MEERJARENPLAN NETLIB VOCATIONAL INSTITUTE 2018-2022
“Vakonderwijs als stimulans voor de sociaal economische ontwikkeling van Liberia”
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0 Voorwoord Abdullah
Wat kan ik terugdoen na het einde van de burgeroorlog in Liberia, een bijdrage leveren aan de
wederopbouw van Liberia. Na overleg met enkele betrokken Liberianen, was topprioriteit het geven va
onderwijs aan de jonge inwoners van Liberia. De eerste donatie was in 2004 door Bolk Transport die
een container beschikbaar stelde voor het vervoeren van onderwijsmateriaal. Heupink leverde de
schoolmaterialen zodat een eerste stap gemaakt kon worden met het geven van onderwijs.

1 Over Liberia
Liberia is één van de oudste onafhankelijke republieken van Afrika . De Republiek Liberia is gesticht
door uit de Verenigde Staten teruggekeerde ex-slaven in 1847. Liberia is een van de armste landen
op aarde. Een van de grootste uitdagingen van het Afrikaanse land Liberia, na 14 jaar oorlog, is het
opbouwen van het onderwijssysteem. Geschat wordt dat meer dan 50% van de scholen in puin ligt.
Een hele generatie kinderen was genoodzaakt als analfabeet op te groeien. 60% van de leraren heeft
geen opleiding hiertoe gevolgd. Bovendien is het lesmateriaal van slechte kwaliteit en onvoldoende
beschikbaar. De gevolgen van deze problemen zijn op verschillende vlakken in de maatschappij te
ondervinden. Zonder goed lesmateriaal en goede onderwijzers gaat het toch al zwakke
onderwijssysteem steeds verder achteruit. De levensstandaard en de verwachting van de bevolking is
zeer laag. Het ontbreken van goed onderwijs belemmert mensen een plaats te vinden op de
arbeidsmarkt en hun potentie te bereiken.

2 Het ontstaan van de Netlib Foundation en Netlib Vocational Institute
In 2005 was het ROC van Twente in Almelo bezig met het vervangen van het oude schoolmeubilair
toen de heer Abdullah Kamara, een neef van de minister die Liberia ontvluchte en tegenwoordig in
Almelo woont, zag dat veel in een grote container werd gegooid. Hij is toen de school binnen gelopen
om te vragen of hij dat mocht hebben. In het land waar hij vandaan kwam konden ze deze spullen erg
goed gebruiken. Zijn wens was al langer dat er een school moest komen. Er waren zoveel jonge
kinderen die als kindsoldaat hebben gevochten en nu ergens de kennis vandaan moeten halen om
een enigszins beter leven op te bouwen en een vak te leren.

Dhr. Kamara vertelde dat op het ROC. Daar begonnen de eerste ideeën te groeien om er een project
van te maken. René Heupink en Bé van Faassen gaven aan dat wel op zich te willen nemen.
Sindsdien zijn er plannen gemaakt en is er contact opgenomen met NETLIB (een organisatie die
meerdere projecten begeleid in Liberia en andere landen) en Safmarine (deze organisatie zorgt voor
de zeecontainers om alle hulpgoederen te verschepen naar de landen waar de projecten zijn). De
school moet in de eerste plaats zijn voor de kinderen die de recente oorlog als soldaat meemaakten,
en waarvan er nu nog velen doelloos rondzwerven. Binnen de school van het ROC is samen met
leerlingen de complete school gebouwd en als bouwpakket in containers gepakt. Samen met 3
studenten van de BOL 4 opleiding van het ROC zijn René en Bé in april 2009 vertrokken om binnen
drie weken deze school te bouwen oftewel de Netlib Vocational Training Institute (NVTI). Vocational
staat voor vak of ambachtsschool waar leerlingen een vak leren binnen de disciplines Bakery,
Automechanic, ICT, General Construction, Hotel Management, Interior Design, Cosmetology (Beauty
Care). Door het leren van een vak worden de leerlingen uit Liberia “employabel” en geschikt voor
“entrepreneurship”. Door het geven van onderwijs en vervolgens leerlingen uitdagen om de
arbeidsmarkt te onderzoeken of zelfstandig ondernemer te worden, probeert Netlib haar steentje bij te
dragen aan de sociaal economische ontwikkeling van Liberia.

3 Vakopleidingen Netlib Vocational Training Institute
NVTI richt zich op (technisch) praktijkonderwijs voor (jonge) Liberianen. Door het aanbieden van
kwalitatief hoogwaardige vakopleidingen biedt NVTI jonge Liberianen een beter
arbeidsmarktperspectief en daarmee een betere toekomst. Het onderwijscurriculum wordt door de
NVTI samengesteld in nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven (inclusief industrie). In 2018
worden de volgende vakopleidingen aangeboden:
Vakopleiding AANVULEN
1 Information Technology

Specialisatie
Computer Software
Computer Hardware
Database Management
Graphic Design
Internet Training & MS
Windows
Website Design and
Layout
Project Proposal writing

2 Eventmanagement Courses

Catering
Eventplanning
Baking: Pastry, Cake &
Bread
Interior Decoration

3 Hotel Management

Customer Service &
Hospitality
Housekeeping

4 General Building Construction

Carpentry

Masonry
Plumbing
Tie Laying
5 Electricity & Electronic

Electricity
Electronic

6 Architectural Drafting & Design

Drafting
Architectural AutoCad

7 General Mechanic

Auto Mechanic
Auto Electrician
Basic Air Conditioner
Service Station Attendant
Tire Repair

4 Samenwerking met ROC Twente in Nederland
Abdullah Kamarra is de stichter van NVTI en woont deels in Liberia en in Nederland. In zijn
woonplaats Almelo deelde hij zijn ideeën voor het oprichten van een school in Monrovia met Rene
Heupink, docent Bouwkunde aan het ROC Twente. ROC Twente werd gegrepen door het verhaal van
Abdullah en besloot vervolgens om materialen en inhoudelijke kennis beschikbaar te stellen om de
school op te starten. Vanaf de start van de school in 2009 is het ROC betrokken geweest bij de
opbouw van de school. Deze samenwerking zal de komende jaren worden geïntensiveerd zoals
beschreven in het meerjarenplan 2018-2022.

5 Training ondernemersvaardigheden met het Mercy Corps
Het Amerikaanse Mercy Corps organisatie zet zich wereldwijd in voor het verbeteren van de sociaal
economische situatie in Derde Wereld Landen. De NVTI heeft samen met het Mercy Corps een
speciale training Ondernemersvaardigheden opgezet. Professionals van het Mercy Corps komen twee
keer per jaar op de school en geven aan de afgestudeerde studenten een training in entrepreneurship
(ondernemerschap). Onderdelen van de training zijn: het maken van een CV, het opstellen van een
bedrijfsplan en boekhoudkunde. Na afronding van de training kunnen de studenten een beroep doen
op een micro-krediet van) $ 500 voor de eerste opstart.
Vanaf de start in 2009 heeft het NVTI 600 studenten opgeleid voor de arbeidsmarkt. Tot op
heden hebben alle studenten een baan gevonden in de vakken waarin ze hun diploma behaald
hebben.

6 Ambitie 2018-2022
Het NVTI heeft de ambitie om te groeien van praktijkgericht onderwijs naar middelbaar beroeps
onderwijs. Uit ervaring blijkt dat de vraag naar vakonderwijs stagneert en het toekomstperspectief voor
jongeren in Monrovia beter is met een MBO opleiding. Het aanbod van MBO onderwijs is nihil in
Monrovia en omgeving. De dichtstbijzijnde MBO opleiding zit duizenden kilometers landinwaarts en
het verblijf en de reis er naar toe is voor jonge arme Liberianen niet te betalen. NVTI wil daarom de
komende jaren groeien naar een kwalitatief hoogwaardige MBO opleidingsinstituut en inspelen op
deze vraag vanuit de samenleving. Leerlingen krijgen na het afstuderen een “associate degree” wat
hen meer zekerheid geeft op de arbeidsmarkt in Liberia. In onderstaande paragrafen staat
aangegeven op welke wijze deze ambitie wordt gerealiseerd in de periode 2018-2022.
6.1 Verbeteren curriculum
Het NVTI wil als MBO dezelfde vakrichtingen blijven aanbieden maar streeft de komende jaren naar
een kwalitatief inhoudelijke verbetering van de vakken. Hiertoe gaat ze samenwerken met het ROC
Twente die gaat onderzoeken of het curriculum van de vakken op het ROC in Nederland ook in Liberia
kan worden overgedragen. Dat betekent dat het onderwijsmateriaal zal moeten worden verbeterd.
(KOSTEN)
6.2 Teach the Teacher
Het NVTI heeft ervaring in de uitwisseling van docenten tussen Nederland en Liberia. In de afgelopen
jaren zijn enkele docenten van het ROC Twente overgevlogen naar Liberia om de NVTI school te
helpen met het (letterlijk) opbouwen van de school. Docent René Heupink geeft bouw gerelateerde
vakken op het ROC en heeft tijdens zijn verblijf in Liberia geholpen met de inhoudelijke samenstelling
van de bouw gerelateerde vakopleidingen en het opbouwen van de school. Vanwege problemen visa,
is de uitwisseling van Nederland naar Liberia de meest eenvoudige en goedkope manier van
uitwisselen
6.3 Samenwerken met lokaal bedrijfsleven door aanbieden van “on the job training”
De docenten van het NVTI gaan de komende jaren actief op zoek naar stageplekken voor de
leerlingen. Deze stageplekken maken verplicht onderdeel uit van de verschillende vakrichtingen. De
stageplek biedt de leerlingen een uitgelezen kans om zich te presenteren voor het bedrijfsleven en
hiermee meer kans te maken op een baan na afronding van de studie.

6.4 Aanbieden van “scholarships” voor talentvolle studenten
De levenstandaard in Liberia is erg laag. Er heerst veel armoede en de school heeft geregeld dat
talentvolle studenten die door geldgebrek de opleiding moeten afhaken de mogelijkheid krijgen een
beurs oftewel “scholarship” aan te vragen. De NVTI heeft samen met de vice-president van Liberia en
een aantal kamer leden, een studiebeurs in het leven geroepen als eerbetoon voor de overleden
vader van NVTI founder Abdullah Kamara. De beurs draagt jaarlijks 10% in de studiekosten bij voor
minimaal 10% van de aantal ingeschreven studenten maar niet meer dan 100 studenten per studie
jaar. De studie beurs heet “Lossenee M. Kamara Scholarship Foundation”.

Om in aanmerking te komen voor een Nederlandse scholarship, moeten de studenten aan een aantal
voorwaarden voldoen zoals een persoonlijkheids- en intelligentietest en een motivatiegesprek. Het
ROC Twente gebruikt een zogenaamde AMN test die het NVTI kan gebruiken bij de inschrijving op
een scholarship. De Nederlandse beurs waar de leerlingen een beroep op kunnen doen, bedraagt 50
% van de opleidingskosten. De eigen bijdrage is dan ook 50%. De Netlib Foundation gaat in
Nederland actief bedrijven benaderen zoals loodgieters, bakkerijen en kappers. Zie hiervoor het
hoofdstuk Sponsoring en Adoptieprogramma.
6.5 Uitwisselingsprojecten wereldwijd
Faciliteren afstudeerprojecten van ROC studenten op NVTI (eventueel ook studenten uit Amerika of
andere landen)

7 Wat is ervoor nodig om de ambitie te bereiken?
7.1 Zelfvoorzienende school
De school kampt op dit moment met hoge exploitatielasten. Dit komt met name door het regelmatig
uitvallen van de elektriciteit (is normaal in Liberia) en het opvangen van deze capaciteit door de
generator. De energielasten zijn extreem hoog mede van de brandstofkosten voor de generator.
7.2 Interne verbouwing school
De huidige inrichting van het gebouw past niet bij de ambitie van de NVTI en de Netlibfoundation. De
NVTI wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden maar de geluidsoverlast in de school hindert de
leraren en leerlingen. De school wordt akoestisch aangepakt door wanden te isoleren en glazen
wanden te plaatsen tussen de lokalen. De glazen wanden moeten nieuwe leerlingen verleiden om een
kijkje te nemen in de school: opleiding Cosmotology in een strak beauty interieur en opleiding Bakery
met highclass materiaal.
7.3 Nieuwe tweede verdieping op de school
Om meer ruimte te creëren wordt er een nieuwe verdieping op de school geplaatst. Hierdoor kan er
geschoven worden met de verschillende vakrichtingen en ontstaat er meer ruimte voor de opleiding
autotechniek met haar eigen commerciële garage om inkomsten te genereren.
7.4 Nieuwe administratieve organisatie

8. Beheer en organisatie Netlib Vocational Institute en stichting Netlib
Hieronder ziet u schematisch de verhouding tussen de Netlib Foundation in Nederland en NVTI in
Monrovia Liberia West Africa:

Netlib'Founda.on'
Almelo,'Nederland'

Kennis''

Geld''

(les)materiaal''

Netlib'Voca.onal'Training'Ins.tute'
Monrovia,'Liberia''

8.1 Bestuur Netlib Foundation
De stichting Netlib noemt zichzelf de Netlib Foundation. De Netlib Foundation richt zich vanuit
Nederland op de sociaal economische ontwikkeling in Liberia. Check Statuten!!!
In het bestuur zitten:
•
•
•
•
•
•

Abudllah Kamarra (voorzitter)
Rene Heupink (penningmeester)
Joop Savenije (secretaris)
Jolanda Kemna, lid en fondswerver voor de stichting
Jan Ooms, lid namens ROC Twente
Peter Zuithof, lid namens Mijande Wonen

Statuten zijn als bijlage beschikbaar.

9. Financien
9.1 Investeringsbegroting
Omschrijving investering

Onderdeel ambitie

1

Plaatsen van zonnepanelen

Zelfvoorzienende school

2

Plaatsen glazen wanden

Kosten in Euro exlusief
BTW

3

Interne verbouwing
e

Vervoer en plaatsing container op school (2 verdieping)

Uitbreiding school
Totale investering

75.000
5.000
40.000
120.000

