Digitaal lezen in de DRC

Digitaal lezen programma

Voorwoord
En Classe heeft in de eerste zes jaar van haar bestaan met name geïnvesteerd in de infrastructuur
van de schoolgebouwen, de klaslokalen en de veiligheid van de schoolkinderen op school. Maar
om daadwerkelijk de kinderen een kans te geven op een betere toekomst, moet er ook gebouwd
worden aan beter onderwijs. Het niveau van de leraren is laag en er is nauwelijks lesmateriaal
aanwezig. Dat heeft tot gevolg dat de meeste kinderen op Congolese staatsscholen in groep 5 nog
niet kunnen lezen. Uit een leestest die we in 2014 hebben uitgevoerd, blijkt dat in groep 7 slechts
17% een paragraaf kan lezen en begrijpen.
Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom heeft En Classe zich
vanaf begin 2014 enorm ingezet om kinderen in Congo van leesboeken te voorzien.
We hebben echter niet geïnvesteerd in normale boeken maar in een digitale bibliotheek, de
allereerste in Congo! De bedoeling is dat een school wordt uitgerust met 40 tablets, het maximaal
aantal kinderen in één klas. Elke dag leest elke klas een half uur met het tablet. Als je lees- (half)uurtje voorbij is, gaan de tablets in een plastic container en worden ze naar de volgende klas
gedragen.
Op 25 maart 2015 vond de officiële launch plaats bij onze eerste school die aan het lezen is met de
tablets. Een zeer bijzondere en succesvolle dag, met belangrijke genodigden.
In dit verslag staat overzichtelijk beschreven hoe het “digitaal lezen programma”, zoals het officieel
heet, tot stand is gekomen en wie onze partners zijn.
Sylvia van den Brink
mede-oprichter en voorzitter
En Classe Nederland en En Classe USA
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Digitaal lezen programma

Voorbereiding
In een land waar men niet gewend is aan lezen, niet aan boeken en niet aan E-readers, is het
implementeren van een digitale bibliotheek een hele uitdaging. Een goede voorbereiding is dan
ook essentieel om succesvol te zijn.
Vanaf het begin was duidelijk dat partners hard nodig zijn om zo’n groot en innovatief programma
uit te voeren. Maar nog belangrijker was het enthousiasme van de school, de directeur, de leraren,
de kinderen en de ouders van de kinderen. Zonder steun en geloof van de lokale gemeenschap kan
een programma als dit niet slagen. Ook het lokale team van En Classe (Kerstin, Vivian, Anne-Marie,
Giovanni en Michiel) was onmisbaar tijdens de voorbereiding daar zij al het veldwerk en (voor)
onderzoek moesten doen. Tot slot was er geld nodig om de pilot te kunnen uitvoeren.
We hebben het hele voorbereidingstraject opgedeeld in zeven verschillende activiteiten:
1.

Ontwikkelen van de applicatie.

2.

Inhoud van de digitale bibliotheek.

3.

Aanschaf van de tablets.

4.

Selecteren en voorbereiden van de school.

5.

Voorbereiden van de leraren.

6.

Testen van het leesniveau van de kinderen.

7.

Stimuleren van een positieve houding ten opzichte van lezen.
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Ad 1) Ontwikkelen van de applicatie.
Onze partner Library for All (LFA) is verantwoordelijk
voor het technische gedeelte van het ontwikkelen
van de applicatie. LFA is een stichting, gevestigd in
New York, met als doel om vijf miljoen kinderen in
ontwikkelingslanden aan het lezen te krijgen in vijf
jaar tijd met behulp van de LFA-app. De app geeft
vrijwel gratis toegang tot honderden boeken. In elk
land waar de app wordt uitgebracht zoekt LFA een
lokale partner om de app te implementeren. En
Classe is de organisatie die dit doet voor Congo, het
tweede land, na Haïti, waar de app op de markt is
gebracht. En Classe heeft ook mede geïnvesteerd in
de ontwikkeling van de app, waardoor deze nu
custom-made is voor Congo. De app is nog lang niet
uit ontwikkeld. Elke paar weken heeft LFA weer iets
verbeterd en doen we een “update”.
Ad 2) Inhoud van de digitale bibliotheek.
Samen met LFA is En Classe op zoek gegaan naar
de juiste boeken voor Congolese kinderen. Een
aantal dingen waren hier belangrijk: de taal
(voornamelijk Frans en een beetje Lingala), de
aansluiting met de belevingswereld van Congolese
kinderen (een verhaal over de metro in Parijs is voor
hen lastig voor te stellen) en het niveau. We hebben
zelf leesmateriaal ontwikkeld voor de allerkleinsten
(alfabet en klinkers/medeklinkers). Ook hebben we
zelf boeken gedigitaliseerd met goedkeuring van de
auteur of uitgever. LFA verzorgde het juridische
gedeelte hiervan. De inhoud van de digitale
bibliotheek blijft een continue proces.
Ad 3) Aanschaf van de tablets.
Na wat onderzoek was al vrij snel duidelijk dat de
tablets uit Congo moesten komen. Het importeren
van tablets was te riskant en te ingewikkeld. Het
grootste en meest gebruikte merk in Kinshasa op
dit moment is Samsung. Ook zijn zij de enige met
een servicecentrum. Samsung was enorm
geïnteresseerd in het digitaal lezen programma.
Hebben we de eerste 40 tablets nog met korting
moeten aanschaffen, inmiddels is Samsung volledig
aan boord en sponsoren ze de verdere uitbreiding
met gratis tablets en technische ondersteuning. Het
tablet dat we hebben uitgekozen is speciaal voor
kinderen, heel stevig, kleurrijk en aantrekkelijk.
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Ad 4) Selecteren en voorbereiden van de school.
En Classe heeft 14 scholen in haar netwerk die in
aanmerking kwamen om als eerste school aan het
pilot project “digitaal lezen” mee te doen. Op basis
van de grootte van de school, de relatie met de
directeur en de locatie van de school is gekozen
voor Reverend Kapini. De relatie met de school is
vanaf het allereerste contact in 2010 zeer goed.
Directeur “papa Bena” toont altijd veel initiatief en
verantwoordelijkheid en met zeven klaslokalen is de
school perfect van grootte. Er is veel overleg
geweest met de school en de leraren over hun
bijdrage en verantwoordelijkheden. Speciaal voor
dit project is er elektriciteit aangelegd en hebben
we de klaslokalen nog verder verbeterd. Ook
hebben we een metalen kast laten maken met
stopcontacten en een stabilisator in de kast zodat
de tablets elke nacht veilig opgeladen kunnen
worden.
Ad 5) Voorbereiden van de leraren.
Leraren in Congo zijn niet gewend om met
hulpmiddelen les te geven, laat staan te lezen met
een tablet. Om te voorkomen dat de leraren van
Kapini zich onzeker zouden voelen met het tablet
voor de klas, hebben we een uitgebreide lerarentraining ontwikkeld, inclusief cursusboek. Zes
zaterdagen van drie uur kregen de leraren les over
de werking van het tablet, over hoe het tablet te
gebruiken tijdens de leesles, maar ook praktische
handreikingen om beschadiging, verlies of diefstal
te voorkomen. We kwamen erachter dat sommige
leraren niet zo goed konden lezen en dat swipen en
klikken in het begin heel moeilijk was. Maar tijdens
de laatste les, waarin de leraren in de vorm van een
rollenspel aan de andere leraren moesten lesgeven,
waren we positief verbaasd over het eindresultaat!
Iedereen was in staat om een boek op te zoeken en
dit met de rest van “de klas” op een interactieve
manier te lezen.
Ad 6) Testen van het leesniveau van de kinderen.
Om te bewijzen dat meer lezen leidt tot betere
resultaten moet er gemeten worden. Onze partner
op het gebied van het doen van leestesten is de
wereldwijde NGO World Vision. Speciaal voor dit
doel opgeleide enquêteurs hebben in oktober 2014
op negen scholen ruim 200 kinderen getest.
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De resultaten waren extreem slecht. 2% van de
kinderen in groep 5 kon een paragraaf lezen en
begrijpen. In groep 7 was dit 17%. Alle negen
scholen zullen tussen december 2015 en de zomer
in 2016 weer getest worden. Dan moeten uiteraard
de kinderen van de scholen die met de tablets
hebben gelezen significant beter lezen dan de
kinderen op de controlescholen. Wij zijn overtuigd
van een positieve uitkomst, maar meten is weten,
vandaar dat we dit onderdeel ook zeer serieus
nemen.
Ad 7) Stimuleren van een positieve houding ten
opzichte van lezen
Congo heeft een verbale cultuur. Lezen is niet
populair en kinderen die wel lezen worden soms
zelfs uitgemaakt voor “studiebol”, oftewel “Mfumu
Buku” in de lokale taal Lingala. Lezen voor hun
plezier, waarschijnlijk bij gebrek aan boeken,
kennen ze echt niet. Dat deed ons besluiten om
door middel van een humorvol toneelstuk aan de
kinderen, hun ouders en de leraren te laten zien hoe
leuk lezen kan zijn. In samenwerking met een lokale
organisatie “Arts et Action” werd een zeer interactief
toneelstuk geproduceerd, met een liedje en een
dansje. En met groot succes! De kinderen vonden
het geweldig!
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Implementatie
Na alle intensieve voorbereidingen, werden dan
eindelijk in de maand februari 2014 alle tablets
voorzien van de laatste versie van de app, getest en
nog eens getest. De metalen kast was geleverd, de
elektriciteit aangelegd en doorgemeten, de leraren
waren er klaar voor, de kinderen meer dan
enthousiast om te beginnen en de ouders trots dat
de school van hun kind gekozen was om de digitale
bibliotheek te introduceren. In de kerk, die op het
schoolterrein staat, werd op 24 februari als kick-off
het toneelstuk “Mfumu Buku” nogmaals opgevoerd
voor honderden ouders en andere genodigden.
In de daarop volgende maand werd er elke dag
gelezen bij Kapini. Alles werd voor het eerst
gedaan: het naar de klaslokalen brengen van de
tablets in de speciale containers, het ’s avonds weer
opladen van de tablets, het onderhouden van de
tablets en natuurlijk het lezen zelf. De Congolese
kinderen leerden heel snel wat swipen en klikken
was en hoe ze een boek moesten vinden. Het was
geweldig om te zien. Ook werd vaak spontaan het
liedje uit het toneelstuk gezongen. Vrijwel elke dag
was er iemand van En Classe om het proces te
begeleiden. Na vier weken was alles klaar voor de
grote launch.
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Officiële launch
Een grote officiële launch was belangrijk omdat we
het digitaal lezen programma echt groot in de pers
wilden tonen. We wilden andere organisaties en de
Congolese overheid laten zien wat mogelijk is. De
eerste digitale bibliotheek van Congo is groot
nieuws. Het is een gigantische sprong voorwaarts
en waarschijnlijk de enige manier voor Congolezen
om in te halen wat ze achterlopen. Hen niet alle
stappen laten nemen die de mensen in ontwikkelde
landen hebben gemaakt, maar stappen laten
overslaan.
Door het partnership met Samsung waren de
contacten met het Congolese Ministerie van
Onderwijs opeens binnen handbereik. De pers
werd ingelicht, er kwamen veel officials, alle
partners waren vertegenwoordigd, ouders,
kinderen, leraren, honderden mensen verzamelden
zich weer in de kerk.
Er waren speeches van En Classe, Samsung en de
minister van Onderwijs van Kinshasa. Allen
benadrukten het belang van lezen op een positieve
manier. De kinderen hebben laten zien hoe goed
ze al overweg konden met de tablets en het Mfumu
Buku lied werd weer gezongen.
De volgende dagen werd de launch overal op
Congolese televisie getoond, stond het in de krant
en op internet. Iedereen was trots en blij met dit
prachtige begin!

De minister bekijkt het tablet aandachtig
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Toekomst
Want dit is natuurlijk nog maar het begin. Eén
school die aan het lezen is met tablets is een goede
start, maar uiteindelijk zal dat niet het verschil gaan
maken. Er moeten veel meer scholen in Congo
gaan lezen met tablets.
En Classe zal, met eigen financiële middelen en
met behulp van Samsung, World Vision en Library
for All in de komende jaren het digitaal lezen
programma verder uitrollen. Eerst op de En Classe
scholen en op een school die Samsung
ondersteund. Met de naar verwachting positieve
resultaten van de leestest zal vervolgens een
aanbeveling geschreven worden voor de Congolese overheid en de Wereldbank. Onder het mom:
“count it, change it, scale it” wil En Classe graag
een begeleidende rol gaan spelen in de verdere
uitrol van het digitaal lezen programma door het bij
elkaar brengen van grote partijen. Zo kan een
kleine organisatie als En Classe echt het verschil
maken.
De planning is dat de app in de loop van 2016 te
downloaden is op een eenvoudige telefoon, zodat
er ook door volwassenen en kinderen thuis gelezen
kan worden. De app gaat hoogstwaarschijnlijk maar
2 tot 3 dollar per jaar kosten en geeft dan toegang
tot honderden boeken. Er zijn geen additionele
kosten per boek.
Alles wat we tot nu toe hebben ontwikkeld is
volledig openbaar en een blauwdruk voor
toekomstige partners van Library for All in andere
landen. Tevens kan elke andere organisatie of
privéschool in Congo gebruik maken van de app
en van bijvoorbeeld de reeds ontwikkelde
lerarentraining of het toneelstuk.
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