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Samenvatting (Dutch summary) 

Inleiding 

Dit proefschrift gaat over de consequenties van gecentraliseerde werving en se-
lectie van leerkrachten voor middelbare scholen in Tanzania. Deze gecentrali-
seerde werving maakt deel uit van het onderwijsbeleid dat gericht is op het reali-
seren van een middelbare school in elke ‘ward’. Een ward bestaat uit meerdere 
dorpen en gemeenschappen en vormt de laagste bestuurslaag in de bestuurlijke 
inrichting van Tanzania. Met de gecentraliseerde werving en selectie van het on-
derwijzend personeel wordt een evenredige spreiding van leerkrachten over alle 
scholen en wards beoogd.  

Geconstateerd kan worden dat de ongelijkheid tussen wards en scholen niet is 
weggenomen. Dat neemt niet weg dat het onderwijsbeleid in zijn algemeenheid 
wel positieve effecten heeft. Het oprichten van middelbare scholen in elke ward, 
is onmiskenbaar een succes. De door de overheid opgerichte middelbare scholen 
leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijspeil in Tan-
zania. In 2007 waren meer dan de helft van alle middelbare scholen in Tanzania 
(2.495) door de overheid opgerichte ward-scholen. Bovendien dragen deze scho-
len bij aan de verspreiding van het secundaire onderwijs in de meer afgelegen 
gebieden van het land. Na 2004 ontving bijvoorbeeld meer dan 80% van de kin-
deren onderwijs, tegenover 6% in 1990 (MoEVT 2007). 

Deze successen steken af tegen de uitdagingen en tekorten waarmee de scho-
len kampen. Er is met name sprake van een tekort aan gekwalificeerde leraren. 
De gecentraliseerde werving en selectie van leerkrachten, waarbij door de centra-
le overheid leerkrachten werden geworven en uitgezonden naar de ward-scholen, 
dragen bij aan dit tekort.  
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Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek wordt de volgende centrale onderzoeksvraag aan de orde ge-
steld:  
 
Wat zijn de effecten van de gecentraliseerde werving en selectie van leerkrachten 
voor de ward-scholen in Tanzania?  
 
Deze onderzoeksvraag is onderverdeeld in een aantal deelvragen:  

Hoe is de centrale werving en selectie van leerkrachten in Tanzania vormgegeven? 
In welke mate is deze centrale werving en selectie succesvol ten aanzien van het opheffen van 

ongelijkheid tussen ward-scholen?  
Wat is de invloed van de gecentraliseerde werving en selectie op het functioneren van zes gese-

lecteerde ward-scholen in het Morogoro District?  
En hoe kan het handelen van de onderwijzers in de geselecteerde ward-scholen in het Morogoro 

District worden verklaard?  

Onderzoeksresultaten 

Vormgeving centrale werving en selectie 
De centrale werving en selectie van leerkrachten in Tanzania wordt georgani-
seerd door het ministerie voor onderwijs en beroepsopleidingen (Ministry of 
Education and Vocational Training). Het belangrijkste doel van deze centrale 
inmenging met de rekrutering van onderwijzend personeel, is het wegnemen van 
ongelijkheid tussen de wards in het land. De veronderstelling is dat zonder cen-
trale inmenging het met name in de afgelegen wards moeilijk zal zijn om vol-
doende gekwalificeerd onderwijzend personeel aan te trekken. De centrale stu-
ring moet dit probleem wegnemen.  

Bij de centrale werving en selectie zijn verschillende instellingen van de cen-
trale overheid betrokken. Dit zijn ondermeer het ministerie van financiën en het 
kabinet van de president, verantwoordelijk voor de ‘publieke dienstverlening’ 
(President Office for Public Service Management). Het ministerie van financiën 
accordeert de begroting die aan de werving ten grondslag ligt. Uit deze begroting 
vloeit ook voort wat de aan te werven onderwijzers aan salaris zullen verdienen. 
Deze begroting en dus ook de salarissen, worden vervolgens goedgekeurd door 
het kabinet van de president, dat daarnaast ook belast is met het verstrekken van 
werkvergunningen aan de leraren. De eigenlijke werving en selectie vindt plaats 
door het ministerie van onderwijs.  

De leerkrachten worden in beginsel verdeeld op basis van de wensen van de 
districtraden. Deze districtraden vormen de vertegenwoordigende instelling in de 
districten. Het district is de bestuurslaag onmiddellijk boven de ‘ward’, waarbin-
nen de ward-scholen zijn gevestigd. De wards kunnen bij de districten aangeven 
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hoeveel onderwijzers nodig zijn en aan welke kwalificaties deze onderwijzers 
moeten voldoen. De behoefte aan onderwijzers wordt gebaseerd op een centraal 
vastgestelde onderwijzer-student ratio. Na het werven en selecteren van de on-
derwijzers, verdeelt het ministerie van onderwijs de onderwijzers over de ver-
schillende districten. De districtsraad verdeelt de toegewezen onderwijzers ver-
volgens verder over de in dat district gelegen ward-scholen. In dit proces vormt 
de onderwijzer-student ratio telkens het leidende principe voor de verdeling van 
de onderwijzers over de scholen.  
 
Ongelijkheid tussen ward-scholen 
Het succes van de centrale werving levert een gemengd beeld op. De centrale 
inmenging beoogt ongelijkheid weg te nemen. Geconstateerd kan worden dat nog 
altijd ongelijkheid bestaat tussen de ward-scholen in stedelijke en in de landelijke 
gebieden. De onderwijzer-student ratio is landelijk vastgesteld op 1:30 (één on-
derwijzer op 30 studenten). Geconstateerd is dat in de landelijke gebieden de on-
derwijzer-student ratio lager ligt en dus aanmerkelijk minder onderwijzers per 
student beschikbaar zijn. Deze scholen hebben dus nog altijd te kampen met een 
tekort aan leraren. In de ward-scholen die in een stedelijke omgeving zijn gele-
gen, is juist sprake van een gunstiger ratio, dat hoger ligt dan de landelijke norm.  

Deze waarneming is gebaseerd op onderzoek van de Wereldbank, die in 1999 
en 2004 onderzoek heeft gedaan naar de verspreiding van leraren. In dit onder-
zoek werd eveneens een onevenwichtige verdeling van leraren tussen stedelijke 
en landelijke gebieden vastgesteld. De voor dit proefschrift verrichte casestudy in 
zes ward-scholen in het Morogoro District bevestigt dit beeld en biedt bovendien 
aanknopingspunten om te verklaren waarom deze ongelijkheid niet is weggeno-
men. 

De onevenwichtigheid ten aanzien van de verspreiding van leerkrachten, heeft 
niet alleen betrekking op een tekort in absolute aantallen. Juist omdat de onder-
wijzer-student ratio als leidend principe wordt gebruikt bij de toewijzing van 
leerkrachten, wordt minder aandacht besteed aan de kwalificaties van de toege-
wezen leraren. Dit heeft tot gevolg dat sommige vakken soms helemaal niet wor-
den aangeboden, terwijl voor andere vakken binnen dezelfde school, meer dan 
voldoende leraren aanwezig zijn. Deze mismatch is het gevolg van het negeren 
van de wensen die door de ward-scholen zelf worden geuit in het planningspro-
ces. 
 
Invloed van de centrale werving op het functioneren van scholen 
De derde deelvraag heeft betrekking op de invloed van de gecentraliseerde wer-
ving op het functioneren van de ward-scholen. Ter beantwoording van deze vraag 
is een casestudy verricht in zes ward-scholen in het Morogoro District. In deze 
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casestudy komt aan het licht dat de onderwijzers, onder invloed van de directe 
omgeving, zelf methoden ontwikkelen om het lerarentekort en de mismatch het 
hoofd te bieden. De methode laat zich als volgt omschrijven.  
 
Eén onderwijzer één vak  
In Tanzania wordt van elke onderwijzer in het middelbare onderwijs verwacht 
dat deze in twee vakken onderwijs verzorgt. Het lerarentekort in de ward-scholen 
van de geselecteerde cases, leidt echter tot een zeer zware onderwijslast voor de 
leraren, waardoor de aanwezige leraren ervoor kiezen om zich te bekwamen in 
één van de twee vakken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Alleen in dat vak 
wordt vervolgens aan alle scholieren onderwijs gegeven. Dit heeft tot gevolg dat 
een aantal vakken in het geheel niet worden aangeboden. Deze praktijk wordt 
echter oogluikend toegestaan, omdat dit het beste alternatief lijkt om de werkdruk 
het hoofd te kunnen bieden.  
 
Onderwijs alleen voor de kritische groepen 
In het geval het lerarentekort zeer groot is, wordt binnen de variant ‘één onder-
wijzer één vak’ het onderwijs beperkt tot de groepen die worden aangeduid als 
‘kritische groepen’. Dit zijn met name de groepen die worden voorbereid voor 
het centrale landelijke examen. Het onderwijs krijgt dan vooral het karakter van 
examentraining, bedoeld om de studenten te laten slagen voor dat examen.  

Leraren uit de leraren poule  
In sommige gevallen hebben de ward-scholen de mogelijkheid om collectief het 
lerarentekort het hoofd te bieden, bijvoorbeeld door de vakken waarvoor een te-
kort bestaat, te laten doceren door een docent van een andere ward-school. Dit is 
zowel aantrekkelijk voor de leraren als voor de scholen: de school heeft de moge-
lijkheid om in meer vakken onderwijs aan te bieden en de leraar hoeft zich niet te 
verdiepen in twee vakken, maar kan in één vak onderwijsmethoden ontwikkelen.  
 
Privé onderwijs  
Indien de middelbare school niet in staat is om voldoende lesuren aan te bieden, 
ontstaat een behoefte aan extra onderwijs. Het tekort aan leraren leidt dan tot een 
vraag naar privé onderwijs. Het gevolg is dat ouders en leraren zelf gezamenlijk 
extra onderwijs organiseren. De ouders bieden hiervoor de leraren een financiële 
vergoeding, terwijl de leraren extra lessen verzorgen buiten de normale werktij-
den en buiten de normale werkdagen. Het resultaat is een vorm van privé-
onderwijs waarbij de leraar per sessie en per student betaald krijgt. 
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Examentraining (onderwijs aan de hand van oude examens) 
Een ander middel om de werkdruk te verlichten, is het beperken van de inhoud 
van het onderwijs. Geconstateerd is dat leraren die worden blootgesteld aan een 
hoge werkdruk, de traditionele methode van lesgeven inwisselen voor een meer 
op het examen gerichte methode. In plaats van het behandelen van alle onder-
werpen aan de hand van vooraf vastgesteld onderwijsmateriaal, kiezen de leraren 
ervoor om de stof te behandelen aan de hand van eerder afgenomen examens. Het 
onderwijs wordt dan een examentraining, waardoor, zo wordt verondersteld, effi-
ciënter les kan worden gegeven.  
 
Tijdelijke leerkrachten 
Ward-scholen die in de knel komen met het lerarentekort, zien soms de moge-
lijkheid om tijdelijk personeel in te huren. Dit personeel is niet voldoende gekwa-
lificeerd en wordt buiten de normale werving en selectiemethode aangezocht. 
Hoewel de ingehuurde leraren vaak niet over de juiste opleiding beschikken, bie-
den ze wel de mogelijkheid om een groter deel van het curriculum uit te voeren.  
 
Flexibele toepassing van regels 
Om de leraren te motiveren en te voorkomen dat zij de school zullen verlaten, 
zijn ward-scholen geneigd om flexibel om te gaan met formele regels, bijvoor-
beeld ten aanzien van de leraren die langdurig afwezig zijn of die geen lessen 
verzorgen omdat ze bijvoorbeeld gedurende werkdagen privé-activiteiten ver-
richten.  
 
Lokale verenigingen (onderlinge afhankelijkheid) 
Ten slotte is geconstateerd dat de docenten in de ward-scholen zelf methoden 
hebben gevonden die leiden tot onderlinge verbondenheid. De leraren vormen 
vaak verenigingen en bieden elkaar in verenigingsverband ondersteuning in het 
geval dat financieel noodzakelijk is (ziekte, geboorte, etc). Deze verenigingen 
worden beschouwd als onvermijdelijk en noodzakelijk in ward-scholen.  

Theoretisch kader 

De laatste deelvraag richt zich op de verklaring van het handelen van de leraren 
die te maken krijgen met een lerarentekort als gevolg van het centrale werving-
systeem in Tanzania. Voor de verklaring van de geconstateerde verschijnselen is 
aangesloten bij twee theoretische concepten: dat van de ‘street-level bureaucrats’ 
en dat van de ‘semi-autonome sociale velden’.  

Het lerarentekort als gevolg van de centrale werving van leraren, bedreigt het 
succes van de ward-scholen. Weliswaar ontvangt een groot deel van de bevolking 
onderwijs, maar als gevolg van het lerarentekort komt de kwaliteit van dat on-
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derwijs onder druk te staan. Sommige vakken worden niet aangeboden en in an-
dere gevallen krijgt het onderwijs meer de vorm van examentraining.  

Dit laatste houdt verband met de manier waarop leraren het lerarentekort het 
hoofd bieden. De werkdruk leidt ertoe dat leraren opereren als ‘street level bu-
reaucrats’ die zich minder aantrekken van de formele regels, en vooral doen wat 
‘werkt’ (Lipsky 1980). Leraren ontwikkelen routines die hen in staat stellen om 
maximaal onderwijs te verzorgen tegen de minste inspanningen. Ook al heeft dit 
tot gevolg dat deze leraren in plaats van twee vakken, maar één vak aanbieden en 
ook al heeft dit tot gevolg dat ongekwalificeerde leraren les verzorgen.  

In het organisatieverband van de ward-scholen ontstaan nieuwe regels en rou-
tines, waarbij de formele externe regels en richtlijnen van het ministerie van On-
derwijs en Beroepsopleiding worden vervormd en hanteerbaar worden gemaakt. 
Deze interne regels hebben een eigen normatieve werking en worden intern afge-
dwongen. Deze interne regels bepalen ook in hoeverre de formele regels worden 
nageleefd en in hoeverre aan de eisen van de centrale overheid zal worden vol-
daan. In zoverre opereren de ward-scholen als ‘semi-autonome sociale velden’ 
(Moore 1973).  

Conclusie 

Het onderzoek naar het functioneren van de zes geselecteerde ward-scholen 
(Nelson Mandela, Milengwelengwe, Kihonda, Sumaye, Kipera en Melela) in het 
Morogoro District, illustreert het effect van de centrale inmenging in het onder-
wijssysteem in Tanzania. De decentrale overheden hebben nauwelijks invloed op 
de wijze waarop de publieke diensten, waaronder onderwijs, wordt vormgegeven. 
Hoewel decentralisatie wordt gezien als een middel om bevoegdheden over te 
dragen aan lokale gemeenschappen, waarna de lokale gemeenschappen zelf keu-
zes maken over de allocatie van middelen, komt daar in de praktijk weinig van 
terecht.  

In het geval van de centrale werving en selectie van leraren, is de centrale in-
menging met het onderwijssysteem op zichzelf wel te begrijpen. De centrale 
werving en selectie is immers bij uitstek een instrument om ongelijkheid tussen 
regio’s weg te nemen. Het wegnemen van ongelijkheid is echter nog niet gelukt: 
er is nog altijd ongelijkheid tussen de stedelijke en de landelijke gebieden. Bo-
vendien leidt de centrale aanpak tot nieuwe problemen, waaronder het nijpende 
lerarentekort als gevolg van onderverdeling en mismatch. Als gevolg daarvan 
ontwikkelen de ward-scholen en de leraren hun eigen oplossingen om de tekorten 
het hoofd te bieden. Dit leidt tot een vorm van zelfregulering binnen de scholen, 
die de effectiviteit van de centrale regels en beleidsvoornemens ondermijnt. 
 

 





 
 

 

 




