
1

mijn track dagboek
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Dit Track Dagboek is van. . .

Ik ga naar . . .

Ik heb het meest zin in . . .

Ik zie op tegen . . .

Ik neem mee . . .

Ik laat thuis . . .

Datum :
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Beste collega,

Leren is reizen naar de toekomst! Dat motto geldt voor onze leerlingen, maar zeker ook voor  

onszelf. Jij mag nu letterlijk op reis, samen met je collega’s van Sirius. 

Van harte hoop ik dat je op je prachtige bestemming de kans grijpt om echt stil te staan, je te  

verwonderen en jezelf vragen te stellen die je anders misschien nooit stelt. Over het familieleven,  

over het onderwijs en onze gezamenlijke geschiedenis. Over je werk met kinderen met roots in  

dit land. Over je eigen mens- en wereldbeeld. Voel je uitgenodigd om jezelf en je werk eens te  

bekijken tegen een andere achtergrond. Geniet, laat je raken, inspireren en lach veel met elkaar.

Ik wens je een zeer bijzondere  

en onvergetelijke week. Hele

goede reis en ik verheug me 

enorm op alle mooie reisverhalen. 

Ma-krow!

 

Mariet Brouwers

Bestuurder Stichting Sirius
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 SIRIUS TRACKS

 DE 9 ELEMENTEN VAN ONZE TRACK

 TRACK TEAM

 Wie ben jij?

 TRACKEN DOOR GHANA

•	 Ghana in vogelvlucht

•	 Gedeelde geschiedenis

•	 Naar school in Ghana: po en vo

•	 Ghanezen in Nederland

•	 Lesje Twi

•	 Poloo (kokoskoekjes)

•	 Een goed boek

•	 Interessant op het web

 Deelexperiment

 TRACK 1: VERSCHILLEN VERRIJKEN  

Schatplaatsen: Accra & Abetifi, smeltkroes van 

verschillen en hart voor onderwijs

 Jezelf inchecken

 Landen in Ghana

 Cultureel bewustzijn

 Terugblik schoolbezoek

 TRACK 2: VERLEDEN VERHALEN

 Schatplaats: Kumasi, levenslessen en levensleraren

 De lessen van mijn leven

 TRACK 3: VRIJHEID VOORLEVEN

 Schatplaats: Elmina, van vrij man tot slaafgemaakte

 Ik en slavernij

 Slaaf zijn vs. vrij zijn

 Sporen nalaten

 TRACK 4: THUIS IN ZUIDOOST

inhoudsopgave

TO DO 

TO DO 

TO DO 

TO DO 

TO DO 

TO DO 

TO DO 

TO DO 

TO DO 

TO DO 
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SIRIUS TRACKS 

GEWELDIGE SCHOLEN

Jij hebt te maken met kinderen die zich elke dag verwonderen over wat er te halen valt in het leven. De toekomst 

ligt aan hun voeten en jij speelt daar een sleutelrol in. Hoeveel leerlingen heb je inmiddels onder je hoede gehad in 

de jaren dat je in het onderwijs werkt? 800? 1.000? Of misschien ben je net gestart als leraar, IB’er, of conciërge, 

bedenk dan eens hoeveel leerlingen je dan nog gaat tegenkomen. Natuurlijk zul je niet op al deze leerlingen een 

even grote invloed hebben. Wel illustreert het jouw bereik als onderwijsmens. De wereld wordt wat jij voorleeft. 

Kinderen kijken met jouw ogen naar de wereld, dus het is belangrijk dat jij weet wat je ze wil laten zien. De ambitie 

hebben om het beste uit leerlingen te halen, het best mogelijke voorbeeld te geven, begint bij het beste uit jezelf 

willen halen. Reflecteren op jezelf en je eigen werk, met een open blik naar ontwikkelingen in de samenleving en  

de wereld. 

Sirius Tracks. . .
   net als onderwijzen zelf
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VEERKRACHTIGE ONDERWIJSMENSEN

Binnen en buiten de klas stellen unieke situaties je geregeld voor ingewikkelde vragen. Er is op zo’n moment geen 

vast recept voor wat het goede is om te doen. Er is alleen zoiets als jouw beste antwoord. Jij moet vliegensvlug 

jouw eigen, wijze keuzes maken. Je eigen biografie, individuele opvattingen, voorkeuren, mens- en wereldbeeld en 

visie op ontwikkeling blijken doorslaggevend te zijn voor wat jij kiest. Wie jij bent kun je niet losmaken van wat je 

doet. Dus wie ben jij? En wie wil je zijn? Mensen die weten waar ze voor staan en willen gaan, laten zich niet buiten-

spel zetten en gebruiken als speelbal van alles en iedereen. Zij drukken hun eigen stempel en maken geweldig 

onderwijs. De sporen die ze nalaten voor leerlingen zijn van grote betekenis. Onuitwisbaar.
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DIT MAAKT JE WERK DE MOEITE WAARD

Leidinggeven aan jezelf en anderen is niet iets vanzelfsprekends. Dat doe je niet even zomaar. En leer je niet uit de 

boeken en een gelikte cursusmap en PowerPoint tussen vier muren met een systeemplafond. De georganiseerde 

reis zeg maar, die je gewend bent op studiedagen. Nee. Daarom is Sirius Tracks een soort backpacken. Net zo 

avontuurlijk, inspirerend, spannend, grillig en onvoorspelbaar als werken in het onderwijs zelf. We gaan trekken.  

Op avontuur. Vrijheid proeven. Afwijken van de gebaande paden. Sirius Tracks is 50% inspiratie en 50% transpira-

tie, een spiegel voorhouden, tegengas geven en uit liefde de ander niet sparen. Sirius Tracks is luisteren, je laten 

horen, lachen, huilen, vieren, stilstaan, doorlopen, spelen, supporten, doorgeven en voorleven. Gewoon hele gave 

dingen doen eigenlijk met collega’s in een prachtig land en ontzettend genieten van alles wat je onderweg tegen-

komt. Of het makkelijk wordt? Neeh, niet altijd. De moeite waard? Zeer zeker!

Of all  the books in the world
           the best stories are found
   between the pages of a passport
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WOW, WAAR BEN JIJ GEWEEST!?

Het gemak is, dat je je Sirius Tracks overal en altijd kan voortzetten. Het maakt niet uit waar je bent en met wie  

je bent. En des te meer je jezelf laat zien, des te meer je zal ervaren dat jij, met jouw inzichten en opgedane 

wijsheden, steeds meer voor anderen een voorbeeld blijkt te zijn. Een voorbeeld van succes. Omdat je steeds 

meer rust uitstraalt, vertrouwen hebt in de keuzes die je maakt en je daardoor zichtbaar in vrijheid beweegt.  

Jij creëert een klimaat waarin leren geweldig wordt. Sirius Tracks is de kortste weg naar gelukkige onderwijs- 

mensen, gelukkige leerlingen en gelukkige ouders. Dat is geen idee, dat is praktijk!
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‘ Als je fouten 
zoekt gebruik dan 
een spiegel en 
geen verrekijker’
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DE 9 ELEMENTEN VAN ONZE TRACK 

DROMEN

We gaan dromen van nieuwe mogelijkheden voor jezelf en kinderen. Kansen voor het onderwijs en de wereld 

misschien wel.

Welke droom houdt jou wakker?
GRENZEN VERLEGGEN

Leren en veranderen doen pijn. Wat je had en hebt, dat weet je, wat er zal komen is nog onzeker. Die onzekerheid 

geldt in bijzonder voor onderwijs. Het is een avontuur, samen met kinderen, collega’s en ouders. Weet hebben van 

je eigen grenzen en het trekken van je eigen grenzen zijn belangrijk. Sirius Tracks neemt je mee naar onbekend 

terrein. Uitdagende opdrachten leren je je grenzen te verkennen en te vertrouwen op jezelf ook als je het even niet 

weet of als het even helemaal anders gaat dan je gewend bent.

Wat durf je niet en ga je toch doen?
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VERHALEN VAN JOUW REIS

Als je op school al aan reflectie toekomt, zal je je veelal richten op de technische kant van het onderwijzen.  

Dit is zeker belangrijk, maar er is meer nodig. Binnen Sirius Tracks zal recht gedaan worden aan de morele, 

politieke en emotionele dimensies van het vak. Doorleefde verhalen en verhalen doorleven daar gaat het hier  

om. Beelden en waarden over de wereld, de mens en ‘goed onderwijs’ intensief én breed delen, laten bezinken  

en op je in laten werken. Dan staan we stil bij het verhaal dat jij bent/leeft. Waar kom je vandaan? Wat maakte  

jij mee? Je maakt je eigen verhaal op en wordt ondergedompeld in jouw waarden en ondervindt wat je waard  

bent. Het schrijven in je Track Dagboek en het vastleggen van belangrijke momenten door middel van foto’s  

en videobeelden kunnen daarbij ondersteunen. Ze vormen zo een samenvatting van jouw reisverhaal.

Van waar kom ji j?
FIT ZIJN

Het op een gezonde wijze omgaan met jezelf en je omgeving is een belangrijke voorwaarde en leerdoel  

ineen. Een goed ritme van inspanning en ontspanning is niet alleen goed voor kinderen, maar ook voor jezelf.  

Wandelen, zwemmen, yoga zijn hiervan een uitdrukking tijdens het programma. We besteden aandacht aan  

lekker en gezond eten.
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TOOLS

Een scherpe visie helpt je in onzekere tijdens om op koers te blijven, richtinggevoel te houden en niet met alle 

winden mee te waaien en modes te volgen. Je antwoorden op de vragen: ‘Waarom en waartoe onderwijs?  

En ‘Wat is goed onderwijs?’, bieden je een kaart van het gebied dat je wil doorkruisen. 

Heel belangrijk is het verwerven van een taal om over onderwijs te spreken. De taal die we gebruiken vormt  

ons denken, voelen, waarderen en handelen. Kritische reflectie op de taal die we gebruiken is daarom nodig.  

Welke beelden van kinderen, mensen in het algemeen, van de samenleving, van opvoeding en onderwijs zijn  

daarin ‘verpakt’? Door het gebruik van verschillende talen leren we de werkelijkheid om ons heen en onszelf weer 

op andere manieren kennen. In het Sirius Tracks programma werken we met de ‘vreemde’ taal, muziek, dans, 

tekenen, rituelen en de taal van de stilte.

Lig je nog op koers?
VRAGEN ONDERWEG

Uiteraard moet je beschikken over kennis en vaardigheden om een groep te kunnen leiden en op schoolniveau je 

partij te kunnen meeblazen, maar belangrijker nog zijn vragen die je meeneemt en waarop je antwoorden zoekt. 

Het gaat om vragen die een leven lang meegaan: ‘Waar sta ik?’, “Waar kom ik vandaan?’, ‘Waar wil ik naartoe?’.
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TIJD EN RUIMTE

De fysieke ruimte, de landschappen en ruimte waar we doorheen trekken en die we bewonen en waarin we werken. 

Waar voelen we ons thuis en waarom? Hoe kunnen we onze ruimte inrichten? Hoe kunnen we de ruimtes die we 

ervaren leren ‘lezen’ op hun geschiedenis (natuurlijk en cultureel?). Hoe kunnen we leerlandschappen inrichten in 

en om het schoolgebouw? Wat valt er allemaal nog meer te leren? Naar de moederlanden van kinderen gaan levert 

indringende ruimtelijke en sociale ervaringen op. En het biedt ‘stof’ voor de onderwijs in en voor superdiversiteit.

Mentale - voorgestelde, beleefde en gedroomde - ruimten: emotionele geografieën van het onderwijzen en ‘heilige 

verhalen’ (hoe je hoort te denken/doen).

Uitkijkpunten, waar je een afgelegd traject kunt overzien en daarop reflecteren. De afgelegde (leer-)weg kan ook in 

kaart gebracht worden - ‘ik heb geleerd dat...’ ,‘ik heb geleerd dat ik...’ en ‘ik heb geleerd dat ik niet...’.

Tijd. Nadenken over en werken met levenstijd, schooltijd, besef van historie en toekomst, leertijd, leven lang leren 

en het tijdsregiem in maatschappij, school en het eigen leven.

Wat is welbestede levensti jd?
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INSPIRATIE

Onze rugzak zit vol met film, verhalen en muziek. We krijgen bezoek en gaan op bezoek. We hebben een goed 

gesprek bij het kampvuur. We eten en drinken (h)eerlijk en gezond, we vieren, dansen, zingen en lachen veel.

Voor wie ben j i j  een inspiratiebron?
ONTMOETEN

Authentieke ontmoetingen onderweg zijn meestal de waardevolste leermomenten, ook en vooral met mensen  

die ‘anders’ zijn. Gepland en ongepland. Een gesprek met je trackgenoot over het echte leven. Een fijne avond 

met een local die ook nieuwsgierig is naar jou. Zo gaan we op bezoek bij mensen thuis en lopen we over de  

markt met mensen, die de plek op hun duimpje kennen. We eten samen met (aankomende) leerkrachten en  

de meiden in het VTC.. We gaan op pad met een gids en ontmoeten mensen op straat. Jij ervaart Ghana met  

al je zintuigen. Het draagt op een positieve manier bij aan wederzijds begrip tussen verschillende culturen. 

Dat vergeet je nooit meer.

Ben ji j  wel helemaal normaal?
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‘ Travel far enough, 
you meet yourself’
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TRACK TEAM

Sirius Tracks wordt begeleid door Anouk Liebrand en Jeroen van  
de Kerkhof (www.mastertrack.nl).

Samen hebben zij een berg ervaring als onderwijsadviseur, coach,  
leraar en reisbegeleider. Zij beloven je op zinderende en zorgzame  
wijze in het diepe te gooien. Ze spiegelen, geven tegengas en zullen  
je uit liefde niet sparen. Ze werken nauw samen met betrouwbare 
partners in het land van bestemming. Ze weten wat er speelt en maken 
dankbaar gebruik van de lokale kennis en ervaring.
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ANOUK LIEBRAND
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JEROEN VAN DE KERKHOF

NIEUWSGIERIG 

ZORGZAAM

BETROUWBAAR

GEDEGEN

WERELDREIZIGER

ORGANISATIETALENT

VITALITEIT

ONTZORGEN 

BRABANDER 

FAMILYMAN

SPORT

YOGA

NATUUR 

"Out of confortzone,
   is where the magic happens."

"Alles wat je thuislaat 
       is meegenomen."”
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EN WIE 
BEN J IJ ?
Vertel eens ...
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Wat heeft jou nou echt geraakt de laatste ti jd?

Waar kreeg je tranen van in je ogen?

Waar moest je enorm om lachen?
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MAAK HIER JE EIGEN MINDMAP 

NOG LEUKER: LAAT JE DIRECTE COLLEGA OF  

DE KINDEREN IN JE KLAS ER EEN VOOR JOU MAKEN.
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Tracken door Ghana 
GHANA IN VOGELVLUCHT

Regenwoud, savanne en tropische stranden. Het is er 

gemiddeld 30 tot 35 graden Celsius. Het land is het hele 

jaar goed te bezoeken. Het groen in de vlag symboliseert 

het landschap.

Ivoorkust is de linkerbuurman. Togo de rechter. Ten 

noorden ligt Burkina Faso. Het zuiden is gelegen aan  

de Golf van Guinea.

Accra is de hoofdstad en ligt aan de kust. Daar is ook 

het internationale vliegveld. Andere grote steden zijn: 

Kumasi, Tamale, Koforidua en Ho. Gouda, Amsterdam, 

Alkemade en Almere hebben stedenbanden met Ghana.

Ghanezen zijn vrolijk, extravert, nuchter en gastvrij.  

Ze lachen veel en nemen de dag zoals hij komt.  

De oude naam is Goudkust. Het geel in de vlag  

symboliseert de rijkdom aan mineralen.

Ghana was in de 18e eeuw het centrum van de 

West-Afrikaanse slavenhandel. De Nederlanders 

brachten slaven onder andere via Curaçao naar  

Suriname. De bekendste slavenforten liggen in Cape 

Coast en Elmina.

Olifanten, apen, nijlpaarden, antilopen en krokodillen 

laten zich goed bewonderen. Andere beesten zijn er ook, 

maar die houden zich vaak verborgen.

Circa 24 miljoen Ghanezen wonen op een opper- 

vlakte van zeven keer Nederland. 
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Ghana werd in 1957 onafhankelijk. Daarvoor was  

het een kroonkolonie van Engeland. Het rood in  

de vlag symboliseert het bloed van de mensen die 

vochten voor de onafhankelijkheid.

Sinds 1992 strijden twee grote politieke partijen, NPP  

en NDC, om de politieke macht. Voormalige dictator 

Jerry Rawlings werd tot twee keer toe democratisch 

gekozen tot president van de republiek.

De ‘Black Stars’ zijn de nationale voetbalhelden. 

Verschillende spelers spelen in de Nederlandse  

eredivisie.

De zwarte ster in de vlag staat voor de Afrikaanse 

vrijheid. Ghana werd na de Tweede Wereldoorlog  

als eerste West-Afrikaanse land zelfstandig.

Het Voltameer voorziet het hele land van elektriciteit.  

Het is één van de grootste stuwmeren ter wereld.

De klok staat op GMT. In de winter is het één uur  

vroeger dan in Nederland en in de zomer twee. GMT 

staat voor zowel voor Greenwich Main Time als voor 

Ghanaian Maybe Time. 

Kofi Annan (ex-secretaris-generaal van de Verenigde 

Naties) is van Ghanese afkomst, net als de muzikant  

Kofi Ayivor. Beiden zijn op vrijdag (=Kofi) geboren.

De alfabetiseringsgraad voor vrouwen is 56,5% en  

voor mannen 76,5%. Er zijn vijf universiteiten in Ghana  

en verschillende technische hogescholen.

Vier van de vijf Ghanezen moet rondkomen van minder 

dan twee Dollar per dag. Het noorden is droger en  

armer dan het zuiden. Zo’n 35% van de mensen in 

Ghana heeft tekort aan voedsel. 

 



Ghana staat op de 60ste plaats van de human poverty 

index.

De gezondheidszorg blijft vaak nog onbereikbaar voor  

de plattelandsbevolking, zodat in Ghana nog dagelijks 

mensen sterven aan buiktyfus, TBC, malaria en aids.

De officiële taal is Engels. Er zijn meer dan 45 inheemse 

talen. 

Betalen gaat met Cedi (GHS of GH¢). De Cedi-cent heet 

Pesawa (Gp). Je hebt biljetten van ¢1, ¢5, ¢10, ¢20 en  

¢ 50 en munten van ¢1 en Gp: 1, 5, 10, 20 of 50.

Het land is overwegend christelijk met een islamitisch 

noorden. Het Afrikaanse traditionele geloof is eveneens 

wijd verspreid. De godsdiensten leven tolerant naast 

elkaar.

 

Cacao en goud zijn de belangrijkste export- 

producten. Landbouw draagt voor 40% bij aan  

het Bruto Nationaal Product. In 2007 is er olie gevonden.



GEDEELDE GESCHIEDENIS

Ghana kent een lange geschiedenis en is al meer dan 

driehonderd jaar verbonden met Nederland. De Neder-

landse Goudkust was een kolonie of handelspost in  

het huidige Ghana tussen 1598 en 1872. In 1637  

veroverde Johan Maurits van Nassau-Siegen het fort 

(São Jorge d’) Elmina op de Portugezen. De komende 

eeuwen zou dit fort een van de centra van de slaven- 

handel van de West-Indische Compagnie vormen.  

Naast Elmina bezaten de Nederlanders nog een aantal 

andere factorijen aan de Goudkust.  

De WIC veroverde en bouwde een groot aantal  

forten langs de Goudkust. Zij gebruikte die om met  

de bevolking te handelen in inheemse producten,  

maar vooral ook om slaven uit het binnenland te halen 

die ze naar de slavenmarkt op Curaçao vervoerden.  

Daar werden ze gekocht door handelaren, die ze onder 

andere in Suriname weer aan plantagebeheerders  

verkochten. 

In de negentiende eeuw werden via Elmina Afrikaanse 

soldaten geronseld voor het KNIL; de zogenaamde 

“Belanda Hitam”. De meeste van deze soldaten bleven 

voorgoed in Indonesië, hun nazaten kwamen na de 

onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 vaak naar 

Nederland. 

Toen in het begin van de negentiende eeuw de slaven-

handel werd afgeschaft ging het economisch minder  

met de kolonie. In het Goudkustverdrag van 25 februari 

1871 werden de Nederlandse factorijen aan de Goud-

kust voor 47.000 gulden verkocht aan de Britten.  Zo 

kwam, na het verlies van de Kaapkolonie in het begin 

van de negentiende eeuw, een definitief einde aan het 

Nederlandse koloniale rijk in Afrika. Koning Willem III liet 

weten dat hij: het verlies betreurt van Onzen laatste 

Afrikaansche Erfgoederen. Op 6 april 1872 werd Elmina 

ceremonieel overgedragen aan de Britten.
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NAAR SCHOOL IN GHANA: PO EN VO

De politieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt 

bij het Ghanese ministerie van Onderwijs (Ministry of 

Education). Dit ministerie heeft enkele instanties onder 

zich, waaronder de Ghana Education Service. Ghana 

Education Service is verantwoordelijk voor de implemen-

tatie van het beleid met betrekking tot lager en voort- 

gezet (algemeen vormend en beroepsgericht) onderwijs, 

zoals opgesteld door het ministerie van Onderwijs. Onder 

de Ghana Education Service valt ook de Curriculum 

Research and Development Division, een instantie die

verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, implementatie 

en evaluatie van het nationale curriculum met betrekking 

tot het voortgezet onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs wordt vertegenwoordigd 

door tien regionale kantoren en 138 districtskantoren. 

Deze kantoren zijn verantwoordelijk voor de lokale 

implementatie van het nationale onderwijsbeleid. 

Daarnaast houden zij zich bezig met het bestuur van 

scholen en zijn ze verantwoordelijk voor toezicht, 

budgettering en het verzamelen van gegevens en 

analyses voor elk district. De West African Examinations 

Council, Ghana National Office is belast met het afnemen 

van nationale examens in het lager en voort- 

gezet onderwijs.

Lager onderwijs en de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs (Junior Secondary) zijn in Ghana vrij toeganke-

lijk. Ten grondslag hieraan ligt het Free Compulsory 

Universal Basic Education (FCUBE) Programme uit 1996. 

Het voornaamste doel van dit beleidsplan was ervoor te 

zorgen dat ieder leerplichtig kind uiterlijk in 2005 toegang 

had tot kwalitatief goede basic education.

Het voorschools onderwijs, bestaande uit de crèche 

(leeftijdscategorie 3 tot 4 jaar) en de kleuterschool 

(leeftijdscategorie 4 tot 6 jaar), is tegenwoordig verplicht. 
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Volgens de Ghana Education Service waren er in 2008 

meer dan 15.000 kleuterscholen in Ghana, met in totaal 

meer dan 1.200.000 ingeschreven kinderen. Het 

voornaamste doel van het voorschools onderwijs is de 

bevordering van de geestelijke en lichamelijke gezond-

heid. Het curriculum is onder andere gericht op taal- 

ontwikkeling, tellen, schrijven, tekenen, muziek en dans.

BASISONDERWIJS

Vanaf de leeftijd van 6 jaar zijn kinderen in Ghana leer- 

plichtig. Dit is tevens de leeftijd waarop ze beginnen in 

het basisonderwijs. Het basisonderwijs heeft een duur 

van 6 jaar en bestaat uit een 3-jarige onderbouw (Lower 

Primary) en een 3-jarige bovenbouw (Upper Primary). 

Gedurende het basisonderwijs ligt de nadruk van het 

curriculum op lezen en schrijven, rekenen en de ontwik-

keling van probleemoplossend vermogen.

Leerlingen krijgen les in onder andere Engels en de  

regionale inheemse taal, rekenen, biologie, muziek,  

dans, handvaardigheid en burgerschapsvorming. Een 

einddiploma wordt niet verleend. Bij de afsluiting van  

het basisonderwijs zijn leerlingen normaliter 12 jaar oud. 

Het basisonderwijs kent een schooljaar van 40 weken.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Het voortgezet onderwijs in Ghana bestaat uit een 

onder- en bovenbouw, elk van 3 jaar. De onderbouw  

van het voortgezet onderwijs, het Junior Secondary, 

vormt de afsluiting van de leerplichtige jaren. Zij zijn dan 

normaliter 15 jaar oud. Gedurende het Junior Secondary 

volgen scholieren les in onder andere de vakken Engels, 

wiskunde, social studies en integrated science, naast de 

vakken basic design and technology, religious and moral 

education, Frans en ICT. Aan het eind van de onderbouw 

doen scholieren examens voor het Basic Education 

Certificate. Een schooljaar in het Junior Secondary telt 

45 weken.
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Gedurende de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, 

het Senior Secondary , volgt men les in de vakken 

Engels, wiskunde, social studies en integrated science . 

Naast deze vakken kan men kiezen uit verschillende 

keuzevakken. Deze keuzevakken zijn te volgen in de 

richtingen landbouw, bedrijf, techniek en beroep, en 

algemeen onderwijs (kunsten of wetenschappen).  

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs wordt 

afgesloten met de examens voor het West African Senior 

Secondary School Certificate (WASSC ). Deze examens 

worden afgenomen door de West African Examinations 

Council, Ghana National Office. Voor het West African 

Senior Secondary School Certificate doen scholieren 

examens in vier verplichte vakken, te weten Engels, 

wiskunde, social studies en integrated science.

Daarnaast dienen zij in drie of vier keuzevakken (in de 

hierboven genoemde richtingen) examens af te leggen. 

Bij afsluiting van de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs zijn leerlingen doorgaans 18 jaar oud. Een 

schooljaar duurt hier 40 weken.

(Bron: Nuffic, januari 2015)
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Ghanezen in Nederland 
De migratie van Ghanezen verliep in twee fasen die 

vooral te maken hebben met ontwikkelingen in Ghana. 

De eerste fase van 1974-1983 had te maken met de 

oliecrisis.

Ghanezen migreerden naar de Verenigde Staten,  

Canada en naar Europa. Een groot deel van de Ghanese 

migranten zijn economische migranten; een geringer  

deel wordt gevormd door politieke migranten. Nadat in 

Groot Brittannië de immigratieregels werden verscherpt 

weken in de jaren zeventig Ghanezen uit naar Nederland. 

Het waren vooral avonturiers, ex-zeelieden en handelaren 

die in Nederland tweedehandsartikelen kwamen kopen. 

Ook vestigden zich Ghanese prostituees. In 1975 

profiteerden velen van deze illegalen van het in dat jaar 

afgekondigde ‘generaal pardon’.

Vervolgens voltrok zich een kettingmigratie. Men liet  

zijn gezin overkomen en door de ontstane netwerken 

kwamen weer nieuwe immigranten. Omdat de Ghanezen 

als groep toentertijd nauwelijks zichtbare maatschap- 

pelijke overlast bezorgden en de meeste Ghanese 

migranten werkten, stuitte hun immigratie naar Neder-

land niet op grote weerstand.

De tweede fase, sinds begin jaren negentig, hield 

verband met de strenge droogte, de politieke instabiliteit 

en de uitzetting van meer dan1 miljoen Ghanezen uit 

Nigeria. Volgens de officiële cijfers liepen de aantallen 

Ghanezen in ons land aan het einde van de jaren tachtig 

en in het begin van de jaren negentig snel op. Het aantal 

Ghanese asielzoekers wisselde nog sterker: in 1987  

was het 2.515 en in 1991 1.465. Per 1 januari 1993 
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verbleven er 9.385 Ghanezen in Nederland. Daarna nam 

het aantal Ghanezen door immigratie en geboorten snel 

toe tot ruim 15.000 in 2000. Het begin van de Ghanese 

migratie kan worden getypeerd als een stille migratie. 

Begin jaren negentig ontstond echter veel ophef over 

Ghanese illegalen en (vermeende) hoge criminaliteit.

Mede door de Bijlmerramp in 1992, waarbij de Ghanese 

gemeenschap zwaar werd getroffen, werden Ghanezen 

ineens - door de aandacht van de media - een zichtbare

groep binnen de Nederlandse bevolking. 

De Ghanese gemeenschap telt per oktober 2017 ruim 

23.000 personen, plus een onbekend aantal zónder 

papieren. Na de Somaliërs vormen zij de grootste 

Afrikaanse gemeenschap in Nederland. Anders dan 

Somaliërs wonen de meeste Ghanezen niet verspreid 

over Nederland, maar zijn zij geconcentreerd in  

Amsterdam en in mindere mate in Den Haag. Bijna  

alle volwassen Ghanezen werken, meestal op laag 

niveau. Met name de eerste generatie beheerst de 

Nederlandse taal matig of slecht. De onderwijsprestaties 

van Ghanese kinderen lopen achter bij de prestaties  

van andere (allochtone) kinderen.

De Ghanezen staan bekend als hardwerkend en 

ondernemend. De Ghanese gemeenschap is sterk 

georganiseerd en veelal op de eigen groep gericht. 

Omdat zij enerzijds sterke en hechte banden onderhoudt 

met het land van herkomst en in sommige opzichten zich 

meer passanten voelt dan gezeten burgers heeft dat 

consequenties voor hun oriëntatie op de Nederlandse 

samenleving. Vooral de eerste generatie is druk bezig 

met geld verdienen en overleven. Door deze omstandig-

heden hebben zij minder oog voor de bredere samenle-

ving. Doordat Ghanezen niet als expliciete groep zijn 

erkend voor het integratiebeleid is vanuit de overheid  

ook nauwelijks beleid gevoerd om haar faciliteiten op  

de Ghanese minderheid te richten. In Amsterdam en  
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Den Haag zijn er bescheiden middelen door de gemeen-

ten beschikbaar gesteld aan de Ghanese gemeenschap. 

Voor veel Ghanezen in Nederland vormen met name de 

ontkerkelijking in Nederland, haast en vluchtige contac-

ten alsook de zakelijkheid en het individualistische 

gedrag bronnen van cultuurverschillen en misverstanden.  

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties
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LESJE TWI

Hallo - A-kwa-ba

Tot ziens - Ma-krow

Alstublieft - me-pa-wo-chee-o

Bedankt - may-day-say

Ja / Nee - Aan / da-be

Hoe gaat het? - Ay-ta sein?

Spreekt u Engels? - Wo-te bro-fo aan-na?

Ik begrijp u niet - Um-ta se

Laten we gaan - Yen-co

Ga je mee naar...? - Ya-co…?

Goedemorgen - Maache

Goedemiddag - Maaha

Goedenavond - Maadwo

Hoe heet jij? - Wo din de sen?

Mijn naam is… - Me din dew

Ik kom uit Nederland - Mefri Holland

Ik woon in Amsterdam - Meti Amsterdam

1 - bee-a-ko

2 - a-bee-eng

3 - a-bee-e-sa

4 - a-nang

5 - a-nuhm

6 - ay-see-ya

7 - a-song

8 - a-wo-twe

9 - a-khruhng

10 - Du

TAAL

In Ghana is de officiële taal Engels, wat elke Ghanees in 

meer of mindere mate spreekt. Ghanezen die minder goed 

Engels spreken, zijn geneigd om al je vragen met ‘Yes’ te 

beantwoorden. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. 

Onderling spreken de Ghanezen tientallen verschillende 

talen en dialecten waarvan het Twi het meest gangbaar is. 

Het Twi wordt door alle Akan-volken gesproken, waartoe 

ongeveer de helft van de bevolking behoort.
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Nog een woordje Twi
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Lokale gerechten en recepten
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Poloo (kokoskoekjes) 

WAT HEB JE NODIG?

350 gram bloem

350 gram gedroogde kokosnoot

een half kopje suiker

een snufje zout

plantaardige olie

koud water

 WAT MOET JE DOEN?

•	 Doe	de	bloem	in	een	grote	kom.

•	 Voeg	de	kokosnoot,	suiker	en	zout	toe	en	mix	het	door	elkaar.	

•	 Voeg	er	wat	water	bij	zodat	het	een	harde	deeg	wordt.	

•	 Rol	de	deeg	uit	en	snij	er	de	gewenste	vorm	uit.	

•	 Leg	het	deeg	in	de	hete	olie	voor	 3	-	5	minuten.	

•	 Als	ze	goudbruin	zijn,	zijn	ze	klaar.	Laat	ze	nog	even	uitlekken		

op	een	zeef	of	keukenpapiertje.	

•	 Hierna	kun	je	ze	serveren.

	 Eet	smakelijk!
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GHANESE KEUKEN

De Ghanese keuken is vrij pittig. Ook komen er veel deeggerechten, 

vlees, vis, gevogelte, soepen en sauzen in voor. Vaak wordt er vlees 

gegeten in combinatie met sausjes en rijst. De populairste drank in 

Ghana is bier. Enkele bekende Ghanese gerechten zijn vissoep, fufu, 

kenkey, bakbanaan en pindasoep. Deze gerechten zijn te koop in de 

zogenaamde ‘Chop-bars’. Dit zijn eetkraampjes op straat.



Een goed boek
•	Ada Rosman-Kleinjan - Ghana... een reis op het ritme van de drums.

•	Yaa Gyasi - Weg naar huis.

•	Eva van Dijk & Gerard van Heusden - Ervaar Ghana

•	Marianka Peters - Zwarte ster gouds omarmd

•	Gijs van der Ham - Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593.

•	Arthur Japin - De zwarte met het witte hart

•	 Ineke van Kessel - Zwarte Hollanders. Afrikaanse soldaten in Nederlands Indië.

•	Armando Ello - Zwarte huid, Oranje hart.

•	Joana Choumali - Bitter Chocolate Stories

•	Lydia Rood & Lydia Rood - Dans om het zwarte goud

•	Dirk Geldof - Superdiversiteit - Hoe migratie onze samenleving verandert.

•	Dr. Frank Dragtenstein - Van Elmina naar Paramaribo. De slavenhaler.
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INTERESSANT OP HET WEB

www.stilverleden.nl

www.ninsee.nl

www.slavernijenjij.nl/

www.lesmateriaalslavernijverleden.nl

www.cultuursporen.nl/blog/wp-content/media/2016/08/scan-kind-aan-de-ketting-1e-dr.-2009.pdf 

Songs en Rhymes: https://www.mamalisa.com/?t=ec&c=36

www.beleven.org

www.beleven.org

Surinam Meets Ghana, Kromanti Part 1, https://youtu.be/A-3Z1KbYUj4

Surinam Meets Ghana, Kromanti Part 2: https://youtu.be/A-3Z1KbYUj4

Katibo Yeye 3: https://youtu.be/W8glqHySOzI

Lauren op wereldreis in Nederland: https://www.npo3.nl/lauren/28-03-2018/AT_2090504
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Wat ik ook nog wil lezen en zien
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D E E L E X P E R I M E N T

Dageli jks lopen we elkaar voorbij .  Op het plein, op de gang. 
Collega's, kinderen, ouders. In de haast van al ledag zien we 
elkaar niet .  Niet echt. Neem nu 's de ti jd met een Ghanese 
ouder .  Ontmoet elkaar,  met een kop koffie of thee:  
' Ik zou het leuk vinden je beter te leren kennen, zul len we 
een bakkie doen!?' . 

Probeer er achter te komen wat ju l l ie met elkaar delen. 
Meer dan deze school en Amsterdam. Het resultaat zal  
je verbazen, ontroeren misschien wel .  Je deelt meer dan  
je denkt .

TO DO
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Wat wens je elkaar toe?

Wat zie je van de ander, 
wat je nooit eerder zag?
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Hoe kun je vaker 
waarachtige ontmoetingen hebben?
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  Attentie...
de mooie herinneringen

beginnen nu!
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SCHATPLAATSEN

ACCRA & ABETIFI

Smeltkroes van verschillen en hart voor onderwijs

TRACK 1
VERSCHILLEN VERRIJKEN
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Vandaag voel ik me. . .

‘Leve ’t
 hiernumaals’
  Loesje
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JEZELF INCHECKEN
(Wandel even met 1 of 2 col lega’s. Of zoek samen een lekker plekje)

Ben je er met je hoofd bij?

Waar is je hart?

Voel je je fit?

TO DO
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Wat heb j i j  de groep te bieden?

Wat heb je nodig van de groep?

Wat wil je nog kwijt?
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 NEEM NU JE ANSICHTKAARTEN EN JE ‘HIGH FIVE’ 

KAART (TAKE OFF) ERBIJ EN NOTEER VOOR JEZELF:

•	 Op	welke	vragen	zoek	je	antwoord	deze	week?

•	 Wat	wil	je	bereiken	persoonlijk	en	professioneel?	

•	 Wat	gaan	kinderen	daarvan	merken?
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Welk 
kind reist 
(in gedachten) 
met je mee?



65

Foto of
   tekening kind

‘ Ik kijk naar mijn werk door de 
ogen van een kind. Zo ontdek ik 
elke dag nieuwe mogelijkheden’

 Richard Branson
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AKWAABA! WELKOM IN ACCRA

Accra zal waarschijnlijk niet de mooiste stad zijn die je ooit hebt gezien. Maar interessant is ze wel.  

Alles loopt er door elkaar: verschillende culturen en religies, rijk en arm.

 TIPS

•	 Geef nooit je linkerhand en overhandig er ook niets mee. Dit is namelijk beledigend,  

want deze is onhygiënisch en wordt alleen gebruikt op het toilet. 

•	 Bedek als vrouw je knieën en navel, dit getuigt van respect. 

•	 Accepteer ‘African time’; m.a.w. het is belangrijker dat men komt, dan hoe laat men komt.

•	 Wees geduldig en stel je open op, een cultuur begrijpen kost (veel) tijd. 

•	 Pas op, de cultuurshock is bij terugkeer vaak groter dan ter plaatse. 

•	 Gedraag je als een gast in het land. 

‘ Waarnemen zonder oordeel is de hoogste 
vorm van menselijke intelligentie’
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LANDEN IN GHANA

Wat valt je op wanneer je door Accra loopt?

TO DO
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Gebruik al je zintuigen. 
Wat zie je? Ruik je?  
Proef je? Hoor je? Voel je? 

Neem je gedachten waar!
Reken maar, er wordt 
wat afgekletst in je hoofd : -) ‘ We see things  

not as they are, 
but as we are’
	 Oude	Joodse	wijsheid
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Mijn eerste indrukken . . .
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GHANA GELOOFT

Geloven is onderdeel van het leven en speelt een zeer 

belangrijke rol in de maatschappij. Iedereen gelooft 

tenminste in iets. Of dat nu God, Allah of de voor- 

vaderen zijn: geloven hoort erbij en alle rituelen net zo. 

Ghana kent in hoofdlijnen drie religies: het Christen-

dom (70%), de Islam (15%) en het animisme (of natuur- 

godsdienst, 15%). Vaak worden de geloven ook met 

elkaar gemengd.

Ghanezen zijn op het gebied van religie erg tolerant  

en het is bewonderenswaardig hoe goed de verschil-

lende geloofsovertuigingen naast elkaar bestaan,  

waar dat elders op de wereld al tot zovele spanningen 

heeft geleid. In een land waar vrijwel iedereen religieus 

is, wordt vaak niet begrepen dat er mensen zijn die 

nergens in geloven. Zeker niet als zij uit Europa 

komen, het continent van waaruit de zendelingen in 

vroegere eeuwen het geloof naar Afrika brachten. 

Het geloof is zo belangrijk in Ghana dat je het  

werkelijk overal terug vindt: in scholen, winkels, 

autowerkplaatsen, kappers en gewoon vaak  

letterlijk op straat. Alles heeft een naam met  

daarin God of Jezus. Ook verzorgen veel kerken  

nog altijd onderwijs in Ghana 

Mijn	heilige	

huisjes
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IK GELOOF.. .

Waar geloof j i j  in?

Wat is heil ig? 

In wie geloof j i j? 

Wie gelooft in jou? 

Geloof j i j  in jezelf?
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‘ Faith is taking the first step 
even though you don’t see  
the whole staircase’

 Martin Luther King
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WAARDEN IN WOORDEN 

“Yenyina	eye	nipa”	(Wij	zijn	allen	mensen)	

In Ghana worden spreekwoorden veelvuldig gebruikt 

tijdens huwelijks- en begrafenisplechtigheden, en in  

de folkloristische muziek nemen ze een belangrijke 

plaats in. Ook bij diplomatieke besprekingen zijn ze 

essentieel. Een woordvoerder of gezant maakt vaak 

vaardig gebruik van spreuken.

In taal ligt een schat aan maatschappelijke normen  

en waarden en culturele gebruiken opgesloten.

‘ De linkerhand wordt  
niet gebruikt om  
de weg te wijzen naar  
je geboorteplaats’

 Akan spreekwoord 

(Betekenis: iemand moet waardering hebben voor wat 

hij heeft, met inbegrip van zijn afkomst. Achterliggende 

etiquetteregel: Onder de Akan vindt men het bijvoor-

beeld van slechte manieren getuigen als met de 

linkerhand gebaren worden gemaakt waar anderen, 

vooral ouderen, bij zijn.)
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Ga op zoek naar leuke/mooie Ghanese  
spreekwoorden, gezegdes. 

Én welke taal zie j i j  op straat? 
(affiches, reclame, uithangborden bijvoorbeeld) 

Maak een foto of schrijf 't hier op.
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Handwerk

Handwerk	is	belangrijk	voor	de	Ghanezen.	Je	komt	het	dan	ook	overal	tegen	in	het	land.	Houtbewerkers,	

pottenbakkers	en	wevers	maken	de	meest	prachtige	voorwerpen	die	je	je	maar	kunt	bedenken.	Het	echte	

Ghanese	handwerk	zijn	de	Kentestoffen	en	de	Adinkrastoffen.	Kente	is	een	bekende	weefvorm,	het	zijn	

smalle	lappen	van	geweven	stof	die	met	elkaar	een	grotere	lap	vormen.	Adinkra	is	een	stof	of	lap	met	

symbolen	erop	die	bijvoorbeeld	weer	staan	voor	hoop	en	moed.

   Symbool                                   Betekenis

  Symbool                                   Betekenis

  Symbool                                   Betekenis

  Symbool                                   Betekenis
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VIEREN

De inwoners va Ghana zijn gek op festivals. Bijna elke stad of  

dorp heeft een jaarlijks festival, een traditionele viering, vaak  

van een aantal dagen, waarbij allerlei rituelen tot leven komen.  

Hier combineren ze de belangrijkste dingen: dansen, muziek  

en natuurlijk lekker eten.

Wat v ier j i j ?
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ALLES IS FAMILIE

Alles draait in Ghana om de familie Een Ghanees woont 

bij zijn familie, werkt voor zijn familie en is trots op zijn 

familie. Opa en oma passen op de kinderen en zorgen 

voor de opvoeding. De ouders zorgen voor het geld en 

brood op de plank. De kinderen werken mee in het 

huishouden en houden de grootouders gezelschap.  

De oudste - en dus de wijste - in de familie is de baas. 

Verder is het zowel een eer als een plicht voor iemand die 

jonger is om dienstbaar te zijn aan een ouder iemand. 

Gastvrijheid staat hoog aangeschreven. Iedereen helpt 

iedereen. Ghanezen zijn net als de meeste andere 

Afrikanen zeer sociale en groep georiënteerde mensen. 

Je kunt dus van iedereen hulp verwachten. Maar als  

jij ergens iemand ziet die hulp kan gebruiken, wordt die 

hulp ook van jou verwacht.

Terug blik op 
    mij n hu isbezoek . . .
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Wat heb je gezien /ervaren ti jdens je huisbezoek?

Zijn er overeenkomsten met de Ghanese families die je kent  
in Amsterdam ?

Wat deed het huisbezoek met je ?

Wat zegt dat over hoe j i j  ki jkt naar 'familie '  en 'familieleven' ?

Wat betekent familie voor jou ?

Wie hoort bi j  jouw familie ? Bij welke familie hoor j i j ?
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CULTUREEL BEWUSTZIJN

Sta samen met een col lega even sti l  bi j  de volgende 
vragen en beantwoord ze hieronder.
(gebaseerd op Intercultural Readiness Check Manual www.interculturalreadiness.com)

Hoe beïnvloedt je eigen culturele achtergrond je  
oordelen, meningen en gedrag? 

TO DO
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Noem voorbeelden.

       ‘ In het laten varen
               van onze perceptie,
ontstaat ruimte om op een 
  andere manier waar te nemen’
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Wanneer is cultuur van jou?

Wat ben je al te weten gekomen over de  
Ghanese cultuur?

Wat wil je graag nog weten over de  
Ghanese cultuur?
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Bepaalde eigenschappen of gebruiken worden  
geassocieerd met bepaalde nationaliteiten,  
zogenaamde 'stereotypes. Wat is volgens jul l ie :

Typisch Nederlands:

Typisch Chanees: :
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Ben ji j  een typische Nederlander?  
Waarom wel/niet?

Hoe helpen stereotypen (wel/niet)  
bi j  het inschatten van interculturele situaties?
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Neem het kind in gedachten dat met je meereist. 
Heeft dit kind een andere culturele achtergrond  
dan j i j? 

Wat wil je heel graag van dit kind weten? 

Wat leer j i j  van hem/haar?
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‘ Waar sta je nu? ’
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Ha
llo.

..
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LEREN IS REIZEN NAAR JE TOEKOMST
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Stuur een speciale kaart 
             naar een kind in je klas

‘ Een klein stapje opzij ...
 nog tikje naar links...
 ja!

 Nu sta je precies
 in het moment’
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Vandaag voel ik me. . . ‘ When teachers 
grow, 
so do learners’
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(Bron: Ministry of Education Republic of Ghana) 

There is a critical need for Ghana to improve learning 

outcomes and offer high quality education for all. 

Statistics show that only 2 out of every 100 school  

children in Ghana can read with comprehension (EGRA 

2013). Furthermore, teaching has not yet occupied its 

rightful place as a profession. Professionalising teaching, 

through the provision of high quality teacher education  

is a key national priority for this government as it seeks 

to move beyond aid. The new teacher education 

curriculum will ensure that those teaching our children 

are inspiring, confident and knowledgeable on the 

quality education they are delivering. 

A responsive initial teacher education curriculum, which 

recognises the value of teaching practice (rather than 

theory) and the ways in which it must accommodate for 

a range of abilities and needs, is necessary if learning 

outcomes are to improve and future prospects for this 

country are to go from strength to strength. 

To retain teachers who are committed to nurturing pupils 

to be life-long learners (and not simply ensuring they 

pass exams) requires a system which defines quality 

teaching standards and rewards those who are dedicated 

to achieving them – shaping and inspiring the minds of 

the next generation. From September 2018, teachers in 

Ghana will need to hold a valid licence and be willing to 

engage in continuing professional development.  ➞

THE NEED FOR A NEW CURRICULUM  
FOR TRAINING TEACHERS
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The new teacher education curriculum is the culmination 

of a Government of Ghana initiative which, since 2014 

and through the collaboration and technical support 

from T-TEL and education regulatory bodies, has sup- 

ported 46 Public Colleges of Education to improve their 

practice and prepare them to implement an improved 

learning environment for trainee teachers across Ghana.

The B.Ed. (Bachelor of Education) curriculum gives 

greater focus to teaching practice from the beginning  

to ensure that trainee teachers are fully prepared to 

teach the school curriculum as soon as they take up 

their first teaching roles. Assessments for trainee 

teachers under the new curriculum will reflect this.  

From the second year, trainee teachers will be able  

to specialise in a subject of their choice which they  

can use to support and inspire the next generation.  

To achieve Qualified Teacher Status- a new professional 

qualification - trainee teachers must complete a fifth 

year, dedicated to a school placement. 

The B.Ed. curriculum will be delivered by Universities 

and affiliated Colleges of Education working together  

in partnership. 

The curriculum is aligned with the National Teacher 

Standards (NTS) and informed by the National  

Teacher Education Curriculum Framework (NTECF). 

Both the NTS and NTECF were approved by the 

Cabinet Memorandum of 28th September 2017.  

The B.Ed. Curriculum to be delivered in Colleges of 

Education will be approved by the National Accreditation 

Board (NAB) – all other teacher education programmes 

delivered by universities from October 2018 must  

also meet these criteria. The current Diploma in Basic 

Education (DBE) awarded by the Colleges of Education 

will cease to exist for new entrants.
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Mijn vragen over het Ghanese onderwijs
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102 ‘ Knowledge is power. 
Information is liberating. 
Education is the premise  
of progress, in every 
society, in every family.’

 Kofi Annan
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Dit maakte me bli j Dit maakte me verdrietig

Hoe ik terugkijk op mijn schoolbezoek . . .
TO DO
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Dit verbaasde me Dit is mijn idee voor thuis
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AGODI MA OSUAHU - 
PLAYING GIVES EXPERIENCES

Waar speelde je mee als kind?

Hoe speel j i j  nu?
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Wat gebruik je daarvoor?

Mag je spelen?

‘ Ren SPEEL huil lach zing 
 kijk en bewonder.’
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 #SIRIUSTRACKS, 
DINGEN DIE JE KUNT DOEN  
ALS JE WIFI HEBT 

•	Face-timen met je klas

•	Word online vrienden met de mensen die je hebt ontmoet

•	App het mooiste moment van vandaag naar een collega

•	Upload regelmatig je foto’s in je dropbox, je weet nooit wat er met je camera gebeurt

•	Maak een pic collage van je foto’s

•	Zeg in 114 tekens wat je van Ghana vindt en tweet #siriustrakcs

•	Maak een selfie met de persoon rechts van je en post ‘m op facebook

•	Bekijk samen een mooie TED Talk en praat na

‘ Kijk eens op zonnenradar, 
 in plaats van op buienradar’
 Teun, 7 jaar’
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Loslaten
Om	los	te	laten	is	liefde	nodig.

Loslaten	betekent	niet	dat	’t	me	niet	meer	uitmaakt,	
Het	betekent	dat	ik	het	niet	voor	iemand	anders	kan	
oplossen	of	doen.

Loslaten	betekent	niet	dat	ik	‘m	smeer,
Het	is	het	besef	dat	ik	de	ander	ruimte	geef.

Loslaten	is	niet	het	onmogelijk	maken,
Maar	het	toestaan	om	te	leren	van	menselijke		
consequenties.

Loslaten	is	machteloosheid	toegeven,
Hetgeen	betekent	dat	ik	het	resultaat	niet	in	handen	
heb.

Loslaten	is	niet	proberen	om	een	ander	te	veranderen		
of	de	schuld	te	geven.
Het	is	jezelf	zo	goed	mogelijk	maken.

Loslaten	is	niet	zorgen	voor,	maar	geven	om.

Loslaten	is	niet	oordelen,	maar	de	ander	toestaan		
mens	te	zijn.

Loslaten	is	niet	in	het	middelpunt	staan	en	alles		
beheersen,
Maar	het	anderen	mogelijk	maken	hun	eigen	lot	te	
bepalen.

Loslaten	is	niet	anderen	tegen	zichzelf	beschermen,
Het	is	de	ander	toestaan	de	werkelijkheid	onder	ogen		
te	zien.

Loslaten	is	niet	ontkennen,	maar	accepteren.

Loslaten	is	niet	alles	naar	mijn	hand	zetten,	maar	elke	
dag	nemen	zoals	die	komt.
En	er	mezelf	gelukkig	mee	prijzen.

Loslaten	is	niet	anderen	kritiseren	of	regulieren,
Maar	te	worden	wat	ik	droom	te	zijn.

Loslaten	is	niet	spijt	hebben	van	het	verleden,
Maar	groeien	en	leven	voor	de	toekomst.

Loslaten	is	minder	vrezen	en	meer	beminnen.

-	Nelson	Mandela	–
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Lieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (naam kind dat met je meereist),
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SCHATPLAATS

KUMASI

Levenslessen en levensleraren

TRACK 2
VERLEDEN VERHALEN
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Vandaag voel ik me. . .
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Kumasi,	2017

‘Je bent nu mijn dochter en ik ben je auntie. Dat is wat 

ze tegen mij zeiden’, vertelt Asana. ‘Bij de ene auntie 

woonde ik een jaar, bij de volgende zes maanden.  

Bij weer een ander twee jaar, misschien wel korter of 

langer, ik weet het niet. Ze beloofden mij allemaal naar 

school te sturen, maar ik heb nooit op school gezeten. 

Ik leerde alleen het werk dat ik moest doen zoals 

schoonmaken, water verkopen en bedelen op straat. 

Wie mijn ouders zijn, weet ik niet. Ik ken alleen het 

straatleven van Kumasi. En dat leven is hard en zwaar. 

We zijn met veel, maar toch voel ik mij vaak alleen.

Gisteren toen ik bij Railway zat uit te rusten kwam er 

ineens een groep mensen aan. Ze kwamen bij ons 

zitten en groetten ons. Eén van hen, een vrouw, stelde 

zich voor als Ama. Ama sprak over een project dat 

Street Children Project heet. Dit project helpt meisjes 

die op straat leven, zoals ik. Als je wilt leren ze je een 

vak zoals kapster of kledingmaakster. De meisjes  

om mij heen lachten, sommigen sliepen, maar ik was 

stil en luisterde geconcentreerd. Ama sprak mijn taal, 

Dagbani, dus ik kon haar goed verstaan. Een man 

vroeg mijn naam. Dit deed hij met een raar accent 

waar ik om moest lachen. Toen ze weggingen, besloot 

ik met hen mee te gaan.

Het is mijn droom om kledingmaakster te worden.  

Om mooie kleren te kunnen maken zoals ik vrouwen 

zie dragen op de markt. En dat ik niet meer afhankelijk 

ben van anderen, maar zelf mijn beslissingen kan 

nemen. Nu ik deze mensen heb ontmoet, ben ik vast- 

EEN DROOMTOEKOMST TEGEMOET!



118

besloten om iets van mijn toekomst te maken. Ik heb 

me goed voorbereid, ben met Ama naar de markt 

geweest om spullen te kopen en vandaag vertrek ik 

naar het Vocational Training Centre. Dat wordt mijn 

thuis voor de komende twee jaar. Ik ga er samen met 

een groep andere meisjes van de straat een beroep 

leren.

Het lijkt wel een droom die uitkomt. Ik weet dat ik nog 

veel moet leren, zoals lezen, schrijven, Engels, maar ik 

weet dat ik het kan’, eindigt Asana haar verhaal. Met 

een brede glimlach op haar gezicht zwaait ze iedereen 

uit en stapt in de auto naar het opleidingscentrum. 

Een nieuw leven en een droomtoekomst tegemoet!



119

‘ Zuster Olivia laat mij  
weer zien dat goed onderwijs 
gaat over lessen in leven  
en start bij veel liefde  
en vertrouwen in de kracht  
van de ander’

 Soumeya de Rosa, obs De Bijlmerhorst
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Welke lessen leren de meiden?

Welke lessen leer j i j  van hen?
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Welke ervaring wil j i j  de meiden (mee)geven?

‘ Zuster Olivia, wat een kracht!!! 
Je hebt niet altijd materialen 
nodig, jij kan het materiaal zijn. 
Bewondering.’
	 Ineke	Slebos,	obs	Wereldwijs
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124  Kies het gekste en 
onbekendste lokale 
drankje en trakteer je 
Trackgenoot hierop
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‘ Van waar 
 kom jij?’
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LEREN IS REIZEN NAAR JE TOEKOMST
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‘ De basis van het leren  
is het leven zelf.  
We scholen voor het leven 
en niet andersom’
 Uit: Levenslessen van Mr. Kanamori 
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Wat	zegt	de	naam	van	het	Ghanese	kind	dat	jij	kent	over	hem/haar?

In het Akan (spreek uit: a-kaan), de meest gesproken taal van Ghana, zegt je naam heel veel over je. Aan een 

traditionele Akanse naam kun je aflezen wanneer en onder welke omstandigheden iemand geboren is, of hij  

of zij onderdeel van een tweeling is en bijvoorbeeld of de moeder veel miskramen heeft gehad. Als kind van 

Akan ouders kun je je weinig permitteren zonder dat je hier je hele leven aan herinnerd wordt. Kijk maar naar  

de naam Akyiremu ‘heeft te lang geduurd’ voor een kind dat het erg fijn vond in de baarmoeder. Maar het gaat 

niet alleen over de geboorte, je naam brengt ook verwachtingen over je gedrag met zich mee. En daar kun je  

je maar beter aan houden.

IT’S ALL IN THE NAME

Wat zegt jouw naam over jou?
Heb j i j  een bijnaam?
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NAAM	VAN	DE	DAG	 JONGENSNAAM	 MEISJESNAAM

	 	 Twi	 Fante	 Twi	 Fante

Zondag Kwasiada Kwasi Kwesi Akosua Akosua/Esi

Maandag εdwoada Kwadwo Kojo/Jojo Adwoa Adwoa

Dinsdag εbenada Kwabena Kobina/Ebo/ Abenaa Abenaa/Araba

   Kwamena

Woensdag Wukuada Kwaku Kweku/Kuuku Akua Ekua/Kuukua

Donderdag Yawoada Yao Ekow Yaa Aba

Vrijdag Efiada Kofi Kofi/Fiifi/Fi Afua Efua/Efe

Zaterdag Memeneda Kwame Kwame/ Ama Ama

   Kwamina/Ato
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DE LESSEN VAN MIJN LEVEN

Sta even met een col lega sti l  bi j  de volgende vragen: 
Welke invloed had/heeft je woonplaats, je regio,  
land op je leven?

Uit welk nest kom ji j?

TO DO
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Waar werd/wordt bij  jou thuis veel waarde aan gehecht?

Wat kenmerkt(e) je vader/je moeder op een  
bi jzondere manier?



136

Wat doet jou denken aan vroeger?  
Geuren, geluiden, muziek, foto's en andere ti jdmachines

Wat had j i j  nodig als kind?

Wat zou je het l iefst tegen je jongere zelf wil len zeggen?
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Wat is de beste les die je hebt geleerd door het maken van 
een fout?

Wie was jouw beste ” leraar”? Wat deed hij/zij precies?

Zou j i j  bi j  jezelf in de klas wil len zitten? Waarom wel/niet?



Teken nu voor jezelf .
Welke gebeurtenissen/personen hebben  
grote impact gehad op wie j i j  bent?
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140 ‘ Consiously, we teach what 
we know, unconsciously we 
teach who we are.’

 Hamachek
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Licht
Luisteren is meer dan horen.
Luisteren is tijd durven verliezen.
De ander laten uitpraten.
Geen oplossingen geven,
maar stapvoets met de ander op weg gaan.
Niet jouw tempo opdringen,
maar het zijne volgen.
Niet jouw antwoord geven,
maar hem ‘t zijne laten vinden.
In het luisteren ervaart de ander,
dat je van hem houdt.
Wie	durft	te	luisteren	voelt	niet	meer	de	dwang
om de ander te verlichten,
maar begint te geloven
dat het luisteren zelf al licht is.
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Lieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (naam kind dat met je meereist),
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SCHATPLAATS

ELMINA

Van vrij man tot slaafgemaakte

TRACK 3
VRIJHEID VOORLEVEN 
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Vandaag voel ik me. . . ‘ Als jij vandaag hetzelfde 
bent als gister, beroof je 
kinderen van hun toekomst.’
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Anansi-verhalen
Anansi is een mythische spin uit volksverhalen uit 

West-Afrika en de Caraïben. Kenmerkend voor de 

Anansi-verhalen is dat Anansi zijn tegenstanders  

steeds te slim af is. 

De oorspronkelijke Anansi-verhalen komen uit Ghana  

in West-Afrika. ‘Anansi’ is een woord uit de taal van  

de Ashanti dat ‘spin’ betekent. Door Afrikaanse slaven 

werden de verhalen meegevoerd naar Amerika, waar de 

verhalen deel uit gingen maken van de cultuur van onder 

andere Suriname, de Nederlandse Antillen en Jamaica. 

In Suriname worden de verhalen over Anansi ‘Anansi- 

Tori’ genoemd. Bij de Ashanti heten ze ‘Anansasem’.

ANANSI EN DE ZILVEREN BAL -  

HOE DE MAAN AAN DE HEMEL KWAM

Toen de tijd de tijd was, had Anansi zes zonen. De 

oudste zoon heette Zie Gevaar, de tweede Maak Wegen. 

De naam van de derde zoon was Drink Rivieren, en 

Wildstroper die van de vierde. De vijfde zoon noemde 

zich Gooi stenen. Kussen was de jongste zoon. Het 

waren prima kinderen. Op een dag was Anansi op reis, 

ver van huis. Langs de kant van zijn pad zag hij een 

prachtige zilvergloeiende bal. “Die moet ik hebben om 

mee naar huis te nemen,” zei hij tegen zichzelf. Hij wilde 

de prachtige bal oppakken, maar deze rolde van de weg 

af en viel in de rivier. Anansi sprong er direct achteraan 

en dacht hem te kunnen grijpen. Op dat moment slokte 

een enorme vis Anansi in een keer op.
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Thuis ondertussen sloot de oudste zoon z’n ogen, en 

omdat zijn naam Zie Gevaar was kon hij zien wat er met 

zijn vader gebeurde. “Vader is opgeslokt door een vis!” 

riep hij. “Het kost dagen om door het oerwoud te gaan 

om daar te komen! Hij is verloren.” Maak Wegen zei: 

“Kom achter me aan!” En daar begon hij een weg door 

het bos te maken. Ze reisden heel snel over de weg. 

Toen ze bij de rivier kwamen, schreeuwde Maak Wegen: 

“Maar hoe vinden we vader nou terug in de rivier?”  

Drink Rivieren nam een enorme slok. Weg was de rivier, 

alles wat er overbleef was een enorme vis op het droge. 

Drink Rivieren schreeuwde het uit: “Hoe krijgen we  

vader uit de vis?” Wildstroper was er natuurlijk ook.  

Hij liep naar de vis en sneed hem open van kop tot 

staart. En Anansi was vrij.

Daar stond hij met de zilveren steen in zijn hand. Opeens 

vloog er een valk op hen af en de valk nam Anansi en  

de steen in zijn bek mee en vloog omhoog. Gooi Stenen 

richtte en gooide een groot stuk rots naar de valk.  

De steen raakte de valk zo hard dat hij Anansi los liet. 

“Vader valt op de grond en gaat dood!” riep Gooi Stenen. 

Maar de jongste zoon, Kussen, liep naar de plek waar 

Anansi zou neer komen en zorgde er voor dat zijn vader 

zachtjes neer kwam. Daar stond Anansi dan, en hij hield 

de zilveren gloeibal voor zich uit. “Ik wil dit geven aan  

de zoon die mij gered heeft. Maar wie van de zes ver- 

dient hem het meest? Zonder Zie Gevaar had niemand 

geweten dat er iets gebeurd was. Zonder Bouw Wegen 

waren jullie niet op tijd bij mij gekomen. Zonder Drink 

rivieren hadden jullie de vis nooit gevonden. Zonder wild 
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stroper had ik nu nog in de buik van de vis gezeten. 

Zonder Gooi Stenen zou ik nu zijn meegenomen door 

de valk. En zonder Kussen was ik nu dood geweest.  

Ik vraag het aan de hemelgod Nyankopon. Hij zal wel 

weten wat er gedaan moet worden.”

Anansi ging dus naar de god van de hemel. Nyankopon 

nam de bal en zei: “Ja ik weet wat er gedaan moet 

worden. Hij nam de bal en zette hem hoog in de lucht. 

Hij zette hem zo dat iedereen hem altijd kan zien, soms 

een klein stukje maar ook vaak helemaal. De bal is er 

nog steeds. Hij zal er altijd zijn. Hij is daar vanavond...”



Waar gaat dit verhaal volgens jou over? 
Wat betekent het voor leren en werken  
op school?
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Heb ji j  een favoriet Anansi verhaal? Welk? 
En waarom is dit jouw favoriet?
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IK EN SLAVERNIJ

Wat heeft de slavernij van toen met jou te maken?

TO DO
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Wat heeft de slavernij van nu met jou te maken?
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Wat zien we nu nog steeds in Ghana/Nederland  
terug van deze geschiedenis? 
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Wat betekent dat voor jouw werk?



158 ‘ Disobedience is the true 
foundation of liberty.  
The obedient must be 
slaves.’
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SLAAF ZIJN VS VRIJ ZIJN

Aan wat/wie gehoorzaam ji j?

Waar loop j i j  voor weg?

TO DO
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Waar verzet j i j  je tegen? 

‘ Als je hart niet bij je werk is,
 dan werk je ook nooit hard!’
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Waar kom ji j  voor op?

Waar heeft eigen kracht jou gebracht? 

Ben j i j  werkeli jk vri j? 
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Wat heeft ' jezelf zi jn' met vri jheid te maken? 

Ben j i j  alti jd jezelf? Wanneer wel/niet? 

Laat j i j  jezelf zien aan kinderen?
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Kunnen kinderen echt zichzelf zi jn bij  jou? 
Hoe weet je dat? 

Kies j i j  waar je voor staat? 
Hoeveel vri jheid durf j i j  te pakken in je werk?
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‘ Je kunt zover gaan  
met een ander  
als jezelf bent.’

 Hoeveel keuzevri jheid geef j i j  kinderen?  
In hoeverre mogen ze kiezen wat ze wil len leren?
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“Want ik hou van jou

is niet de sleutel tot de ander

maar ik hou van mij

al klinkt het bot en slecht

want wie van zichzelf houdt

die geeft pas echt iets kostbaars

als hij ik hou van jou

tegen een ander zegt.

                                 Harrie Jekkers
                                ‘Ik hou van mij’
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Naar welke muziek luister j i j? 

Hoe klinkt jouw (l i jf)l ied?

     Zing 't ! 
(niet vergeten)
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‘ Waar wil  
jij naartoe?’
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Gr
oet

jes
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LEREN IS REIZEN NAAR JE TOEKOMST
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Vandaag voel ik me. . .

‘ Want de lucht die zit nog vol dagen
 Dagen van al, dagen van later
 En dagen die gisteren kunnen dragen
 Ja, de lucht zit nog vol dagen’

 Gerard van Maasakkers
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Ideas worth spreading

Het gevaar van een enkel verhaal https://youtu.be/NbyUAazgAFA 

A tale of two teachers:  https://youtube/sgtinODaW78

De kracht van kwetsbaarheid:  https://youtube/iCvmsMzlF7o

Take ‘the Other’ out for lunch:  https://youtube/AsSd2nmoKNA

Equality in a super diverse class:  https://youtube/bW3hp9StP-E

Elk kind heeft een kampioen nodig:  https://youtube/A4wVYwpr6Cw

You are not your body:  https://youtube/bX32U_hfri4

Education is everything:  https://youtube/mOtSy30TMWo

Above and beyond:  https://youtube/7KMM387HNQk

DARE:  https://youtube/sb2YOg_dkQM

Connected Learning: 

Inspiring Mentors and Peers:  https://youtube/jNcet150S5A

What teachers make:  https://youtube/RxsOVK4syxU

Deelexperiment:  https://youtube/O27Ue0CIP6A
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SPOREN NALATEN

De kinderen in jouw klas kijken met jouw ogen  
naar de wereld, wat ga je ze laten zien?

TO DO
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Waar gaat jouw ' Idea Worth Spreading' over? 
Schrijf ,  zing, dicht, teken, verzamel, dans, speel en verbeeld je genoeg

Ik wil (de wens) 
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Ik begin daar nu mee (het besluit) 
Ik ga daar het volgende aan doen (de actie)
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‘ I have come to believe that  
a great teacher is a great artist
 and that there are as few as  
there are any other great artists.
 Teaching might even be  
the greatest of the arts,
 since the medium  
is the human mind and spirit’

 John Steinbeck 



181

Lieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (naam kind dat met je meereist),



182 ‘Kijk naar  
de sterren.’



aan zet
wie je baarde en omarmde
waar je wieg stond
wat je at
wat je probeerde 
wat je leerde
met wie je bevriend
wat op je pad 

en nu
net als gisteren en morgen
ben jij aan zet
wat diet ertoe
wat maakt je blij
waar klopt het hart
en waar klop jij

dezelfde plek
hetzelfde geld
dezelfde auto
hetzelfde gras
maar jij kijkt zus
de ander zo

en nu
net als gisteren en morgen
ben jij aan zet
waar klopt het hard
en waar klop jij

Merel Morre

183



184

TRACK 4
THUIS IN ZUIDOOST



Wat neem je mee van deze track?

Tot welk inzicht ben je gekomen? 
       En kun je hiermee uit de voeten?
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Wat wil je je bli jven herinneren?

Wat ga je kinderen vertel len?
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Wat ga je zeker met je team delen?

Wat ga je anders doen?



MIJN BUCKETLIST

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.
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‘ Love...  
and do what  
you will’
Augustinus
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ONDERHOUDSTIPS
NEEM MINIMAAL EEN KEER PER WEEK MINSTENS TWEE UUR VOOR JEZELF 

EN BRENG DIE BUITEN DE DEUR DOOR. 

Niet met een vriend of vriendin, maar met jezelf. Maak een stevige wandeling, ga naar het museum, zwerf door  

de stad, bezoek een concert. Merk dat er echt even tussenuit zijn nieuwe energie en ideeën oplevert.

GA EVEN RUSTIG MET JEZELF ZITTEN AAN HET BEGIN VAN ELKE WERKDAG. 

BEGIN NIET DIRECT TE RENNEN. 

Maak je eigen oefening. Ga naar binnen, maak contact met de diepte in jezelf, verbind je met het grotere geheel. 

Voel de rust en maak je voornemens voor de dag. Vooral over je houding, hoe je er vandaag in wilt staan.

KIJK AAN HET EIND VAN DE WERKDAG ER OOK OP TERUG. 

Draai muziek, of juist niet. Wat jou goed doet. Laat de dag nog eens terugkomen. Ben je tevreden of knaagt er  

nog iets? Wat wil je morgen anders doen? Dan kun je in je slaap doen, waar slapen voor bedoeld is: uitrusten.
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Als je wil kun je dit Track Dagboek er altijd weer bij pakken.

Je leest gewoon weer even opnieuw, wat je zelf schreef. 

Je zult zien, dan is het toch weer anders.

En vult desnoods aan met nieuwe inspiratie en ideeën. 

Je track gaat gewoon door in Zuidoost.

Het ga je goed!
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www.mastertrack.nl


