissen en verschillen zijn met het onze. Omdat dit
uiteraard nogal uitgebreid is beperk ik me hier opnieuw enkel tot het onderdeel wiskunde.
De leerlingen krijgen 3,5 uur per week wiskunde. Dit is ongeveer een uur minder dan in
België. Eén van de gelijkenissen is dat de les vaak start vanuit een klassikale instructie,
gevolgd door een individuele oefening en nadien een feedbackmoment. In Ghana ziet de
leerkracht een individuele oefening als een toetsmoment en zet die oefening ook altijd op
punten. De leerlingen kunnen eigenlijk nooit in een veilige sfeer fouten maken. Wie de
leerstof niet begrijpt krijgt een verlengde instructie tijdens de speeltijd. Minstens één maal
per week volgt er een toetsing van de leerstof. Volgens de leerkrachten is dit om de
leerlingen te motiveren om thuis voor school te werken. De toetsen zijn theoretische vragen
zoals definities aangevuld met enkele oefeningen. Opvallend is dat de leerlingen voor de
theorie goed scoren en vooral moeilijkheden hebben met de oefeningen.

4

Interviews

Voor dit onderzoek was het ook belangrijk de mening te kennen van de leerkrachten. We
kunnen immers wel stellen dat de resultaten in Dafor voor wiskunde laag zijn en dat de
methodes vaak anders zijn dan dat we in België gewoon zijn, we moeten echter onze
westerse bril afzetten en proberen te kijken vanuit de Ghanese bril. Hoe denken zij zelf
over hun wiskundeonderwijs? Concreet werden er vijf interviews afgenomen. Om een zo
divers mogelijke mening te krijgen ondervroeg ik zowel directie, leerkrachten (zowel lager
als middelbaar) en een student lager onderwijs. De interviews zijn terug te vinden in bijlage
vier van deze bachelorproef.
Uit de interviews blijkt dat elke ondervraagde aangeeft dat een kwalitatieve les wiskunde
bestaat uit een groot deel ‘doen’. De wiskunde actief ervaren met materiaal vinden ze de
meest efficiënte manier om kinderen wiskunde te laten leren. Ze geven aan welke
moeilijkheden ze hier momenteel mee ervaren. Het tekort aan materiaal is daarin een
belangrijke factor. Vanuit de leerkrachten en de directie vragen ze meer materiaal maar om
budgettaire redenen is dit nog niet allemaal voorhanden. Het gaat onder meer om concreet
materiaal zoals abaci en MAB-materiaal. Daarnaast vragen ze ook boeken voor elk kind,
bordmateriaal voor de leerkrachten zoals geodriehoeken, een grafiekenbord,…
Leerkrachten zien ook het belang van ICT onderwijs in tijdens wiskunde maar helaas is dit
nog niet in de lessen geïntegreerd door het ontbreken van ICT-materiaal. Op vlak van
evaluatie geloven de leerkrachten sterk in oefeningen en testen die best op punten staan
zodat de leerlingen gemotiveerd zijn. Naar differentiatie toe werken de leerkrachten tijdens
de les in één groep. Leerlingen die uitvallen krijgen extra uitleg tijdens een vrij moment. Zo
kan deze leerling de doelstellingen halen die ook de rest van de klas dient te halen.
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Een vergelijking in voorbereiding

Bij het lesgeven is een grondige lesvoorbereiding essentieel. In dit deel maak ik een
vergelijking tussen een Belgische en een Ghanese lesvoorbereiding wiskunde. In de tabel
hieronder is een overzicht te vinden van de onderdelen die wel of niet in de
lesvoorbereiding aanwezig zijn. Voor de vergelijking gebruikte ik het standaard sjabloon
van Hogeschool Gent. Uiteraard zijn er kleine verschillen met andere
lesvoorbereidingsfiches maar globaal zijn deze erg gelijklopend.
Een eerste groot verschil is het medium dat gebruikt wordt. In België wordt de
voorbereiding altijd (al zijn er altijd uitzonderingen) digitaal gemaakt. Dit kan in het office
programma Word zijn of via een platform zoals bijvoorbeeld Scoodle.
Zowel in Ghana als in België wordt het leerplandoelstellingen gewerkt. In Ghana zijn er
geen lesdoelstellingen te vinden. Het is echter zo dat de lesdoelstellingen zodanig specifiek
zijn dat ze op zich al lesdoelstellingen zijn. Het leerplandoel wordt tevens ook in het
leerplan genoteerd per les (zie het deel leerplan op pagina 18 voor meer informatie
hierover). Een didactische beginsituatie met daarbij interessante informatie met betrekking
tot differentiatie is in een Ghanese lesvoorbereiding niet terug te vinden. Differentiatie
wordt ook weinig tot niet toegepast waardoor deze informatie vrij overbodig is. De
onderwijs- en leermiddelen worden in beide landen genoteerd. Dit zorgt voor een goed
overzicht van het materiaal dat men voor een bepaalde les nodig heeft. In het Ghanese
onderwijs is dit materiaal wel beperkter. De lesfases worden in beide landen ook gebruikt,
dit zorgt ervoor dat er variatie terug te vinden is in de les. In Ghana gaat het op vlak van
wiskunde vaak om een klassikale instructie gevolgd door een individuele oefening. Een
tijdsindicatie wordt in Ghana niet gebruikt, dit in tegenstelling tot België.
België

Ghana

Digitaal

Handgeschreven in boek

Leerplandoelstellingen

JA

JA

Lesdoelstellingen

JA

NEEN

Didactische beginsituatie

JA

NEEN

Onderwijs- en leermiddelen

JA

JA

Lesfases

JA

JA

Bronnen

JA

JA

Streefwoordenschat

JA

NEEN

Medium

In bijlage kan u drie Ghanese lesvoorbereidingen wiskunde terugvinden.

Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

6

Pagina 33 van 61

Onderzoek

De focus ligt op de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen actieve werkvormen het
onderwijsniveau wiskunde in Dafor, Ghana, verhogen?” Hiervoor werden verschillende
onderzoeken uitgevoerd in het zesde leerjaar van Dafor R/C basic school en in een extra
class in Kpando. De methode waarop dit gebeurde was afhankelijk van de soort les. De
domeinen: bewerkingen, meetkunde, metend rekenen en toepassingen werden
onderzocht.
Volgens leerpsycholoog David Kolb (2016) leren mensen op vier verschillende manieren.
Er zijn de dromers die leren door waar te nemen, de denkers die voornamelijk leren door te
analyseren, de beslissers die voornamelijk leren door actief te experimenteren en tot slot
de doeners die leren door te ervaren. Een les moet bestaan uit verschillende fases die elk
type kind kan prikkelen. Dit heb ik ook voorzien in mijn lessen. De nadruk lag echter
voornamelijk op het leren door actief te experimenteren en door te ervaren.

Onderzoek 1: bewerkingen - automatisatie van aftrekken,
optellen, vermenigvuldigen en delen
Tijdens de zorgklassen kregen zeven kinderen drie keer per week extra begeleiding rond
aftrekken, optellen, vermenigvuldigen en delen. Een eerste meting vond plaats op 14
maart. Hierbij vulden de leerlingen de Tempo-Test-Rekenen in. De Tempo-Test-Rekenen
werd in 1992 ontworpen door Teije De Vos. Hij is bedoeld om te onderzoeken op welk
tempo een leerling eenvoudige rekenkundige bewerkingen kan uitvoeren. Uit de uitslag van
deze gegevens kunnen we ook afleiden in hoeverre er bij de leerling sprake is van
automatisering van eenvoudige bewerkingen beneden 100 (de bewerkingen zijn: optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen). De leerlingen legden deze genormeerde test elk
individueel af en kregen 1 minuut per kolom. Er is de mogelijkheid tot het maken van een
foutenanalyse, maar verder blijven kwalitatieve analyses met de TTR beperkt.
Door de landelijk genormeerde Didactische Leeftijdsequivalenten (DLE-schalen) is het
mogelijk om vroeg te signaleren of leerlingen een achterstand hebben en om de
vooruitgang van de leerlingen te bewaken. Op deze manier zouden we ook heel goed
kunnen nagaan of een Ghanese leerling van een bepaalde leeftijd eenzelfde score haalt
als een Belgische leeftijdsgenoot.
De getoetste leerlingen hebben een verschillende leeftijd. We vermelden telkens hun
geboortemaand en –jaar.


Abass – juli 2005



Rashid – november 2006



Inayatu – februari 2005



Salam – april 2007



Fuseini – augustus 2008



Abubakar – april 2008



Mustafa – juni 2004
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Een week later werd gestart met lessen die de leerstof inoefenden. Hierbij werd gebruik
gemaakt van verschillend spelmateriaal. Dit werd elke week kort herhaald en op 11 april
werd een tweede test afgelegd. Na de tweede test kunnen we vergelijken of er al dan niet
progressie is waar te nemen.
Na de test kende ik van iedereen de beginsituatie. Het grootste deel van de groep wist
duidelijk wat de basisbewerkingen waren en kon de oefeningen maken. Anderen (onder
andere Fuseini en Salam) telden alles op (wellicht uit onoplettendheid want tijdens de les
konden ze aftrekken en minimaal vermenigvuldigen), Inayatu en Abubakar geraakten niet
uit hun delingen.
Omdat de beginsituatie bij iedere leerling verschilt, is er nood aan differentiatie in niveau en
daarmee ook naar werkvormen. Elke les startte gezamenlijk met het rappen van de tafels.
Daarna werden ze opgesplitst. Salam en Fuseini gingen aan de slag met concreet
materiaal zoals stenen om mee te tellen. Abass, Abubakar, Mustafa, Rashid en Inayatu
speelden verschillende wiskundespelletjes die gebaseerd waren op zeeslag, vier op een rij,
kruiswoordraadsel, domino, memory, snelle jelle (kaartspel dat verdeeld is in twee pakjes
en waarbij ze tegelijk een kaart omdraaien en zo snel mogelijk deze getallen optellen of
vermenigvuldigen), wasknijperspel en een kleurplaat.

Spel met wasknijpers
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Stenen als concreet materiaal. Vier groepjes van vier stenen vormen zestien stenen.
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Onderzoek 2: meetkunde - ruimtefiguren
Tijdens de les meetkunde rond ruimtefiguren werden de leerlingen opgesplitst in groepjes.
Twee groepjes van vier leerlingen gingen aan de slag met materiaal en twee groepjes van
vier leerlingen gingen aan de slag zonder materiaal. De taak bestond erin het aantal
hoeken, vlakken en zijden te noteren van een kubus, balk, cilinder, bol en piramide.
De leerlingen met materiaal kregen echte voorwerpen die ze konden aanraken en waar ze
concreet alles konden gaan tellen. De andere groep leerlingen kregen telkens een blad met
daarop afbeeldingen van de ruimtefiguren.
Om de resultaten objectief te bekijken werden heterogene groepen gevormd van zowel
jongens als meisjes en zowel sterke als zwakke leerlingen voor wiskunde.

Concreet materiaal gebruikt tijdens de les rond ruimtefiguren.
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Onderzoek 3: toepassingen - verzamelen en behandelen
van data
Tijdens de les rond data werd eerst een klassikale instructie gegeven. Daarna werd de
groep opgesplitst in twee. De eerste groep moest individueel aan de slag met een oefening
die op het bord stond genoteerd. De leerlingen kregen data van de vijf snelste mannelijke
en vrouwelijke sprint(st)ers op de 100 meter.
Groep twee ging mee met mij naar buiten en ging echte data verzamelen door elk
individueel te sprinten. Daarna werd met de verzamelde data enkele vragen opgesteld aan
het bord. In totaal hadden beide groepen vijf dezelfde vragen. De volgende les werden de
groepen omgewisseld om zo de meting nog correcter te maken.
De vragen:


Maak een rangschikking van de snelste naar de traagste tijd voor jongens en
meisjes / mannen en vrouwen



Wie is de snelste en wie is de traagste in het algemeen?



Wat is de modale tijd? (meest voorkomende tijd)



Wat is het verschil tussen de tweede en de derde persoon?



Wat is het tijdsverschil tussen de snelste vrouw en de traagste vrouw?
Mannen
Atleet

Vrouwen
Tijd

Atleet

Tijd

Yohan Blake

9.69 sec.

Shelly-Ann Fraser-Pryce

10.70 sec.

Justin Gatlin

9.74 sec.

Florence Griffith-Joyner

10.49 sec.

Usain Bolt

9.58 sec.

Marion Jones

10.65 sec.

Asafa Powell

9.72 sec.

Elaine Thompson

10.70 sec.

Tyson Gay

9.69 sec.

Carmelita Jeter

10.64 sec.

Tabel die de leerlingen kregen die niet de actieve werkvorm volgden.
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Onderzoek 4: toepassingen - maken van grafieken
Tijdens de vervolgles moesten de leerlingen zelf grafieken kunnen opmaken. De klasgroep
werd heterogeen verdeeld in twee groepen. Groep 1 ging actief aan de slag met een
grafiekenbord op het bord. Groep 2 werkte zonder materiaal buiten het klaslokaal. Beiden
hadden ze dezelfde vragen. De volgende les werd er omgewisseld. De essentie bleef bij
het omwisselen hetzelfde al werden de vragen wel aangepast om de les interessant te
houden. (Zo ging het niet meer om een restaurant maar om het WK voetbal).
De vragen:


Maak een staafdiagram



Hoeveel rijst werd er verkocht in het restaurant?



Hoeveel fufu werd er meer verkocht dan banku?



Van wat werd er evenveel verkocht?



Wat werd het minst verkocht?



Wat werd het meest verkocht?

Grafiekenbord dat de leerlingen opbouwden tijdens de les.

Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

Pagina 39 van 61

Analyseresultaten
1

Analyse onderzoeken

Analyse 1: bewerkingen - automatisatie van aftrekken,
optellen, vermenigvuldigen en delen
Hieronder kijken we naar de resultaten van het eerste onderzoek. We stellen vast dat na
twee weken inoefenen met actieve werkvormen en concreet materiaal de resultaten bij 6
van de 7 leerlingen vooruit zijn gegaan.
Waarom de groei bij sommige leerlingen sterker is dan bij anderen is te wijten aan een
aantal factoren: het leertempo van de individuele leerling, het al dan niet aanwezig zijn
tijdens alle “extra classes”, de voorkennis die al dan niet terug is opgeroepen. De verklaring
waarom sommige leerlingen beter scoren dan andere is door het leeftijdsverschil.
Sommige leerlingen zoals Salam en Abubakar kenden de maaltafels nog niet en scoorden
zowel op test 1 en 2 een 0 score voor dit onderdeel. Ze groeiden wel in hun optellen en
aftrekken. Daar had ik ook op ingezet.

Resultaten temporekentest
60

55
47

50
40

39

39
32
26

30
20
20
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Analyse 2: meetkunde - ruimtefiguren
De gemiddelde score van de leerlingen met materiaal bedraagt 12,66 op 15. Het
gemiddelde bij de leerlingen die zonder materiaal werkten was 12,11. Het verschil is dus
verwaarloosbaar klein. Er zijn ook geen uitvallers bij één van de twee groepen. We kunnen
dus stellen dat in deze les de werkvormen en specifiek het gebruik van materiaal geen
effect heeft op de leerresultaten. Om een nog beter beeld te hebben zouden we deze test
nog eens moeten herhalen en de groepen omwisselen. Uiteraard speelt de voorkennis ook
altijd mee. Mocht er een bepaalde tijdspanne tussen zitten zouden we ook kunnen zien of
de groep met materiaal de leerstof beter heeft onthouden op lange termijn door actief te
werken. Omdat dit onderzoek over een periode van tien weken plaatsvond was hier
onvoldoende tijd voor.
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Analyse 3: toepassingen - verzamelen en behandelen van
data
Hieronder kijken we naar de resultaten van het derde onderzoek. We stellen vast dat van
de 17 deelnemende leerlingen 12 leerlingen beter scoorden door actief aan de slag te
gaan. Bij drie leerlingen was er geen verschil merkbaar tussen het actief of passief
inoefenen. De overige twee leerlingen scoorden beter tijdens de oefening waarbij ze niet
zelf de data gingen verzamelen maar deze reeds kregen. Gemiddeld gezien scoort de
klasgroep 7.76 op 10 wanneer ze zelf hun data verzamelden en 6.58 wanneer ze deze
reeds kregen. Het gaat om een verschil van ongeveer 10%.

Toepassingen - verzamelen en behandelen van data
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10
8
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4
2
0
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Analyse 4: toepassingen - maken van grafieken
Als we de cijfers gaan analyseren valt op dat 17 van de 18 leerlingen beter scoren tijdens
het actief inoefenen met het grafiekenbord dan wanneer ze dezelfde vragen moeten
oplossen in hun werkschrift. Eén leerling scoort dezelfde score. De gemiddelde score
bedraagt 8.52 wanneer de leerlingen actief de leerstof inoefenen. Zonder actief inoefenen
ligt de score bijna 3 punten lager met 5.66 op 10.

toepassingen - maken van grafieken
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Conclusie
Deze bachelorproef zocht een antwoord op de vraag hoe actieve werkvormen het
onderwijsniveau voor wiskunde in Dafor, Ghana, kunnen verhogen. Op deze
onderzoeksvraag kan ik als antwoord stellen dat er een positief effect is op de
leerresultaten. Uit drie van de vier onderzoeken blijkt dat de resultaten van de leerlingen
hoger ligt wanneer leerlingen op een actieve manier leren - al dan niet gebruik makend van
materiaal - dan wanneer ze op een passieve manier leren. De quote
“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand” is de slagzin waarmee ik
deze bachelorproef kan samenvatten.
Er zijn meerdere redenen te vinden voor deze vooruitgang. Een eerste reden is dat de
betrokkenheid groter is waardoor leerlingen gemotiveerder zijn om te leren. Bovendien zijn
de leerlingen creatiever en nemen ze meer risico's. Als laatste en wellicht de belangrijkste
reden: de leerlingen ervaren de leerstof als onderdeel van de werkelijkheid en niet als iets
louter “op papier”. Ook dit resulteert in een veel grotere betrokkenheid van de leerlingen.
Het onderzoek is afgenomen in één klas over een periode van tien weken. De lessen
bestonden uit veel herhaling omdat de leerlingen een beperkte hoeveelheid leerstof
wiskunde moesten zien. Over deze periode was het moeilijk om veel verschillende tests af
te nemen. Er was veel herhaling tijdens mijn lessen waarbij ik vaak hetzelfde of vrij analoog
materiaal gebruikte. Dit is de reden waarom ik slechts een beperkt aantal tests heb kunnen
uitvoeren en de steekproef bijgevolg niet zo groot is. Hierdoor is deze bachelorproef ook
een ideale opstap naar een uitgebreider onderzoek over een termijn van een aantal
maanden of jaren die de verschillende domeinen van wiskunde meten.
De toetsing was vaak een combinatie van inzichtvragen en pure theoretische vragen zoals
definities. Dit zorgt ervoor dat elk onderzoek betrouwbaar is en elke toetsing niet voor de
volle 100% bestaat uit antwoorden die uit het hoofd geleerd zijn, iets wat vaak gebeurt in
het Ghanese onderwijs.
Dit onderzoek werd enkel uitgevoerd in de Dafor R/C Basic School. De school kan aan de
slag met de aangereikte methodes wat kansen biedt om de resultaten te blijven evalueren
de komende jaren. De vraag die me na dit onderzoek boeit is of deze stage het team van
mijn stageschool zal inspireren en versterken om het niveau van wiskunde te verhogen. Uit
de interviews met mijn Ghanese collega-leerkrachten blijkt er een discrepantie te zijn
tussen de “theorie” (de antwoorden die de ondervraagde personen geven) en de
dagdagelijkse lespraktijk zoals ik deze gezien heb. Mr. Atiase Ernest Edem is er bv. van
overtuigd dat de leerlingen best zelf het concept van de les wiskunde ontdekken en zelf
actief op zoek moeten gaan naar de oplossing. Dit is maar één van de vele positieve zaken
die opvielen tijdens de interviews. Niemand van de geïnterviewde personen vermeldt dat
men het best leert door dwang en kopiërend lesgeven zoals dit in de praktijk gebeurt. Een
grote conclusie trekken uit deze antwoorden zou uiteraard groter onderzoek vergen.
Tijdens mijn onderzoek botste ik ook op moeilijkheden. Vooral het organiseren van de
onderzoeken was omwille van organisatorische redenen niet altijd evident en ik moest vaak
flexibel zijn om mijn onderzoeken effectief te kunnen uitvoeren. Er gingen ook heel wat
zaken goed. Zo kon ik rekenen op de waardevolle steun van mijn collega’s. Ik kreeg heel
wat informatie via hen en kon altijd op hen rekenen als ik een praktisch probleem had.
Daarnaast is er de laatste jaren reeds onderzoek gedaan naar het wiskundeniveau in het
onderwijs waardoor ik genoeg informatie kon raadplegen om mijn onderzoek op te
funderen. (Onder andere de rapporten rond wiskunde van de Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS) en het Education Sector Plan voor 2020
uitgegeven door de Ghanese overheid.)
Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.

Pagina 44 van 61

Bibliografie
Boeken:









Curriculum Research and Development Division (2007) Primary School
Mathematics Syllabus. Accra, Ghana: Ministry of Education, Science and Sports.
Ministry of Education Education Strategic plan 2010 to 2020 Volume 1 Policies,
strategies, delivery, finance (2012) Ministry of Education, Ghana
Ministry of Education, Global Partnership for Education, Appraisal of the
Government of Ghana Education Sector Plan 2010-2020 (2012) Ghana
Ministry of Education, Ghana Education Service, National Education Assessment
Unit, 2016 NEA Findings Report, (2016) Ghana
Kafui Etsey, K. & Smith, T. & Gyamera, E. & Koka, J. & de Boer, J. & Havi, E. &
Heyneman, S. (2009) Basic Education Quality in Ghana Basic Education in Ghana:
Progress and Problems. The United States Agency for International Development
(USAID)
Alice, Y. Kolb, A. Kolb, D. (2013) The Kolb Learning Style Inventory. Kaunakakai,
Verenigde Staten, Experience Based Learning Systems, Inc.
Briggs, P. (2017) Ghana. Bucks, Verenigd Koninkrijk: Bradt Travel Guides

Tijdschriften:


Onderwijssysteem Ghana | EP-Nuffic | 1e editie juni 2011 | versie 2, januari 2015 7
https://www.theguardian.com/education/2015/apr/07/ghana-global-educationcampaign-young-ambassadors-visit-ghanaian-school

Websites












Support Ghana: Projecten in Ghana. Geraadpleegd op 18/11/2017 via
http://supportghana.wordpress.com
Onderwijs Vlaanderen: statistieken. Geraadpleegd op 15/12/2017 via
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken
Education Policy and Data Center geraadpleegd op 05/03/2018 via
https://www.epdc.org/country/ghana
National Accreditation Board (NAB) lijst van geaccrediteerde hoger
onderwijsinstellingen en hun studieprogramma’s. geraadpleegd op 09/03/2018 via
www.nab.gov.gh/
Website van de West African Examinations Council, Ghana National Office (WAEC
Ghana). Geraadpleegd op 10/03/2018 via www.ghanawaec.org/
GER enrollment numbers geraadpleegd op 10/3/2018 via
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR?locations=GH-BE
Data World Bank, School enrollment, tertiary (% gross) geraadpleegd op
17/03/2018 via
https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?contextual=default&end=2016&
locations=GH&start=1971&view=chart
Index Mundi, buitenlandse schuld in de wereld, geraadpleegd op 17/03/2018 via
https://www.indexmundi.com/map/?v=94&l=nl
Ghana - Higher Education. Geraadpleegd op 20/03/2018 via
http://education.stateuniversity.com/pages/534/Ghana-HIGHER-EDUCATION.html
Roundup Millenniumdoelstellingen 2015 Geraadpleegd op 01/04/2018 via
https://www.11.be/item/roundup-millenniumdoelstellingen-2015

Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana.










Pagina 45 van 61

International Mathematics Report geraadpleegd op 04/05/2018 via
https://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMathematicsReport.
pdf
The World University Rankings Geraadpleegd op 14/05/2018 via
https://www.timeshighereducation.com/news/french-researchers-spotlight-benefitslearning-doing
National EFA 2015 Review Report, Ghana Country Report Geraadpleegd op
14/05/2018 via http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002314/231429e.pdf
Ghana, enkele feiten en cijfers, geraadpleegd op 15/05/2018 via
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/24/ghana--enkele-feiten-en-cijfers/
Human Development Index and its components Geraadpleegd op 16/05/2018 via
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
The Diploma in Basic Education Curriculum for the Colleges of Education
geraadpleegd op 17/05/2018 viavia http://www.ttel.org/files/docs/Institutional%20Development/Stakeholder%20forum%20presentati
ons.pdf
Education System Ghana Geraadpleegd op 19/05/2018 via
https://www.modernghana.com/image_preview/?which=1&menu_id=50&image_id=
44394

Academiejaar 2017-2018

Arnout Devolder

Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana

Pagina 46 van 61

Bijlagen
Bijlage 1: schoolbudget Kpando Dafor R/C
SCHOOL BUDGET
KPANDO DAFOR R.C PRIMARY SCHOOL
DISTRICT: KPANDO
S/N ACTIVITY

1

Promote effective teaching
and learning
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CIRCUIT: AKPINI-NORTH

INPUT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manila cards
Markers
Teaching charts
K.G learning materials
Reference materials for teachers
Chalkboard mathematical
instrument
7. Blue pens
8. Red pens
9. Colored chalk
10. Sole tape
11. Paper glue
12. Continuous assessment

QUANTITY

FREQUENCY UNIT
PRICE
(GH₵)

TOTAL PRICE
(GH₵)

20

2

1.80

72.00

3

2

11.00

66.00

4

1

15.00

60.00

3

1

14.00

42.00

4

1

13.00

52.00

1

1

80.00

80.00

11

2

1.00

22.00

11

2

1.00

22.00

5

1

5.00

25.00

4

2

5.00

40.00

4

2

5.00

40.00
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11

2

Organize sports activities

1. Feed under 13 boys
2. T & T for under 13 boys
3. School jersey
4. Methyl spirit
5. Injection violet
6. Plaster
7. Gauze
8. Spray
9. Glucose
10. Glove
11. Water for sports participants
12. Circuit sports levy
13. Ointment

1

3.00

33.00

SUBTOTAL

554.00

18

2

3.00

108.00

18

2

4.00

144.00

18

1

8.33

150.00

2 bottle

1

5.00

10.00

2 bottle

1

5.00

10.00

2 roll

1

12.00

24.00

2 roll

1

7.00

14.00

2

1

10.00

20.00

2

1

8.00

16.00

3 pairs

1

2.00

6.00

6 sachets

2

3.00

36.00

189

1

0.20

37.80

2 bottle

1

8.00

16.00
575.80

3

To promote efficient school
management
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perforator
T & T for staffs
Official sheet
Stapler
Stapler pin
Printing of documents

1

1

25.00

25.00

6

2

10.00

120.00

1 realm

1

20.00

20.00

1

1

18.00

18.00
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7. Photocopy of documents
8. School stamp
9. Calculator
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2

1

3.50

7.00

50

2

0.50

50.00

200

2

0.20

80.00

1

1

60.00

60.00

1

1

25.00

25.00
405.00

4

Promote good health and
sanitation

1. Veronica tank
2. Stand for veronica tank
3. Salt
4. Base
5. Color
6. Soda
7. Spray
8. Dust bin
9. Dust pan
10. Rake

3

1

45.00

135.00

3

1

20.00

60.00

2 sachets

3

1.50

9.00

1 gallon

3

10.00

30.00

1

3

4.00

12.00

1gallon

3

10.00

30.00

1

3

10.00

30.00

3

1

15.00

45.00

10

1

3.00

30.00

2

1

15.00

30.00
411.00

5

Promote cultural activities
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1. Drums
2. Costume

3
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3.
4.
5.
6.

Feed cultural group
Water for pupils
Trainer’s fee
T & T for cultural group
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10

1

5.00

50.00

20

1

3.00

60.00

6 sachets

1

3.00

18.00

1

1

50.00

50.00

20

1

4.00

80.00
408.00

6

Minor repairs

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Padlock
Hinges
Wood
Nail
Plywood
Workmanship

6

1

8.00

48.00

8

1

5.00

40.00

3

1

38.00

114.00

8 pds

1

4.00

32.00

2

1

32.00

62.00

1

2

40.00

80.00

SUBTOTAL

376.00

GRAND TOTAL = GH₵2729.80
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S/N ACTIVITY

1

Promote effective teaching
and learning
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INPUT

1.
2.
3.
4.

Manila cards
Markers
Teaching charts
Chalkboard mathematical
instrument
5. Continuous assessment
6. Globe
7. maps

QUANTITY

FREQUENCY UNIT
PRICE
(GH₵)

TOTAL PRICE
(GH₵)

10

2

1.80

36.00

2

2

11.00

44.00

4

1

20.00

80.00

1

2

80.00

80.00

3

1

3.00

9.00

1

1

25.00

25.00

4

1

10.00

40.00
314.00

2

Organize sports activities

1.
2.
3.
4.
5.

Feed under 15 boys and girls
T & T for under 15 boys and girls
Water for sports participants
Circuit sports levy

36

2

1.50

108.00

36

2

2.00

144.00

6 sachets

2

3.00

36.00

60

1

0.20

12.00
300.00

3

Promote efficient school
management
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1. T & T for staffs
2. Printing of documents
3. Photocopy of documents

3

2

10.00

60.00

20

2

0.50

20.00

50

2

0.20

20.00
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100.00
4

Promote good health and
sanitation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veronica tank
Stand
Dust bin
Dust pan
Salt
Soda
Base
Color
Spray

1

1

45.00

45.00

1

1

20.00

20.00

1

1

15.00

15.00

4

1

3.00

12.00

2

2

1.50

6.00

1

2

4.00

8.00

1

2

10.00

20.00

1

2

4.00

8.00

1

2

10.00

20.00
154.00

5

Minor repairs

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Padlock
Nail
Hinges
Go-inside
Wood
Workmanship

3

1

10

30.00

5 pds

1

3.00

15.00

6

1

5.00

30.00

6

1

5.00

30.00

2

1

38.00

76.00

1

1

40.00

40.00
221.00
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T&T
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1. T & T for staffs

3

2

10.00

60.00

GRAND TOTAL GH₵1149.00

PREPARED BY

SUPERVISED BY

……………………………

………………………………..

TEFE K. SENYO

GERHARD K. ZOMAYI

HEAD TEACHER

SMC CHAIRMAN
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DZIGBAH JOSHUA
CIRCUIT SUPERVISOR
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Bijlage 2: schoolrapport
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Bijlage 3: Ghanese lesvoorbereidingen wiskunde
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Bijlage 4: interviews
.1.3. Interview 1: Mr Tefe K. Senyo Pius – directeur
Wat houdt voor u een kwaliteitsvolle les wiskunde in? Welke elementen moeten hierin vervat zitten om de doelstellingen voor wiskunde te
bereiken?
Voor mij is een goede wiskundeles een les waarin de leerlingen veel actief oefenen. De leerkracht brengt de leerstof aan, hij is diegene die de kennis
moet overbrengen naar de leerlingen, maar het zijn wel de leerlingen die actief moeten meedenken en zoeken naar oplossingen.
Hoe denkt u dat een leerling het meest efficiënt wiskunde in zich opneemt?
Wiskunde is oefenen, oefenen en tot slot oefenen. Het is maar door de herhaling van al deze oefeningen dat bepaalde automatismen ingeprent
geraken bij de leerlingen.
Hoe weet u of een bepaalde leerling de doelstellingen bereikt heeft?
Taken, toetsen en oefeningen zijn de manier om tijdens het jaar te weten welke leerlingen de doelstellingen uit de syllabus al beheersen. De doelen
staan telkens in de notities van de leerkracht. Hier zie ik als directeur ook op toe. De lesvoorbereidingen moeten elke week ingediend worden op mijn
bureau zodat ik enkele voorbereidingen kan inkijken en kan zien waar de leerkrachten en leerlingen mee bezig zijn.
Welk materiaal zou voor de school een meerwaarde zijn op het vlak van wiskunde? Wanneer? - welk? – waarom?
Momenteel moeten we heel erg basismateriaal gebruiken en lopen we achter ten opzichte van scholen in bijvoorbeeld Accra of Kumasi. We strijden
met ongelijke wapens maar dat wil niet zeggen dat we niet dezelfde doelen willen halen. We gebruiken heel basic wiskundig materiaal aangevuld met
dagelijkse materialen zoals flessen en dergelijke. We hebben echter heel wat wiskundig materiaal verspreid over de school. Leerkrachten kunnen dit
uitwisselen met elkaar als ze dit nodig hebben voor een van hun lessen. We maken elk jaar een overzicht van wat we hebben en aan welk materiaal
we nood hebben. Ik zal je dit ook nog bezorgen, zo heb je een uitgebreide lijst.
Welke zaken onderneemt u om het niveau van wiskunde te verhogen hier op school?
Ik observeer mijn leerkrachten en kijk soms ook in de lesvoorbereidingen wat er op het programma staat. Daarnaast organiseer ik ook bijscholingen
voor de leerkrachten zodat ze up-to-date blijven met nieuwe lestechnieken. Een andere taak bestaat erin om geld te verzamelen voor nieuw
materiaal.
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.1.4. Interview 2: Mr Nyarko Mawuli Kofi - onderdirecteur en binnenkort student master in de wiskunde
Wat houdt voor u een kwaliteitsvolle les wiskunde in? Welke elementen moeten hierin vervat zitten om de doelstellingen voor wiskunde te
bereiken?
Een goede wiskundeles zou moeten bestaan uit een deel waarbij leerlingen echte zaken kunnen manipuleren en waarbij ze zelf met een oplossing
komen. De wiskundeles zou praktisch moeten worden gegeven en alles zou zoveel mogelijk vanuit de leerlingen moeten komen. Er wordt niet
gekopieerd van de leerkracht.
Hoe denkt u dat een leerling het meest efficiënt wiskunde in zich opneemt?
Zoveel mogelijk vertrekken vanuit een probleemstelling en hem/haar dat probleem zelf laten oplossen. En zoals ik eerder zei, zouden de leerlingen
zoveel mogelijk praktisch te werk moeten gaan.
Hoe weet u of een bepaalde leerling de doelstellingen bereikt heeft?
Door hem//haar op regelmatige basis te toetsen. Met regelmatige basis bedoel ik zeker en vast wekelijks maar ook door hem/haar oefeningen te
laten maken. Bij de toetsing moeten we kijken naar wat de doelen zijn voor die les. Als de leerling hieraan voldoet is de les geslaagd.
Wat doet u wanneer een leerling dit doel niet bereikt?
Ik denk dat u een één op één instructie moet geven tot de leerling het doel bereikt.
Gebruikt u momenteel materiaal? Wanneer? - welk? – waarom?
We gebruiken wiskundemateriaal zoals flessendoppen, abacus, meetinstrumenten,
Kan u enkele voorbeelden geven op welke manier materiaal voor u een meerwaarde kan zijn?
Ik denk dat we vooral materiaal nodig hebben dat de leerlingen helpt de doelen te bereiken. Concreet heb ik het dus over materiaal waarmee
leerlingen aan de slag kunnen. Een wiskundeset die bestaat uit bijvoorbeeld meetmateriaal maar ook materiaal voor leerkrachten zoals een abacus.
Op school hebben we er een die zelf geïmproviseerd is en tegenwoordig stuk is. Het zou de bedoeling zijn dat iedere leerling een abacus heeft. De
leerlingen zouden ook zelf een tekstboek moeten hebben.
In het zesde jaar zijn er voldoende tekstboeken voorhanden, maar deze worden enkel door de leerkracht gebruikt. Wat is de reden hiervan?
Sommige zijn vervangen en deze gebruiken we niet meer.
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.1.5. Interview 3: Mr Atiase Ernest Edem - leerkracht wiskunde in de Junior High School
Wat houdt voor u een kwaliteitsvolle les wiskunde in? Welke elementen moeten hierin vervat zitten om de doelstellingen voor wiskunde te
bereiken?
De leerlingen zouden allemaal moeten betrokken worden bij de les wiskunde
Hoe denkt u dat een leerling het meest efficiënt wiskunde in zich opneemt?
Leerlingen het concept van de les wiskunde zelf laten ontdekken. Als een leerling geleid wordt door de leerkracht zal hij minder leren dan wanneer hij
zelf actief op zoek moet gaan naar de oplossing. Zelf ontdekkend leren zeg maar.
Hoe weet u of een bepaalde leerling de doelstellingen bereikt heeft?
De leerlingen krijgen heel veel tests en oefeningen die peilen naar hun kennis rond een bepaald wiskundeonderwerp.
Wat doet u wanneer een leerling dit doel niet bereikt?
Ik zou de andere kinderen erbij roepen en het hen laten uitleggen. Als dit niet werkt zou ik mijn methode van lesgeven proberen aan te passen. Ik zou
dan één op één lesgeven met die leerling na school of tijdens de speeltijden. Als er meer uitvallen zou ik enkel mijn methode aanpassen en de
volledige klas erbij blijven betrekken. Diegenen die het doel bereikt hebben zou ik een uitdaging geven.
Kan u enkele voorbeelden geven op welke manier materiaal voor u een meerwaarde kan zijn?
We hebben nood aan bordmateriaal voor de leerkrachten zelf. We hebben ook een grafiekenbord nodig. Wat we vooral nodig hebben is ICTmateriaal en niet alleen voor het vak ICT maar ook voor wiskunde. Kinderen leren nu interactief dus via laptops en met een beamer zouden we veel
meer kunnen bereiken dan we nu doen.
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.1.6. Interview 4: Mr Amexo Raymond – leerkracht 6de leerjaar basic school
Wat houdt voor u een kwaliteitsvolle les wiskunde in? Welke elementen moeten hierin vervat zitten om de doelstellingen voor wiskunde te
bereiken?
Een les wiskunde is voor mij een les waarbij de leerlingen oefeningen maken in hun werkschrift. Door veel oefeningen te maken en de correctie te
zien leren ze uit hun fouten.
Hoe denkt u dat een leerling het meest efficiënt wiskunde in zich opneemt?
Vooral herhaling zie ik als meest belangrijke onderdeel van het leren. Het is maar door veelvuldig oefeningen te maken dat leerlingen de leerstof
zullen begrijpen.
Hoe weet u of een bepaalde leerling de doelstellingen bereikt heeft?
Als ze slagen voor de oefeningen en de test weet ik of de leerlingen het leerplandoel bereikt hebben.
Gebruikt u momenteel materiaal? Wanneer? - welk? – waarom?
Ik gebruik zeker en vast materiaal maar niet voor elke les vind ik het nuttig of goed inzetbaar. Ik gebruik voornamelijk dagdagelijks materiaal om
zaken aan te tonen. Daarnaast kan ik ook materiaal van school gebruiken. De reden dat ik het gebruik is vooral om de leerstof duidelijker over te
brengen aan de leerlingen.
Kan u enkele voorbeelden geven op welke manier materiaal voor u een meerwaarde kan zijn?
ik zou vooral graag bordmateriaal voor mezelf hebben zoals een nieuwe geodriehoek of passer. Ook wiskundig materiaal voor de leerlingen zou
handig zijn.
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.1.7. Interview 5: Mr Matthew Owusu – student bachelor basisonderwijs aan Jackson College of Education
in Hohoe
Wat houdt voor u een kwaliteitsvolle les wiskunde in, welke elementen moeten hierin zitten om de doelstellingen voor wiskunde te
bereiken?
Een kwaliteitsvolle les wiskunde betekent in de eerste plaats een goed voorbereide les met behulp van een gedetailleerde lesvoorbereiding. Niet
alleen de lesvoorbereiding moet goed voorbereid zijn maar ook het les- en leermateriaal moet verzameld of gemaakt worden. Belangrijk daarbij is dat
het juist is en goed ingezet wordt. Het materiaal moet geschikt zijn voor de te geven les en dus een meerwaarde zijn. Beleven staat tijdens de les
voor mij centraal.
Hoe denkt u dat een leerling het meest efficiënt wiskunde in zich opneemt?
Een leerling leert wiskunde het meest efficiënt dankzij een goede lesmethode van de leerkracht en geschikte les- en leermaterialen tijdens de les. De
leerlingen moeten inzien dat wiskunde deel uitmaakt van ons dagelijks leven. De leerling moet uitgedaagd worden met concrete dagdagelijkse
wiskundige problemen. Een voorbeeld hiervan is een les rond kopen en verkopen.
Hoe weet u of een bepaalde leerling de doelstellingen bereikt heeft?
Als de leerling alle evaluatievragen correct kan oplossen. Daarnaast kan je dit ook controleren in de praktijk door de leerling een eenvoudig wiskundig
probleem te laten oplossen. Hier opnieuw hetzelfde voorbeeld met kopen en verkopen. Op heel wat scholen verkopen ze zaken, laat hen dit zelf eens
doen en hen de winst of het verlies berekenen.
Gebruikt u momenteel materiaal? Wanneer? - welk? – waarom?
Ja, als introductie voor de les of om terug te blikken naar de voorgaande les. Het materiaal is heel erg afhankelijk van het lesonderwerp. Het kan
gaan van wiskundig materiaal tot heel alledaagse voorwerpen. Stenen, dozen, stokken, tellers, flessendeksels, lege waterflessen, papieren zijn
enkele materialen die kunnen worden gebruikt. Dit materiaal zorgt ervoor dat de leerling de leerstof begrijpt maar tegelijk toont dit de leerling ook dat
je helemaal geen speciaal materiaal nodig hebt om wiskundige problemen op te lossen. Ze kunnen altijd gebruik maken wat rondom hen aanwezig is
om wiskundige problemen op te lossen. Ik gebruik het om de les interessant te maken voor de leerlingen en opnieuw geeft hen dit het gevoel dat het
onderwerp helemaal niet zo moeilijk is als op papier.
Kan u enkele voorbeelden geven op welke manier materiaal voor u een meerwaarde kan zijn?
De TLM's (teaching and learning materials) trekken of houden de aandacht van de leerling op de les en helpen hem ook om de les gemakkelijk te
begrijpen. Ook helpt het de leerlingen om het lesonderwerp en de leerstof te onthouden wanneer ze het materiaal thuis of ergens anders zien of
gebruiken. Daarnaast maakt het de les interessant en motiveert het de leerlingen om te leren. Ze zien vaak hoe eenvoudig de les en het onderwerp is
dankzij het materiaal. Het geeft hen ook een beter begrip van de les en het onderwerp.
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