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Inleiding
In februari 2020 is een groep leerkrachten en directeuren van Stichting Accrete naar India geweest
om kennis te maken met de scholen van de Stichting Sampark. Het doel van deze reis was het
opzetten van een verbinding tussen deze scholen in India en 4 (6) scholen van de Stichting Accrete.
Het strategisch beleidsplan van Accrete is verkort verwoord in
een poster met de titel: ‘Expeditie Accrete’. Onder het kopje
‘verantwoord op reis’ staat de tekst: ‘We denken niet alleen
aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens
onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra
verbinding met de maatschappij’. Bij deze woorden past de
verbinding die we aangaan met de scholen in India.
Dit document is een verantwoording van de reis die we gemaakt hebben. We starten met feitelijke
gegevens over de betrokkenen, het programma van de reis, de doelstellingen en de betrokken
scholen van de Stichting Sampark.
Vervolgens worden betrokken partijen geïntroduceerd te weten de Venture group, Stichting
Sampark, V-Access en Stichting Accrete. Samen met de tijdlijn geeft dit inzicht in de weg die geleid
heeft tot deze samenwerking. Aan deze samenwerking wordt dan ook woorden gegeven.
Een belangrijk deel van dit document is de beschrijving van de opbrengsten van deze reis. Allereerst
het model van de samenwerking zoals we die nu voor ogen hebben en ook de planning tot aan
februari 2021. In de bijlage is een impressieverslag opgenomen – in het Nederlands en in het Engels –
van de bijeenkomst die geleid heeft tot het model en de concrete plannen voor het komende jaar.
Wij wensen u veel leesplezier.

Betrokkenen
Deelnemers:
Marco Verbaas (de Ark / Eben Haëzer)
Jolanda Klaverdijk
Jacqueline Brandenburg
Aart Holtman (Wijngaard / Buuzekaemp)
Matthijs Pastoor
Jochem Gooijer
(Truus Biemont, Kompas Vollenhove)
Sietske de Jong
Danielle Visser
Eva Stam (Ichthus)
Thomas ter Molen
Liesbeth Lof
Gert van Leeuwen (Schakel tussen Harry van Dalfsen en de deelnemende scholen van Accrete)
Jan Terberg en Corrie Pompe van de Terberg Foundation
Harry van Dalfsen (Oprichter Stichting Sampark, eigenaar V-Access en Venture group)
Mariska van Dalfsen (werkzaam in Peru, creatieve vakken, ontwikkeling curriculum)

Begeleiders van onze groep vanuit V-Access:

Ajay Gupta
Sanjay Malik – Director
Ajay Gupta – Manager HR
Kavita Sharma – Financial Director

Principal Sampark scholen:
Abhishek Pandey

abbaby01@gmail.com
+91 8948960000

Programma
9 februari:
Reisdag
10 februari:
Bezoek V-Access
Bezoek Sampark project jongvolwassenen in New Delhi
11 februari:
Taj Mahal
Fort Agra
Busreis naar Budaun
12 februari:
Bezoek 3 scholen van De Paul Sampark
De Paul Sampark – Bilsi
De Paul Sampark – Ghadia
De Paul Sampark – Gudhanpour
13 februari:
Bezoek 4e school inclusief opening en overleg
De Paul Sampark – Khukdi
14 februari:
Busreis naar New Delhi
Bezoek kruidenmarkt
Site seeing New Delhi
15 februari
Reisnacht/-dag

Doelstelling:
•

We maken kennis met het bedrijf van Harry van Dalfsen in New Delhi: V-Access

•

We maken kennis met een stukje van het land India, we ruiken en proeven aan de cultuur, de
manier van leven en omgaan met elkaar.
We bekijken het Sampark project in de stad New Delhi dat erop gericht is jonge mensen een
grotere kans op een baan te bieden.
We maken kennis met de vier verschillende scholen van De Paul Sampark en ontdekken hoe
de omstandigheden zijn en hoe er lesgegeven wordt.
We maken een plan hoe we de samenwerking tussen de scholen in India en Nederland vorm
kunnen geven.
We zoeken naar een inbedding van dit project in het strategisch beleidsplan van Accrete.
We brengen kinderen in Nederland in contact met kinderen in India en omgekeerd om
kennis met elkaar te maken, elkaars leefwereld te ontdekken en om van elkaar te leren.
We creëren een omgeving waarbij het noodzakelijk is voor de leerlingen om in het Engels te
communiceren.

•
•
•
•
•
•

De scholen (in volgorde van bezoek):
De Paul Sampark – Bilsi
De Paul Sampark – Ghadia
De Paul Sampark – Gudhanpour
De Paul Sampark – Khukdi

Achtergrond en ontstaan van de verbinding Sampark – Accrete
Tijdlijn:
1976
Oprichting gordijnatelier Vadain door Harry van Dalfsen
1998
december – Oprichting V-Access India
2007
Oprichting Stichting Sampark
2008
augustus – Vadain Beheer wordt omgedoopt in Venture Group
2020
Februari – Start samenwerking Stichting Sampark – Stichting Accrete

Venture group
Venture Group kenmerkt zich door ondernemerschap pur sang. Dat heeft door de jaren heen
gezorgd voor een veelzijdige groep bedrijven, die één passie delen: het leveren van
totaaloplossingen. Dat doen ze met verschillende producten en diensten in diverse markten. Venture
Group zelf verzorgt de administratie, automatisering, marketing en communicatie, personeel en
organisatie, financiële- en managementrapportages en de langetermijnstrategieën voor de bedrijven
binnen de groep.
Bedrijfsprofiel
Venture Group is het overkoepelende orgaan en het bindende component binnen de organisatie van
de werkmaatschappijen en samen met haar dochters bepaalt ze de langetermijnstrategieën. Het
bundelen van kennis en ervaring binnen de diverse branches vergroot de toegevoegde waarde voor
de klanten. Met meer dan 1.400 medewerkers in meer dan tien vestigingen wereldwijd realiseert
Venture Group een omzet van ruim 150 miljoen euro per jaar. Venture Group is door de jaren heen
gegroeid tot een financieel gezonde werkmaatschappij met een positieve kijk op de toekomst.
Missie
De bedrijven binnen Venture Group onderscheiden zich door de unieke combinatie van
totaaloplossingen voor het leveren van diensten, producten en beproefde technologieën. Het doel is
dat klanten dankzij ons beter presteren. De uitgangspunten hierbij zijn een solide bedrijfsvoering,
een klantgerichte en persoonlijke aanpak en het leveren van kwaliteit en service.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Venture Group onderneemt met aandacht voor mens en milieu. Dat betekent dat waar de
onderneming actief is, ze ernaar streeft om de invloed van haar bedrijfsactiviteiten op de sociale
omgeving en het milieu te verbeteren.
Hier leest u enkele voorbeelden van de wijze waarop de MVO-gedachte binnen de bedrijven wordt
vormgegeven.
Stichting Sampark
Stichting Sampark, opgericht in 2007, is een initiatief van Venture Group - ontstaan vanuit de wens
om niet alleen zakelijk in India actief te zijn maar ook te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van

het land. De stichting richt zich op educatie op het platteland en in de sloppenwijken van Delhi. Op
de website van Stichting Sampark leest u alles over de projecten.

Stichting Sampark
Stichting Sampark zet zich sinds 2007 in voor arme kinderen en jongvolwassenen in India. De
stichting ontstond mede doordat het Nederlandse bedrijf Venture Group al jarenlang met
verschillende bedrijfsactiviteiten actief is in India en iets terug wilde doen voor de lokale bevolking.
Inmiddels is Sampark een zelfstandig ondernemende stichting. Door middel van een samenwerking
met een lokale organisatie steunt de stichting structureel een aantal projecten voor de plaatselijke
bevolking op het platteland en in de hoofdstad New Delhi.
Doelstelling
Onze doelstelling is het ondersteunen van projecten en andere initiatieven in India die zich richten
op het bestrijden van analfabetisme, het bestrijden van armoede in de stad en op het platteland en
het aanbieden van scholing (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen).
Educatie is een voorwaarde
Vanuit de overtuiging dat educatie een voorwaarde is om kans te hebben op een betere toekomst,
heeft Stichting Sampark gekozen om zich juist daarop te richten.
95% wordt aan hulp besteed
De tijd die bestuursleden van Stichting Sampark steken, worden niet door de stichting aan hen
vergoedt. Dit is mogelijk doordat Venture Group initiatiefnemer van de Stichting is en vanuit haar
maatschappelijke betrokkenheid haar medewerkers stimuleert om zich voor Sampark in te zetten.
Dit gebeurt soms onder werktijd en daarnaast wordt er zoveel mogelijk op vrijwillige basis gedaan.
Om de voortgang van de projecten op locatie te volgen, worden er combinaties gemaakt met
zakenreizen naar de Indiase vestigingen van Venture Group, waardoor er geen reiskosten zijn.
Hierdoor kan er meer dan 95% van de gelden aan de projecten worden besteed.
Samenwerking
Stichting Sampark werkt samen met een lokale organisatie, de Vincentian charitable Trust (VCT) uit
New Delhi. De projectleider en vaste contactpersoon in India is Fr. Benny E.J., director.
Financiële verantwoording
De gelden die Stichting Sampark binnenkrijgt door middel van fundraising, worden besteed aan
eenmalige en terugkerende kosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen van docenten, fietsen voor
fietsprojecten, schoolarts, schoolreis, sportattributen en lesmaterialen voor de scholen op het
platteland en computers en naaimachines voor de beroepsopleidingen in New Delhi. Daarnaast
betaalt Stichting Sampark elektriciteitskosten en huur. Daarnaast investeert de stichting in
verbetering en vernieuwing van de gebouwen.

V-Access
V-Access India Pvt Ltd is a leading developer
and manufacturer of car accessories.
Established in 1996 we are a 100% subsidiary
of Venture group from Netherlands. We are
the first company in India to introduce
tailored Carpet Floor-Mats – for the
Automotive Industry. A title we hold with
pride!
V-Access India Pvt Ltd is a place where
innovation meets leadership! Strategic
choices, skills & knowledge made us into the
company we are today. We are an Indian
market leader and an innovative global player.
V-Access India Pvt Ltd is divided into strategic
functions in order to develop product
knowledge and innovation to the highest
possible standards. This benefits our customer
focus and increases customer satisfaction.
We are committed, to offer our customers
added value, every time. Our extensive
product range, reliable quality, timely and
flawless delivery ensures our customer
satisfaction. Our in-house warehousing of
material and quality checks, enable us to
deliver superior quality products for our
customers. Our quality-check processes are
stringent which Involves material testing to its
core.
New installation of our state of the art
machinery and efficient production process
has enabled us to expand our product and
services range. V-Access India Pvt Ltd has now
forayed into manufacturing of car and bike
covers. We have also introduced a new
division of manufacturing high quality sunblinds for cars.
The automotive industry is one of the most
advanced and demanding industries in the
world, in the field of safety, quality &
innovation. Our design and engineering team
helps us translate these requirements into
products. For us operational excellence means
all systems & processes are optimally aligned
with one another, and that everyone, works
together with highest degree of cooperation.

V-Access India Pvt Ltd is een toonaangevende
ontwikkelaar en fabrikant van auto-accessoires.
Opgericht in 1996 zijn wij een 100%
dochteronderneming van de Venture-groep uit
Nederland. Wij zijn het eerste bedrijf in India dat
op maat gemaakte tapijtmatten voor de autoindustrie introduceert. Een titel die we trots
houden!
V-Access India Pvt Ltd is een plek waar innovatie
leiderschap ontmoet! Strategische keuzes,
vaardigheden en kennis hebben ons gemaakt tot
het bedrijf dat we vandaag zijn. Wij zijn een Indiase
marktleider en een innovatieve wereldwijde
speler. V-Access India Pvt Ltd is onderverdeeld in
strategische functies om productkennis en
innovatie volgens de hoogst mogelijke normen te
ontwikkelen. Dit komt onze klantgerichtheid ten
goede en verhoogt de klanttevredenheid.
We zijn toegewijd om onze klanten elke keer
toegevoegde waarde te bieden. Ons uitgebreide
assortiment, betrouwbare kwaliteit, tijdige en
foutloze levering zorgt voor onze
klanttevredenheid. Onze interne opslag van
materiaal- en kwaliteitscontroles stelt ons in staat
om producten van superieure kwaliteit aan onze
klanten te leveren. Onze
kwaliteitscontroleprocessen zijn stringent, waarbij
materiaaltesten tot in de kern zijn betrokken.
Nieuwe installatie van onze geavanceerde
machines en een efficiënt productieproces hebben
ons in staat gesteld ons assortiment producten en
diensten uit te breiden. V-Access India Pvt Ltd
heeft zich nu ook toegelegd op de productie van
auto- en fietsafdekkingen. We hebben ook een
nieuwe divisie geïntroduceerd voor de productie
van hoogwaardige zonwering voor auto's.
De auto-industrie is een van de meest
geavanceerde en veeleisende industrieën ter
wereld op het gebied van veiligheid, kwaliteit en
innovatie. Ons ontwerp- en engineeringteam helpt
ons deze vereisten in producten te vertalen. Voor
ons betekent operationele excellentie dat alle
systemen en
processen optimaal op elkaar zijn afgestemd en dat
iedereen samenwerkt met de hoogste mate van
samenwerking.

Stichting Accrete: groeien en bloeien!
We bieden christelijk onderwijs en kinderopvang op 16 locaties in
Noordwest Overijssel. Ieder kind, van 0 tot 13 jaar, is van harte
welkom! We gaan uit van het niveau en de persoonlijkheid van
het kind. Zo wordt recht gedaan aan de mogelijkheden die het in
zich heeft en ontstaat er een omgeving waarin alle kinderen
kunnen groeien en bloeien.
Kinderopvang 0 tot 12 jaar
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staan zij in de
opvang centraal. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang vinden we hierbij belangrijk.
De drukste tijd in het leven van werkende ouders is vaak de periode wanneer kinderen klein zijn. We
helpen ouders om rust binnen het gezin te creëren. Het voordeel van deze voorzieningen binnen 1
centrum is dat de kinderen van jongs af aan ‘gekend’ worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat
kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. Rust en gemak voor kind en ouder. De
doorgaande leerlijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod zorgt ervoor dat kinderen zich goed
ontwikkelen op hun eigen niveau.
Ieder kind is welkom op de kinder- en buitenschoolse opvang. Ook kinderen die (in de toekomst)
geen gebruik maken van Accrete-basisonderwijs. Er wordt gewerkt met een vast dagritme zodat er
rust wordt gecreëerd. Daarnaast hebben onze enthousiaste en vakkundige pedagogisch
medewerkers individuele aandacht voor de talenten van elk kind.
Basisonderwijs
We werken aan de groei van talenten en mogelijkheden van kinderen. Hierin leren en ontwikkelen
kinderen zich in relatie en interactie met hun medeleerlingen en leerkracht(en). We vinden het
belangrijk dat kinderen leren te leren, ieder op zijn of haar eigen niveau.
Identiteit
Wij geloven dat elk kind even waardevol is; een uniek en geliefd kind van God. Wij geloven dat wij tot
groei en bloei mogen komen. Zo heeft Gods ons bedoeld. De ene mens staat nooit los van de ander.
Je leert in verbinding met de ander, met de mensen om je heen.
Waar wij voor gaan
Door ons onderwijs en onze opvang heen, leren wij onze kinderen te ontdekken hoe prachtig en
talentvol zij zijn. De liefde te zien in henzelf, in de ander, in wat er om hen heen gebeurt. Want zo
laten we echt zien dat wij allemaal waardevolle en geliefde kinderen van God zijn.
Hoe we dat doen
Wij bieden onderwijs en opvang van goede kwaliteit. Dat is voor ons vanzelfsprekend!
Voor ons betekent dit dat wij ons onderwijs en de begeleiding laten aansluiten op het niveau van het
kind en de mogelijkheden die het in zich heeft. Want zo doe je recht aan kinderen en ontstaat er een
omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien.
In ons werken en leven laten wij ons leiden door ons geloof in God, de God van de Bijbel. Gods
Woord inspireert en motiveert ons.
Waar je ons aan herkent
Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles wat we doen er naar streven liefdevol en doelgericht te
handelen en dat wij het lef hebben om het anders te doen.

• Liefdevol
Wij laten onze gedachten en ons handelen leiden door de liefde: de liefde van en voor God,
de liefde voor de ander en de liefde voor onszelf.
• Doelgericht
In alles wat wij doen zijn wij gericht op ontwikkeling, de groei en bloei van kinderen en van
elkaar. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt van ons voortdurend kritisch te zijn
op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij nauwkeurig de
voortgang en de resultaten in de gaten.
• Lef
Wij zijn pioniers. Wij hebben de moed om de dingen anders te doen, dat vraagt de toekomst
van ons. Wij durven onbekend terrein te betreden wanneer dit ons onderwijs en de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen ten goede komt.
Werken bij Accrete
Bij Accrete werken we met ervaren, deskundige en betrokken medewerkers. Onze medewerkers zijn
de identiteitsdragers van de organisatie, zij maken dagelijks in hun ‘handel en wandel’ zichtbaar waar
wij voor gaan en waar wij voor staan.
De afgelopen en komende jaren verandert er veel in de wijze waarop kinderopvang en
basisonderwijs wordt aangeboden. Door de invoer van gepersonaliseerd en ontdekkend leren
verandert de rol van de pedagogisch medewerker en leerkracht, de bestaande verhoudingen van
taken verschuiven omdat er tussen deze geledingen veel meer wordt samengewerkt.
Omdat we beseffen dat de medewerkers van Accrete het belangrijkste kapitaal zijn, creëren we
omstandigheden waarin medewerkers optimaal tot groei en bloei kunnen komen. We bieden
instrumentarium en begeleiding voor de medewerkers om op het eigen functioneren te reflecteren
en persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk te maken. We zijn daarom vaak met elkaar in gesprek over
de vraag: wat drijft jou in je werk? Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Hoe kom jij het beste
tot je recht en wat heb je daarvoor van ons nodig? Hoe kun je het beste samenwerken met je
collega's?
Alleen wanneer de medewerker volledig in zijn kracht staat kunnen de kinderen zich goed
ontwikkelen. Daarom zijn wij op zoek naar collega's die voorruit willen en altijd bezig zijn met de
vraag: hoe zetten wij samen het kind echt centraal?

Samenwerking Sampark – Accrete
In 2018 is een eerste poging gedaan de scholen van Sampark te verbinden met scholen van de
stichting Accrete. Het Kompas uit Vollenhove, met de toenmalige directeur Betty van Noorloos, heeft
een project over India uitgevoerd op school. Helaas heeft de samenwerking toen geen vervolg
gekregen. Met de realisatie van een nieuw schoolgebouw op de locatie De Paul Sampark – Khukdi,
waarbij ook een computerlokaal kon worden ingericht, werd de vraag om samenwerking weer
actueel. Harry van Dalfsen heeft opnieuw contact opgenomen met stichting Accrete met als resultaat
dat in februari 2020 een groep leerkrachten en directeuren naar India gegaan. Het doel van de reis
was kennismaken en vormgeven van de samenwerking.

(Voorstel) Planning maart 2020 t/m februari 2021:
Maart
April
mei

Alle scholen leveren aan hoe een schooldag er bij hun uitziet.
o Alleen een filmpje, 5 minuten per locatie
Bepalen per school welke groep de “India groep” wordt.
Evaluatie plannen complete team + Harry
Contact Harry directeuren en Gert op 9 maart 2020
Liesbeth schrijft plan hoe leerkrachten met elkaar in verbinding
kunnen komen combi studenten / VIAA / internationalisering à
Eva
Jochem en Thomas nemen contact op met Terberg-groep over
bezoek.
Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact
directeuren.
Inventarisatie “Wat willen kinderen weten over India”. Daarna kan
verantwoordelijke school bepalen welk thema (zie onder) ze gaan
uitwerken.
Scholen verantwoordelijk: Ark/Kompas
Liesbeth levert voorbeelden leerkrachtgedrag aan.
Eventueel contact zoeken Greijdanus
Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact
directeuren.

- Scholen verantwoordelijk: Wijngaard/Ichthus
- Juni evaluatievergadering Iedereen
- Juli bijeenkomst directeuren, Liesbeth + Harry (vervolg nieuwe schooljaar)
- Mogelijkheid onderzoeken of de mensen uit India bij ons op bezoek kunnen komen,
- Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact directeuren.
September
- Scholen verantwoordelijk: Ark/Kompas
- Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact directeuren.
oktober
- Scholen verantwoordelijk: Wijngaard/Ichthus
- Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact directeuren.
November
- Scholen verantwoordelijk: Ark/Kompas
- Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact directeuren.
december
- Scholen verantwoordelijk: Wijngaard/Ichthus
- Evaluatievergadering iedereen
- Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact directeuren.
Januari
- Scholen verantwoordelijk: Ark/Kompas

-

Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact directeuren.

-

Maandelijkse breefing + samenvatiing facetime/mail contact directeuren

februari
- Scholen verantwoordelijk: Wijngaard/Ichthus
- Evaluatie directeuren

In SharePoint heeft Rob van Ockenburg een omgeving aangemaakt voor het project India. In principe
kunnen hier alleen mensen aan worden toegevoegd die binnen Accrete werken met een Accrete mail
adres en omgeving. Rob zoekt nog uit hoe andere deelnemers van deze reis toegevoegd kunnen
worden aan deze gedeelde omgeving. (Harry van Dalfsen, Sanjay Malik, Ajay Gupta, Kavita Sharma,
Abhishek Pandey, Gert van Leeuwen, Jan Terberg en Corrie Pompe)
In SharePoint kunnen alle documenten, foto’s en filmpjes worden geplaatst. We beraden ons nog op
de vraag hoe we al het materiaal willen delen, allereerst met de betrokken scholen van Accrete, maar
wellicht is het goed om het toegankelijk te maken voor alle locaties van Accrete. Een andere
mogelijkheid is om de website ‘Accrete voor Sampark’ aan te houden en uit te breiden.
Nu we dit project starten en verder vorm geven, willen we de start markeren door – naast deze
verantwoording – een fotoboek aan te bieden aan alle scholen en deelnemers van deze reis. Ook
spreken we de wens uit na een jaar een evaluatie te willen presenteren in de vorm van een ‘glossy’.
Taken centrale persoon Accrete:
• Houdt iedere school zich aan de opdracht à bewaken van het traject
• Het moet gezamenlijk blijven, geen EGO maar ECO!
• Monitoren uitwerking SharePoint en evt. andere digitale uitingen, mmv Jochem
• Delegeren van taken zoals bv. het voeren van acties voor Sampark
• Onderzoeken ESF – formulier / subsidies
• Contact met Abhishek, altijd cc mailen aan Harry van Dalfsen
• Op orde houden van de gegevens
Vanwege de taakomvang worden bovenstaande taken vooreerst verdeeld tussen Marco, Aart en Eva.
We zullen deze verdeling ieder overleg evalueren en verfijnen.

Model voor samenwerking

Bijlage 1
Aantekeningen van de meeting op donderdag 13 februari 2020
Aart leidt de vergadering
Aanwezig: Marco, Aart, Eva, Matthijs, Danielle, Liesbeth, Gert, Jochem, Jan, Corry, Sietske, Mariska,
father Bennie, Jolanda, Sanjay, Kavita, Jacqueline, Ajay, Abhishek
We maken een leerplan en een luchtbrug tussen de scholen in India en Nederland.
Aart geeft het woord aan het nieuwe schoolhoofd, zodat we eerst kunnen luisteren naar zijn
schoolplan.
Schoolplan:
De eerste stap moet volgens hem zijn om een connectie te maken tussen de kinderen in India en
Nederland. Kennis maken met elkaar culturen. Daarnaast is het zijn bedoeling om van elkaar te leren.
Het plan is om de kinderen steeds verder in te laten zoomen op India. Eerst het land, daarna de
regio’s en vervolgens de steden. Daarnaast is het plan om verschillende gebieden van India te
behandelen. Bergen, rivieren, de jungle, etc.
Het onderdeel vervoer/infrastructuur zou ook een onderdeel moeten zijn.
Wat zijn ze nodig van ons?
Sanjay geeft aan dat hij niets liever wil dan dat kinderen zoveel mogelijk leren en wat binnen hun
mogelijkheden ligt. Het probleem ligt binnen deze regio wel dat het er veel armoede is. Het vinden
van goed geschoold personeel is ook een probleem. Goed opgeleide leraren gaan eerder naar
grotere stede en naar scholen in gebieden waar de levensstandaard hoger ligt.
Hij heeft ook behoefte aan trainingen voor leraren.
Eva geeft aan dat het verschil heel erg groot is qua niveau van wat kinderen en leraren hier kunnen
en in Nederland. Het duurt lang voordat de leraren en kinderen op een goed niveau zitten om
überhaupt iets op de computer te kunnen.
Mariska doet met haar scholen veel aan uitwisselingen. Zij geeft aan dat ze begonnen is met hele
kleine dingen. Kleine projecten. De vraag was: wat willen we van de anderen landen?
Wat wil ik weten van de kinderen? Door de connectie op gang te brengen tussen de kinderen door
kleine stapjes tegelijk te nemen, kreeg het project steeds meer een plek in hun onderwijs. Klein
voorbeeld: hoe maak ik een foto zodat ik kan laten zien hoe mijn leven eruit ziet?
Father Bennie geeft duidelijk aan dat de eerste stap moet zijn om de scholen met elkaar te
verbinden. Hoe kunnen we de scholen met elkaar in connectie laten komen? We zitten bijvoorbeeld
met het probleem van tijdsverschil. Hoe gaan we daarmee op? Het probleem ligt ook in het feit dat
er teveel leerkrachten zijn die geen Engels kunnen. Hij geeft ook aan dat we het niet te groot moeten
maken. Begin klein: foto’s, filmpjes van het leven van de kinderen. Maar ook iets over bijvoorbeeld
vervoer, de omgeving. Maak kleine presentaties per keer, zodat de kinderen het kunnen downloaden

zodat ze het hier kunnen laten zien. De kinderen gaan 6 uur naar school. De ouders kunnen thuis
vaak geen Hindi lezen of schrijven. Daar ligt ook een probleem.
Aart:
Wat kunnen wij jullie scholen presenteren van onze kant?
Santjé:
Hij geeft nogmaals aan dat er grote vraag is naar goed geschoold personeel. Daar valt en staat een
groot deel van zijn schoolplan mee. Hij moet roeien met de riemen die hij heeft, maar hij wil graag de
lat hoger leggen. Nog een probleem is het salaris van de leerkrachten. Goed geschoold persoon
wordt beter betaald dan de leerkrachten hier. Ze willen hier wel naar school komen werken, maar
Santjé kan ze waarschijnlijk niet genoeg betalen.
Mariska komt met het idee om de Nederlandse leerkrachten filmpjes te laten maken van hoe een
schooldag bij hen er uit ziet. Maar ook andersom zou dit goed zijn. Zo kom je bij een samenwerking
waarbij we leren van elkaar. We moeten denken op hetzelfde niveau.
Aart doet het voorstel om iedere school een presentatie te maken van hun school. Hoe ziet de dag
voor ons eruit van a tot z?
Het voorstel wordt gedaan om op beide scholen een leeftijd/leerjaar te kiezen waarbij ze verder
ingaan op dit project. De vraag was ook waarom niet op jonge leeftijd al hiermee beginnen?
Mariska doet een voorstel om een plan op te stellen waarbij je in fases gaat werken. Zo heeft ze een
project gedaan waarbij iedereen een ander onderdeel oppakte over Peru.
Aart: Wat is de situatie over 5 jaar? We moeten vooruit kijken zodat we het pad warm houden en het
project actueel blijft.
Kavita:
Laten we kinderen in Nederland vertellen over hoe het onderwijs is in Nederland. Wat leert de
leerkrachten de kinderen? Hoe doen ze dat? Wat is goed en wat is slecht aan ons en aan hun
onderwijs? Welke info wordt vereist van beide kanten?
Jochem is het eens met het idee om de leraren met elkaar in verbinding te laten komen. Tegen welke
problemen lopen wij aan als leerkrachten? Misschien pakken zij iets heel anders aan waar wij van
kunnen leren.
Jolanda komt met het voorstel om de leraren aan de kinderen te laten vragen wat ze willen weten
van ons als leerkrachten?
Aart vraagt wat de vraag is van de frequentie van de uitwisselingen. Is het een idee om iedere school
te verbinden aan een school hier? Of sturen we alles naar Abishek en verdeelt hij alles onder de
leerkrachten?
Father Bennie oppert het idee om iedere maand een uitwisseling te doen. En dan iedere maand een
andere school.

Aart oppert het idee om te beginnen met een dag uit ons leven en daarna een spel uitleggen aan
elkaar.
Sietske komt met het idee om ideeën en foto’s te bundelen in een boekje zodat we dit kunnen
uitwisselen.
Vanuit de leerkrachten is het idee gekomen om 12 thema’s te bedenken en die te verdelen over 4
scholen.
celebrations/religion
games
animals/pets
food
day of live: day in the live of a child/teacher
village
art
music/kids songs/instruments
clothes
nature
transportation
sports
stories
Een goed leerjaar om met dit internationaliseringsprogramma te starten, is groep 8. We kunnen wel
de filmpjes delen met de rest van school. Eventueel is het een idee om bijvoorbeeld in groep 6 of 7
alvast kinderen te koppelen aan een leerling in India. Zo worden de kinderen al geprikkeld en zo is er
een mooie opbouw.
Eva geeft aan dat het wellicht goed is om niet te groot te starten. Eerst 1 groep en wanneer het goed
loopt, zou je het kunnen uitbreiden naar meer groepen.
Danielle komt met het idee om groep 8 kinderen uit andere groepen aan het werk te zetten voor
bijvoorbeeld een filmpje.
De directie is gekomen met een plan om te starten in:
april
mei
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
Het voorstel ligt er ook om 2 scholen aan elkaar te koppelen in Nederland. Die werken samen aan
een thema. Die sturen alle materialen naar 1 contactpersoon. Die mailt of stuurt het naar de
contactpersoon in India die het weer verdeelt over de 4 scholen in India.

Misschien is het ook iets om een one-drive map aan te maken waar we met de leerkrachten uit India
en Nederland in kunnen werken.
Father Bennie kiest iedere maand 1 school uit die gaat werken met een thema.
Harry benaderen wat mogelijk is communicatie. Wellicht kan hij ervoor zorgen dat de spullen iedere
maand worden verdeeld over de scholen.
Mariska komt met het idee om na het zien van een product (filmpje, foto’s) de kinderen aan de slag
te laten gaan met wat ze gezien hebben. Bijvoorbeeld een tekening maken, een verhaal, liedje,
toneelstukje; iets creatiefs.

Aan het einde van het jaar gaan we alles bundelen zodat we een eindresultaat hebben wat we
kunnen uitspreiden over de scholen in India en Nederland.
Liesbeth gaat aansturen dat leerkrachten een deel van hun expertise gaan delen met hun collega’s in
India. Elk groepje selecteert een ‘skill’ die visueel te tonen is en we zetten het bijv. op film.
Voorbeelden:
-inrichting van je lokaal
-signs van klassenmanagement
-vormen van coöperatief leren
-educational game
kindcentrumwijngaard@accrete.nl

Bijlage 2
Engels (vertaald met google translate):
Notes of the meeting
Date 13 february 2020
Aart is the chairman of the meeting.
Present: Marco, Aart, Eva, Matthijs, Danielle, Liesbeth, Gert, Jochem, Jan, Corry, Sietske, Mariska,
father Bennie, Jolanda, Sanjay, Kavita, Jacqueline, Ajay, Abhishek
We make a curriculum and an air bridge between the schools in India and the Netherlands.
Aart gives the floor to the new headmaster so that we can first listen to his school plan.
School plan:
According to him, the first step should be to make a connection between the children in India and
the Netherlands. Get to know each other cultures. In addition, it is his intention to learn from each
other.

The plan is to let the children zoom in further and further on India. First the country, then the regions
and then the cities. In addition, the plan is to cover various areas of India. Mountains, rivers, the
jungle, etc.
The transport / infrastructure component should also be a component.
What do they need from us?
Sanjay indicates that he wants nothing more than that children learn as much as possible and what is
within their reach. The problem within this region is that there is a lot of poverty. Finding welltrained staff is also a problem. Well-trained teachers are more likely to go to larger cities and to
schools in areas where living standards are higher.
He also needs training for teachers.
Eva indicates that the difference is very large in terms of what children and teachers can do here and
in the Netherlands. It takes a long time for the teachers and children to be at a good level to be able
to do something on the computer at all.
Mariska does a lot of exchanges with her schools. She indicates that she started with very small
things. Small projects. The question was: what do we want from the others?
What do I want to know about the children? By initiating the connection between the children by
taking small steps at the same time, the project increasingly gained a place in their education. Small
example: how do I take a photo so that I can show what my life looks like?
Father Bennie clearly states that the first step must be to connect the schools with each other. How
can we make the schools connect with each other? For example, we are faced with the problem of
time difference. How are we going with that? The problem also lies in the fact that there are too
many teachers who cannot speak English. He also indicates that we should not make it too big. Start
small: photos, videos of the children's lives. But also something about, for example, transport, the
environment. Make small presentations at a time so that the children can download it so that they
can show it here. The children go to school for 6 hours. Parents often cannot read or write Hindi at
home. There is also a problem there.
Aart:
What can we present to your schools from our side?
Sanjay:
He again indicates that there is a great demand for well-trained staff. A large part of his school plan
depends on that. He has to row with the straps that he has, but he wants to raise the bar. Another
problem is the salary of the teachers. Well-trained person is better paid than the teachers here. They
want to come to work here, but Santjé probably can't afford them enough.
Mariska comes up with the idea of having Dutch teachers make videos of what a school day looks like
for them. But also the other way around this would be good. This is how you arrive at a collaboration
where we learn from each other. We have to think at the same level.
Aart makes the proposal to make every school a presentation of their school. What does the day look
like from A to Z for us?

The proposal is made to choose an age / grade at both schools where they will elaborate on this
project. The question was also why not start at a young age?
Mariska makes a proposal to draw up a plan in which you will work in phases. For example, she did a
project in which everyone picked up a different section about Peru.
Aart: What is the situation in 5 years? We have to look ahead so that we keep the path warm and the
project up to date.
Kavita:
Let's tell children in the Netherlands about how education is in the Netherlands. What does the
teacher teach the children? How do they do that? What is good and what is bad about us and their
education? What info is required from both sides?
Jochem agrees with the idea of allowing teachers to connect with each other. What problems do we
encounter as teachers? Maybe they do something completely different that we can learn from.
Jolanda proposes to let the teachers ask the children what they want to know about us as teachers?
Aart asks what the question is of the frequency of the exchanges. Is it an idea to connect every
school to a school here? Or do we send everything to Abishek and distribute everything among the
teachers?
Father Bennie suggests the idea of an exchange every month. And then a different school every
month.
Aart suggests the idea of starting a day in our lives and then explaining a game to each other.
Sietske comes up with the idea to bundle ideas and photos in a booklet so that we can exchange this.
The teachers came up with the idea of devising 12 themes and distributing them over 4 schools.
celebrations/religion
games
animals/pets
food
day of live: day in the live of a child/teacher
village
art
music/kids songs/instruments
clothes
nature
transportation
sports
stories

A good grade to start this internationalization program is group 8. We can share the movies with the
rest of the school. It may be an idea, for example, to link children in groups 6 or 7 to a student in
India. This way the children are stimulated and there is a nice structure.
Eva indicates that it might be good not to start too large. First 1 group and when it goes well, you
could expand it to more groups.
Danielle comes up with the idea of putting group 8 children from other groups to work for a movie,
for example.
The management has come up with a plan to start in:
April
May
September
October
November
December
January
February
March
The proposal is also to connect 2 schools in the Netherlands. They work together on a theme. They
send all materials to 1 contact person. He emails or sends it to the contact person in India who
distributes it again to the 4 schools in India.
Perhaps it is also something to create a one-drive map in which we can work with teachers from
India and the Netherlands.
Father Bennie chooses 1 school every month who will work with a theme.
Harry approach what is possible communication. Perhaps he can ensure that the items are
distributed among the schools every month.
Mariska has the idea to let the children get started with what they have seen after seeing a product
(video, photos). For example, make a drawing, a story, song, play; something creative.

At the end of the year we will bundle everything together so that we have an end result that we can
spread over the schools in India and the Netherlands.
Liesbeth will direct teachers to share part of their expertise with their colleagues in India. Each group
selects a "skill" that can be displayed visually and we put it on film, for example.
Examples:
design of your room
-signs from class management
-Forms of cooperative learning
-educational game

