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dit stuk is werkelijk in 5 minuten door te nemen: veel open pagina’s, schema’s en afbeeldingen. Na die 5 minuten kunt u 

besluiten welke gegevens voor u zinnig zijn. 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
NB. Als wij hierna resultaten benoemen van landen uit de regio waarvan Burkina Faso deel uitmaakt dan is dat nooit om aan te geven dat die 
landen iets (nog) niet goed doen. Alleen om aan te geven dat de gemaakte keuzes niet consistent zijn. 
 
 

 

Uit het rapport “Minder pretentie, meer ambitie” van de WRR:  

 

“In landen waar Nederland de eerste of tweede donor is, zoals Burkina Faso, is het effect van de Nederlandse 

bijdrage groter en kunnen betere en langer durende betrekkingen worden aangegaan” 
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10 VRAGEN aan staatssecretaris Ben Knapen 
 

Zeer geachte heer Knapen, 

1. waarom benadert u een regio van 4 landen zo inconsistent? 

2. Waarom schrapt u van die 4 landen het land dat het meest arm is? 

3. Waarom schrapt u het land dat het qua democratie en ‘governance’ beter doet dan 2 van zijn buren? 

4. Waarom schrapt u een land waarmee Nederland een langjarige en buitengewoon intensieve OS relatie heeft 

a. waar een enorme infrastructuur aan kennis, deskundigheid aanwezig is en het effect van de Nederlandse OS groot is? 

5. Waarom schrapt u een land waar de NL bijdrage aan de SRGR al heel groot en onvervangbaar is 

a. Een land waar Nederland de grootste donateur is van Gezondheidszorg 

6. Kent u de enorme potentie in BF ten aanzien van landbouw en veeteelt? 

7. Weet u hoe belangrijk de rol van Nederland in Burkina Faso kan zijn op het gebied van waterbeheer? 

8. Waarom hebt u “Onderwijs” zó onderbelicht bij uw keuzes 

a. terwijl dit toch de peiler is voor elke goede ontwikkeling – wat ook door NL in de afgelopen jaren benadrukt is? 

9. Waarom hebt u de onjuiste indruk dat Burkina Faso al zoveel hulp krijgt dat wij wel weg kunnen gaan? 

10. Waarom denkt u dat de economie van Burkina Faso oninteressant voor Nederland is? 
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We willen bepleiten dat staatssecretaris Knapen een meer consistent beleid voert  

door  het land Burkina Faso toe voegen aan de lijst met 15 landen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van het Burkina Faso Platform 
 
Leontine Keijzer-Gango, bestuurslid  E: leontine@karfocoaching.com  
Cees Boekelo, voorzitter   E: info@burkinafasoplatform.nl  
www.burkinafasoplatform.nl  

mailto:leontine@karfocoaching.com
mailto:info@burkinafasoplatform.nl
http://www.burkinafasoplatform.nl/
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1.  Burkina Faso in de regio 
 
 
Burkina Faso ligt ingeklemd tussen Mali, Ghana en Benin (zie de geel gekleurde landen in het 
kaartje hiernaast) en is daar een belangrijke schakel tussen. 
                         
NB: met Mali, Ghana en Benin wordt de bilaterale relatie bestendigd. 

 

Er lijkt geen enkele zinnige reden te zijn om juist dit ene land weg te laten uit de OS. 

Het ligt véél meer voor de hand om oplossingen regionaal te zien – of het nu gaat om gezondheid, economie, democratie of anderszins. 

                                                           
1  http://www.ismagazine.nl/2011/05/02/levend-stratego/ 

 

BF heeft zich bijzonder goed ontwikkeld  

Het land is door het UNDP, in het Human Development Report 2010 1  hoog op de lijst geplaatst 

van landen die zich verhoudingsgewijs snel ontwikkelen: nummer 25 van 135 landen. 

 

 
Voor de economische ketens die Knapen zo graag wil stimuleren is het belangrijk om deze regio gezamenlijk te versterken.  
Dit werd overigens enige tijd geleden al bepleit door hoogleraar Dietz 1 
Burkina Faso kan een centrale rol spelen in de economische ontwikkeling van de regio. 
 

 
Burkina Faso is een rustpunt in de regio; BF speelt een belangrijke rol in de stabiliteit van de regio. 
 

http://www.ismagazine.nl/2011/05/02/levend-stratego/
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2.   Burkina Faso is heel arm 

 
 
In de  WORLD POVERTY MAP (2006)2  wordt Burkina Faso het meest arme land 
ter wereld genoemd. 
 
Op de HDI -index ( 2010) 3 staat Burkina Faso op de 9e plaats van onderen [161], 
net onder Mali [160] – vergelijk Benin op de 34e plaats [134] en Ghana op de 
38e plaats [130] van onderen. 
 
 
 

 
 

                                                           
2
  http://www.wacra.org/WORLD%20POVERTY%20MAP.pdf  

3
  http://hdr.undp.org/en/statistics/  

 
Binnen alle uitgangspunten voor ontwikkelingssamenwerking is deze constatering niet direct een reden om Burkina Faso te verlaten… 

 

http://www.wacra.org/WORLD%20POVERTY%20MAP.pdf
http://hdr.undp.org/en/statistics/
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3.   Burkina Faso als democratie; governance en goed bestuur 

 
 
Op de Corruption Perception Index 4, (een lijst van 178 landen), staat Burkina in 2010 op plaats [98] van boven. Dat is lang niet zo goed als 
Ghana [62] maar beter dan Benin [110] en Mali [116]  
 

 
Op een schaal van 1 tot 100 stond BF op de CPI over de jaren 2005 t.e.m 2010 op respectievelijk 44, 48, 58, 44, 44, 55; het maakt het land tot 
een (goede) middenmotor. 
 

 
BF maakt werk van de strijd tegen de corruptie. Als er al sprake is van stagnatie dan is dat omdat men op de ‘harde kern’ van het probleem 
stuit.  
 
 
Burkina Faso heeft de jongste problemen (onrust en onlusten) aangepakt zoals het een democratie betaamt: er was ruimte voor alle partijen / 
categorieën uit de samenleving en hun protest – die protesten zijn gehoord, demonstraties konden voortgang vinden en er zijn (vooralsnog) 
passende maatregelen genomen. 
 

 
Wat betreft de persvrijheid: BF heeft een lange traditie op dit terrein en was een voorbeeld; de kwaliteit van de pers is ook relatief hoog.  
Het CNP-NZ  speelt een centrale rol voor de bescherming van deze pijler en van de journalisten zelf. Deze relatief sterke pijler zal niet vanzelf 
sterk blijven. 
 

 
Bijvoorbeeld: CNP-NZ heeft sterk gelobbyd voor de perskaart en concrete voorstellen gedaan om de wet aan te passen. De perskaart is er en er gaat een 
beschermende werking van uit. 
 

                                                           
4
  http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi  

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
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Overheidsinstellingen moeten goed gevolgd worden. In beleidskeuzen maar ook in de kwaliteit van haar diensten. Hiervoor zijn 
overheidsinstellingen (Cours des Comptes, ASCE,etc.)   
Maar ook maatschappelijke organisaties zijn  belangrijk. RenLac (anti-corruptie) of MBDHP (mensenrechten) en CNP-NZ zijn hier voorbeelden 
van. Dit  soort organisaties hebben hun plek moeten verwerven en zullen dat in toenemende mate moeten doen.  
Voortgaande steun is dus belangrijk. 
 

 
Wat betreft de democratische structuren: hier zien we duidelijk dat het land op zoek is naar een verdieping van hun democratie. Er wordt 
zowel binnen als buiten de dominante partij open en ook emotioneel over "alternance" gesproken.  
Het CGD is een niet weg te denken denktank die discussie aanvoert. Deze discussie moet doorgaan! 
 

 
Over een paar jaar zijn er presidentsverkiezingen. De huidige president Compaoré is dan niet herkiesbaar. Het is een uitgelezen kans om democratische 
processen te versterken – niet bepaald een argument om BF nu in de steek te laten! 

 
 
 
Nederland ondersteunt verschillende initiatieven / organisaties op het gebied van de democratie – en die hulp is buitengewoon belangrijk voor 
de voortgang van het democratisch proces en de vorming van een maatschappelijk middenveld.  
Al of niet samen met andere landen zoals Zweden, Denemark en Zwitserland ondersteunt Nederland financieel CGD, RenLac, CNP-NZ met de 
uitvoering van strategische plannen,  Cine Droit Libre (mensenrechtenfilmfestival), NDI (programma voor vrouwen en politieke partijen) en het 
mensenrechtenministerie (dat  inmiddels weer is samengevoegd met justitie)  
 
NL zit in het comité de pilotage (stuurgroep voor de uitvoering van het strategische plan). 

 
 
 
 

Als ons geld (in plaats van bilateraal naar BF) naar de VN zou gaan en vandaar naar BF zou komen dan kan dat land nooit budget krijgen voor 

de versterking van persvrijheid – wat met ons bilateraal geld wel het geval is. 
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4.   Nederlandse bilaterale hulp heeft enorme invloed 

 
Nederland was tot voor kort de grootste bilaterale donor en is nu één van de grootste met op dit moment een ruim 40 miljoen € per jaar.  De 
invloed van NL is enorm. 
 
Nederland heeft bepaald niet een blanco cheque uitgegeven aan BF; in tal van vormen heeft het bilaterale geld concrete ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt op concrete beleidsterreinen. 
Nederland kan dan ook niet dan met heel grote schade vertrekken. 
 

Invloed Nederland als donor is groot 

 Nederlandse bijdrage is essentieel voor ontwikkeling democratische structuren 

 NL heeft in de afgelopen jaren een grote rol gespeeld bij de successen in de ontwikkeling van het onderwijs (zie hierna) 

 De bijdrage van NL aan de gezondheidszorg is essentieel  (zie hierna). 

 De bijdrage van NL aan democratische structuren en “Good governance” is hierboven benoemd 

 NL heeft in het verleden in de Watersector bijzonder belangrijke dingen gedaan 
 
Maar meer in het algemeen: Nederland heeft een trekkersrol in het coördineren van de bijdragen van de verschillende (bilaterale) donoren! 
 

Hulpinspanningen zijn aantoonbaar een succes geweest 

In Burkina Faso zijn de Nederlandse hulpinspanningen aantoonbaar succesvol geweest. Mede dankzij de Nederlandse inzet zijn grote, gedegradeerde 
gebieden op en rond het Mossi Plateau weer productief geworden. Kernwoorden bij dit succes: technische oplossingen combineren met investeringen in 
menselijk kapitaal. Maar ook en vooral: geduld en continuïteit. 5 
 

                                                           
5
  Tekst: Eric Smaling, SP 
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5.   Nederland is de grootste donor voor Gezondheidszorg – inclusief SRGR 
 

NL is één van de belangrijkste donoren van BF en voor de gezondheidszorg de grootste donor – juist ook bij de SRGR. 

 

Opmerkelijk:  Knapen vind de hoge moedersterfte simpelweg onaanvaardbaar 6 

 

Nederland heeft een belangrijke rol, maar is niet de enige: NL is uniek omdat onze bijdrage Gezondheidszorg niet projectmatig oormerken, maar aanbieden 

als basketfinanciering. NL financiert districtsplannen – bepaalde activiteiten via PADS die direct bijdragen aan Millenniumdoelstellingen 1, 4,5, 6 

 

Nederland was initiatiefnemer om alle externe donoren Gezondheidszorg op één lijn te brengen, speelt daarin nog steeds een rol en kan daar in de 

toekomst een belangrijke rol in spelen. De verdeelsleutel binnen deze gelden wordt door BF zelf bepaald, .  

NL is leidend donor van die basket en woordvoerder voor de anderen. 

 

Het is zeker ook de beleidsdialoog waar Nederland een belangrijke bijdrage aan levert. 

 Als NL wegvalt dan stort dit hele bouwwerk in 

 

Het aantal donoren is zeer beperkt!!! Zweden is afgevallen per 2010; NL enige bilaterale donor (er komt nog wat geld uit Duitsland; (VS alleen geoormerkt; 

Fransen zijn er mee opgehouden)  

Daarnaast de WHO, maar bijna geen eigen middelen; UNFPO – af en toe wat geoormerkte bedragen. 

 

Voor de resultaten van de inspanningen op het thema ‘Gezondheidszorg’ in Burkina Faso: zie BIJLAGE  1 

                                                           
6
  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/05/16/knapen-vindt-hoge-moedersterfte-simpelweg-onaanvaardbaar.html  

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/05/16/knapen-vindt-hoge-moedersterfte-simpelweg-onaanvaardbaar.html
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6.   Burkina Faso heeft een enorme potentie in de regio ten aanzien van landbouw en veeteelt 

 
 
VEETEELT EN LANDBOUW:  

In Burkina Faso woont slechts 15% van de bevolking in de stad (vergelijk Senegal: 50%); er is een enorm potentieel voor veehouderij en landbouw. Het land 

ontwikkelt zich ook in die richting. 

 

Burkina Faso heeft de potentie om een belangrijke veehouderij –economie te ontwikkelen.  Export van vlees naar de grote steden in de landen er omheen 

vindt al plaats (méér dan bijvoorbeeld Niger) en heeft een enorm groeipotentieel.  Nederland kan hierin een belangrijke rol spelen. 

 

Nederland kan een enorme rol spelen bij de ontwikkeling van de landbouw in Burkina Faso.   

Sesam uit BF bijvoorbeeld is al belangrijk op de wereldmarkt; met Karité boter is Burkina Faso het land Mali al voorbij gestreefd.   

Zie verder 10: over de economie van Burkina Faso 

Landbouw export naar de urbane kustgebieden : de export van  vooral tomaten, uien, aardappelen (andere groenten en fruit) heeft afgelopen tien jaar een 

grote vlucht gekregen. Vooral doordat de interne grenzen weg zijn (trade not aid...) en er veel in wegen is geinvesteerd. 

BioFuels hebben grote mogelijkheden. Met hulp uit Nederland is in 2010  het "Programme National de Biodigesteurs" gestart: uit een overvloed aan mest 

wordt gas gewonnen voor keuken en verlichting. Dit zorgt voor minder houtkap. 

 

 

Bovendien:  

De internationale landbouwkundige koepelorganisatie CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) heeft vrijdag 2 juni jongstleden 

bekend gemaakt dat de SAHEL-landen ernstig in gevaar zijn – in een onderzoeksrapport dat 'hotspots' van klimaatverandering en voedselonzekerheid 

gedetailleerd in kaart brengt. 7 

                                                           
7
  BRON: Volkskrant van 4 juni 2011 in een artikel van Ben van Raaij “Sahel-landen in India in gevaar” 
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7.   Nederland kan een enorme rol spelen op het gebied van waterbeheer in Burkina Faso 

 

WATER: 

Nederland heeft een niet consistente lijn gevolgd: aanvankelijk een heel belangrijke en centrale rol – daarna de overgang op “Onderwijs en 

Gezondheidszorg” – nu wil Nederland weer belangrijk worden op ‘Water’. 

 

 

Nederland kan eveneens een enorme rol spelen bij de ontwikkeling van goed waterbeheer; het heeft dat in het verleden al gedaan maar kan daarin 

opnieuw een bijzondere, hoogkwalitatieve, rol in spelen. 

Er is heel veel kennis  - met die kennis kan van Burkina Faso zelf, een land uit de SUB-Sahel, een vooruitstrevende waterhuishouding worden ontwikkeld – dat 

als voorbeeld voor de regio kan gelden. 

Er is geen enkele logica om dit niet op te pakken en weer uit te breiden, 

 
Water wordt een thema met topprioriteit in dit Sub-SAHEL land – ‘in the years to come’ (klimaatinvloeden) 

En wat betreft waterbeheer:  de stuwmeren slibben dicht: een uitgelezen kans voor de Nederlandse baggerindustie om hier het voortouw te nemen. 

 

 



14 

 

8.   Onderwijs 

Burkina Faso heeft in de afgelopen jaren – mede op aanraden en aandringen van de Nederlandse regering – ingezet op onderwijs.  

Onderwijs blijft in de notitie van Knapen onderbelicht; ten onrechte. Hij dient hierop aangesproken te worden. 

 

 

Onderwijs is en blijft de motor van ontwikkeling; geen bedrijf zal kunnen starten zonder in voldoende mate te kunnen werken met opgeleide mensen (taal, 

rekenen, planning, enz).  

Geen democratie zal zich kunnen ontwikkelen zonder goed onderwijs (als er iets is dat de jongste ontwikkelingen in de zg. ‘Arabische lente’ bewezen heeft 

dan is het dat wel) 

Geen gezondheidszorg zal zich kunnen ontwikkelen zonder opgeleide mensen. 

Geen goed waterbeheer zal tot stand kunnen komen zonder bewuste en goed opgeleide mensen 

 

 

 

 

Uit  het resultatenrapport van BF over onderwijs : Interessant is vooral de spectaculaire stijging van de scholingsgraad van 47% in 2001 naar 86% in 2010. 

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is meer dan verdubbeld van 940.000 van 2001 naar zo’n 2 miljoen in 2010/2011.  

Zijn er meer landen die deze sprong op zo'n korte termijn hebben gemaakt?   En het is waarschijnlijk dat Burkina dat kan vasthouden 

 

Het probleem zit 'm nu vooral in de "voorwaardenscheppende" sfeer, bijv. klaslokalen of lesboeken. Er zijn nu gemiddeld 55 kinderen per klaslokaal.  

De terugtrekking van NL leidt er mogelijkerwijs bijvoorbeeld toe dat BF minder klaslokalen kan bouwen, waardoor kwaliteitsverbetering nog moeilijker 

wordt. 
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Verder is NL de grootste financier van volwassenenalfabetisering. Daar valt bij vertrek zonder twijfel een gat – in één van de meest centrale onderdelen 

van ontwikkeling. 

 

 

“Feit is dat het vertrek van Nederland uit Burkina Faso waarschijnlijk grote gevolgen zal hebben voor de onderwijssector. Burkina Faso heeft al een 
financieringstekort op onderwijs, zelfs met de bijdrage van het Fast Track Initiative erbij; Nederland financiert momenteel ongeveer 40% van het 
onderwijsbudget en investeert ook flink in alfabetiseringsprogramma's.  Na 2013 is dat afgelopen. Behalve dan eventueel Nederland faseert ook 
Denemarken zijn hulp aan de onderwijssector uit. Donoren als Canada en Zwitserland blijven, maar dragen weinig bij. 
 
 
 

 

Nederland is op weg om een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van Beroepsonderwijs in Burkina Faso – eveneens een van meest centrale 

onderdelen van ontwikkeling en meer specifiek: de ontwikkeling van de economie 

 

 

In verband met bedrijfsleven, MKB,  

Er zal groeiende behoefte zijn aan beroepsonderwijs; hoe kan NL daaraan bijdragen…?  

Het beroepsonderwijs kan gekoppeld worden aan 3 andere speerpunten:  water, voedselzekerheid en bedrijfseconomische ontwikkeling. 

Universiteiten in NL kunnen  contacten hebben met beroepsscholen in BF 

 

Voor de resultaten van de inspanningen op onderwijs in Burkina Faso: zie BIJLAGE  2 
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MISVERSTANDEN 
 

9.   Misverstand 1: “Burkina Faso krijgt al zo veel hulp”  

 
Het netto ODA (Official Development Assistance) per hoofd van de bevolking8 is voor BF [$ 65] beduidend lager aan dat van Mali [$ 75,9] en 
Benin [$74]. Het is wel hoger dan in Ghana [$55+ maar Ghana kan intussen dan ook tot de (onderkant van de) ‘Middle Income Countries’ 
gerekend worden 
 
 

 
Afgezet tegen de ‘ranking’ op de HDI-lijst is Burkina Faso met [$65 x 9e] beduidend minder bedeeld dan Mali [75,9 x 10e] en veel minder dan 
Benin [74 x 34e] 
 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.tradingeconomics.com/data-all-countries.aspx  

http://www.tradingeconomics.com/data-all-countries.aspx
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10.  Misverstand 2: “De economie van Burkina Faso is (voor Nederland) niet interessant” 

Op de “Doing business rating 2011” staat Burkina Faso op plaats [151] – iets beter dan Mali [153] maar veel beter dan Benin [170]. 

Ghana, zoals gezegd vrijwel een ‘Middle Income Country’ staat op plek *67] 

Wanneer wordt gekeken naar ‘Sub-Saharan African’ staat Burkina Faso op plek *22] (uit een totaal van 46]) (vergelijk Benin: plek [36] (uit totaal 

van 46)] 

 

Voor het GDP  (Gross Domestic Product  - Het bruto binnenlands product tegen 

marktprijzen) wordt de komende jaren een exponentiële groei verwacht van ongeveer 

8,5% per jaar. 9 

 
 

 
 
 
 
Vermeldenswaard:  
 
Via PSI-projecten heeft het Nederlandse bedrijfsleven in 2010 voor € 15 miljoen  geïnvesteerd in Burkina Faso – het gaat daarbij om:.  
 TV producties,  Data centrum (tbv web-hosting) ,  op het gebied van de gezondheidszorg: tandzorg 
en verder op het gebied van de  landbouw:  Uien, Cashew noten,  Sesam zaad,  Biodiesel,  Biogas, Visfarm,  Mango. 
 

 

Vooral het cashew project is een groot succes en de noten liggen thans bij AH in de schappen. Het biedt werk aan ca. 400 vrouwen in de regio Bobo 

Dioulasso. waar de gecreëerde werkgelegenheid uitermate welkom is. 

 

                                                           
9
 http://www.tradingeconomics.com/burkina-faso/gdp-at-current-prices-imf-data.html 

http://www.tradingeconomics.com/burkina-faso/gdp-at-current-prices-imf-data.html
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10

  www.sante.gov.bf  

BIJLAGE 1:    GEZONDHEIDSZORG 10 

   
In 2001 startte de uitvoering van het eerste nationale 10-jaren gezondheidsplan;  
Nederland is leidend donor van 4 landen die financiering bundelen en harmoniseren/in lijn brengen met nationale  procedures van BF.   

      "NULMETING"    "EFFECTMETING" 

  2001   2010 

    

Afname / 
toename 

perc. /factor   

HIV/Aids - besmettingsgraad bevolking 4,8% 75% afname 1,2% 

Aantal Aids-patiënten dat behandeling met ARV medicijnen krijgt 2003:  1.116  35,8 x 40.000 

Moedersterfte - sterfte per 100.000 levend geborenen 484 37% afname 306 

Kindersterfte - per 1000 184 27% afname  2006:  142 

Moeders die bevallen onder deskundige leiding 30% 2,4 x 73% 

Gebruik moderne middelen geboortebeperking door vrouwen  10% 3,0 x 30% 

    

    PROJECTEN Omvang project in 
EURO  

(afg. bedragen)   

Bijdrage NL 
 in EURO  

(afg. bedragen) 

HIV-AIDS 1
ste

 fase    (2001-2006) 25 miljoen   12,5 miljoen 

PADS 1
ste

 fase          (2001-2006) 33 miljoen      18 miljoen 

HIV-AIDS 2
de

 fase (afgerond '06: NL stopt financiering HIV als aparte sector) 25 miljoen   12,5 miljoen 

http://www.sante.gov.bf/


19 

 

 

Opmerkingen bij gemeten EFFECTEN       
        

NL heeft hier een belangrijke bijdrage in geleverd door ondersteuning van geïntegreerde aanpak hele zorgketen HIV en AIDS: van preventie tot 
behandeling MET oog voor gedecentraliseerde aanpak met belangrijke rol  maatschappelijke organisaties. 

80% van ongeoormerkte bijdrage door NL aan versterking van de hele sector wordt effectief besteed aan seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten. 

Door NL bijdrage zijn innovatieve benaderingen ontwikkeld om de millenniumdoelen alsnog te halen: publiek-private partnerschappen voor 
“high impact” interventies voor moeder en kindersterfte in alle districten 

 

    

    EFFECTEN bij vertrek NL       
        

Bij vertrek:  
ineenstorting ongeoormerkte financiering voor systematische versterken van de sector gezondheid.  
Rem op innovatieve benaderingen gericht op behalen millenniumdoelen 4, 5 en 6.  

 NL is grootste donor o.g.v. SRGR en kan deze rol niet overdragen. Zweden en Frankrijk zijn al vertrokken, Duitsland geeft bescheiden bijdrage 
en VN organisaties zijn relatief klein. Financiering van publiek private partnerscahppen en performace based financing zal stoppen waardoor  
milenniumdoelen niet worden gehaald in 2015. 

Opmerking: 
Er zijn maar weinig grote donoren geïnteresseerd in steun aan de gezondheidszorg in BF. Veel andere donoren zijn klein of  geven geoormerkte 
projectmatige bedragen; daardoor wordt het systematisch versterken van het hele systeem ondermijnd. 

 

PADS 2
e
 en 3

e
 fase (loopt t/m 2012) 40 miljoen   25 miljoen 
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BIJLAGE 2:   ONDERWIJS 

           "NULMETING"    "EFFECTMETING" 
 

    

afname-/ 
toename 

factor   
   1999   2007 
 Participatie lager onderwijs 816.000 1,9 x 1.561.000 
   1999   2008 
 Meisjes/jongens-ratio 0,69 1,2 x 0,82 
 Toegang tot Lager Onderwijs 2001/'02   2009/'10 
 Bruto Toegang  1e dag lager onderwijs TBA (Taux Brut d'Admission) 11 46,9% 1,8 x 85,4% 
 Bruto Toegangsgraad lager onderwijs meisjes 40,3% 2,1 x 84,9% 
 Bruto scholingsgraad onderwijs TBS (Taux Brut de Scolarisation) 12 45,1% 1,7 x 76,1% 
 Bruto scholingsgraad lager onderwijs meisjes 38,6% 1,9 x 72,4% 
 Netto scholingsgraad (exclusief 15-jarigen) TNS (Taux net de Scolarisation) 36,3% 1,6 x 57,9% 
 Afronding lager onderwijs meisjes 30,2% 1,8 x 54,5% 
 Bruto Toegangsgraad middelbaar onderwijs 17,4% 1,8 x 31,4% 
 Bruto Toegangsgraad middelbaar onderwijs meisjes 13,3% 2,1 x 27,6% 
 Voltooiingsgraad middelbaar onderwijs 8,4% 2,0 x 17,1% 
 Voltooiingsgraad middelbaar onderwijs meisjes 6,7% 2,2 x 14,7% 
 Aantal schoolgaande jongens 13 546.130 1,9 x 1.026.551 
 

                                                           
11

  http://www.depmeba-bf.org/spip.php?article28  

12
 http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/acces.htm  

13
 http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/evolution_effectifs.htm  

http://www.depmeba-bf.org/spip.php?article28
http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/acces.htm
http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/evolution_effectifs.htm
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Aantal schoolgaande meisjes 392.108 2,2 x 879.728 
         
 Kwaliteitsverbeteringen 2001/'02   2008/'09 
 Percentage jongens dat de CEP met succes afmaakt 14 68,7% 1,1 x 76,4% 
 Percentage meisjes dat de CEP met succes afmaakt 57,6% 1,2 x 68,6% 
 Gemiddelde doubleringsgraad per 2 jaaar in het lager onderwijs 19,2% 44% afname 10,7% 
 Gemiddelde doubleringsgraad per 2 jaar meisjes 19,6% 43% afname 11,1% 
         
 Gebouwenvoorziening 2000/'01   2008/'09 
 Aantal schoolgebouwen 15 5.131 1,9 x 9.726 http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/constructions.htm 

Aantal klaslokalen 17.456 2,0 x 35.129 
 Aantal van lerarenwoningen die aan basisvoorwaarden voldoen 5.630 2,0 x 11.184 
  

PROJECTEN Omvang project in 
EURO  

(afg. bedragen)   

Bijdrage NL 
 in EURO  

(afg. bedragen) 

        

Ondersteuning NL     10 - 15 miljoen 

Opmerking: 
het betreft hier zg. "basketfinanciering" samen met andere landen. 
Het gaat om investeringen (geen salarissen)       

Basketfinanciering Lager onderwijs 100% waarvan NL 40% 

Basketfinanciering Alfabetisering 100% waarvan NL 50% 

 

                                                           
14

  http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/qualite.htm  

15
  http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/constructions.htm  

http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/qualite.htm
http://www.depmeba-bf.org/data/synthese/constructions.htm
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Opmerkingen bij gemeten EFFECTEN       

        

De inhoudelijke bijdrage van NL wordt (dit dus naast de financiële bijdrage) zeer gewaardeerd 

NL resultaten zijn niet apart te benoemen omdat het gezamelijke financieringen zijn van de BF onderwijsuitgaven.  
Het gaat dus om BF resultaten, mogelijk gemaakt met oa. NL middelen. 

BF heeft oa. door onderwijs nog steeds een lage HDI score. Men moet zicht echter realiseren dat BF van heel ver komt en in absolute termen op 
onderwijsgebied enorme vooruitgang heeft geboekt! 

Vrijwel alle doelstellingen voor onderwijs zijn gehaald. 10 -15 jaar geleden was de uitdaging: hoe krijgen we de klassen vol, nu heeft men 
overvolle klassen. De uitdaging voor komende jaren voor lager onderwijs is: kwaliteit. 

Voor het onderwijs in het algemeen is de uitdaging voor de komende  jaren het vervolgonderwijs: beroepsonderwijs en middelbaar onderwijs 

EFFECTEN bij vertrek NL       

        

 het vertrek van Nederland uit Burkina Faso zal waarschijnlijk grote gevolgen zal hebben voor de onderwijssector. Burkina Faso heeft al een 
financieringstekort op onderwijs, zelfs met de bijdrage van het Fast Track Initiative erbij; Nederland financiert momenteel een belangrijk deel  
van het onderwijsbudget en investeert ook flink in alfabetiseringsprogramma's.  Het land kan het gat in de externe financiering nooit 
opvangen. Millenniumdoelen zullen niet gehaald worden 
 Behalve dan eventueel Nederland faseert ook Denemarken zijn hulp aan de onderwijssector uit. Donoren als Canada en Zwitserland blijven, 
maar dragen weinig bij.  
 

 Kwaliteitsopbouw: met name ook de kwaliteitsopbouw zal in de knel komen  

Essentieel in de volgende fase van de ontwikkeling van het land Burkina Faso: het opzetten van goed beroepsonderwijs – daar is Nederlands 
geld heel hard bij nodig. 


