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Samenvatting 

 

Deze studie probeert onderwijs en economische ontwikkeling te vergelijken in twee 

landen die een periode van oorlog hebben meegemaakt, Cambodja vanaf 1993 en 

Oeganda vanaf 1986. Het onderzoek houdt een analyse in van twee aspecten: de 

relatie tussen onderwijs en economische ontwikkeling en de rol van de staat in de 

ontwikkeling van het onderwijs. 

 

De relatie tussen onderwijs en economische ontwikkeling zal niet volgens een 

statistische methode onderzocht worden maar zal bestaan uit een onderzoek naar de 

verandering in de vooruitgang op onderwijsgebied en de economische ontwikkeling in 

beide landen. Het onderzoek naar deze relatie is gebaseerd op de Endogenous Growth 

theorie, die ervan uitgaat dat economische groei op de lange termijn wordt 

aangedreven door de accumulatie van kennis en dat menselijk kapitaal een toenemend 

rendement heeft terwijl fysiek kapitaal een afnemend rendement heeft. In landen die 

een na-oorlogse periode doormaken zoals Cambodja en Oeganda, waar de 

beschikbaarheid van menselijk kapitaal geringer is geworden, is investering in het 

onderwijs zelfs nog belangrijker voor economische ontwikkeling. 

 

In het algemeen zullen investeringen op onderwijsgebied niet automatisch 

economische ontwikkeling stimuleren. Om de meeste mogelijkheden uit een 

investering in onderwijs te verkrijgen is het belangrijk dat het onderwijsaanbod 

overeenkomt met de omstandigheden en de structuur van de economie en de 

arbeidsmarkt van een land, alsook met het niveau van technologische ontwikkeling. 

Als de arbeidsmarkt en de economie niet in staat zijn afgestudeerden op te nemen, dan 

zullen ze onderbenut of, nog erger, werkloos blijven; of indien het onderwijssysteem 

niet in staat is gekwalificeerde mensen voor de arbeidsmarkt in de juiste onderlinge 

samenstelling af te leveren, dan zal de economie beneden haar mogelijkheden blijven 

presteren. 

 

Hoewel de economische ontwikkeling van Cambodja en Oeganda zich langzaam aan 

heeft verbeterd sedert het einde van de burgeroorlogen, is hun prestatie verre van 

bevredigend zoals blijkt uit een hoge armoedegraad, ongelijkheid en een smalle 
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economische basis. Deze problemen kunnen volgens dit proefschrift deels worden 

toegeschreven aan het onvermogen van beide landen hun onderwijs en training af te 

stemmen op de behoeften van de lokale abeidsmarkt en economie. Hun huidige 

arbeidsmarkten en economiëen worden gekenmerkt door een snel groeiende stedelijke 

economie met een opkomende eenvoudige industrie en zich uitbreidende 

dienstensector. Hun onderontwikkelde en grotendeels agrarische economiëen vereisen 

onderwijs dat de nadruk legt op basisonderwijs en TVET (Technical and Vocational 

Education and Training) boven hoger onderwijs. Binnen het hoger onderwijs zullen 

verbeteringen op het gebied van aan de exacte wetenschap verwante gebieden een 

meer positieve bijdrage aan de economie leveren dan sociale wetenschappen, 

handelswetenschappen, geesteswetenschappen en kunsten. In dit proefschrift wordt 

echter gesteld dat in het algemeen de prestatie van de voorzieningen op 

onderwijsgebied in Cambodja en Oeganda ten aanzien van de bovengenoemde drie 

aspecten mager zijn. De mate waarin het basisonderwijs wordt afgemaakt en de 

onderwijskwaliteit gemeten in termen van de vaardigheid van leerlingen in wiskunde 

en lezen en schrijven, zijn zeer laag in beide landen, met name in de arme 

plattelandsgebieden. Het onderwijssysteem op het niveau boven het basisonderwijs 

kon tot mu toe niet voldoen aan de behoefte aan geschoolde arbeid op het terrein van 

TVET en aan de exacte wetenschap verwante gebieden. 

 

De armoedegraad en het BNP per hoofd van de bevolking zijn voor Cambodja 

wellicht gunstiger dan voor Oeganda, vooral sedert het midden van de jaren 2000. Dit 

proefschrift benadrukt dat de betere onderlinge samenstelling van geschoolde arbeid 

de sleutel is tot de verklaring van het verschil in economische ontwikkeling tussen 

Cambodja en Oeganda en niet zozeer de algemeen bekende factoren als de rol van 

economische instellingen, good governance en een omgeving die het zakenleven 

gunstig gezind is. 

 

Het tweede thema van de analyse in dit proefschrift onderzoekt de rol van de staat in 

de hervorming van het onderwijssysteem sedert het einde van de burgeroorlog. In het 

proefschrift wordt geconstateerd dat in het algemeen de staten van Cambodja en 

Oeganda weinig effectief en efficiënt zijn geweest in het formuleren van een 

onderwijspolitiek en het dienovereenkomstig toewijzen van middelen, evenmin als in 
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het uitvoeren van een onderwijspolitiek en het leveren van middelen om de juiste 

onderlinge samenstelling van geschoolde arbeidskrachten te bereiken. Er wordt echter 

opgemerkt dat de staat van Cambodja relatief meer effectief en efficiënt is geweest 

dan die van Oeganda. 

 

In Cambodja en Oeganda worden zowel de formulering van beleid als de toewijzing 

van middelen in hoge mate beïnvloed door het politieke gevecht om aan de macht te 

blijven. De verschillen tussen politieke groeperingen en hun contacten met het 

verkiezingsgebeuren kunnen leiden tot verschillen in de formulering van beleid en de 

toewijzing van middelen. 

 

Onmiddellijk na het einde van de burgeroorlogen stonden Cambodja en Oeganda in 

gelijke mate voor de uitdaging hun publieke uitgaven aan onderwijs te verhogen, 

ondanks een roep om hervorming van het onderwijs. Het einde van de burgeroorlog 

bracht nog geen aanhoudende vrede omdat guerilla groepen (Khmer Rouge in 

Cambodja en Lord’s Resistance Army in Oeganda) zich tegen beide regeringen 

bleven verzetten. In Cambodja werd de situatie verergerd door de wedijver tussen de 

twee belangrijkste politieke rivalen, de CPP (Cambodian People’s Party) en 

FUNCINPEC, over uitoefening van de staatsmacht, hetgeen leidde tot politieke en 

sociale instabiliteit. Deze situatie dwong zowel de regeringen als hun heersende elites 

een groot percentage van de publieke uitgaven te besteden aan de krijgsmacht ten 

koste van sociale diensten als onderwijs, niet alleen om de veiligheid te garanderen 

maar ook om de politieke macht te behouden.  

 

Sedert het eind van de jaren 90, toen vrede en veiligheid werden bereikt en normale 

verkiezingen werden gehouden, was de legitimiteit van de heersende elites niet langer 

afhankelijk van het handhaven van veiligheid maar van de algehele verbetering van 

het land. Dit heeft tot een toename geleid van het budgetaandeel voor onderwijs en tot 

de vernieuwing van de rol van onderwijs in de economische ontwikkeling. 

 

In Oeganda is er binnen de begroting vanaf het eind van de jaren 90 tot het midden 

van de jaren 2000 een hogere prioriteit gegeven aan de onderwijssector in het 

algemeen en aan het basisonderwijs in het bijzonder, maar daarna begon die prioriteit 
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langzaam aan af te nemen, met een toename in de richting van voortgezet en hoger 

onderwijs. Het is belangrijk vast te stellen dat in Oeganda, ondanks de erkenning van 

de belangrijke rol van TVET in economische ontwikkeling, het aandeel van het TVET 

budget binnen de totale publieke uitgaven aan de de onderwijssector laag blijft in 

vergelijking met het voortgezet en hoger onderwijs. Er wordt gesteld dat deze 

wisseling van aandacht afkomstig is van de strategische politieke berekeningen van 

president Museveni. 

 

In zijn streven de macht te behouden heeft president Museveni zich bewogen van een 

rationeel inclusief beleid dat gericht is op groei en het winnen van de steun van de 

bevolking voor het behoud van zijn macht in de richting van een soms op etniciteit 

gebaseerd politiek machtsspel gericht op het winnen van verkiezingen en het 

behouden van controle. Deze situatie heeft een negatieve invloed op de formulering 

van beleid en de toewijzing van hulpmiddelen aan de publieke sector, waaronder 

onderwijs, omdat deze niet langer gebaseerd zijn op de werkelijke behoeften en een 

analyse van de situatie maar beïnvloed worden door politieke factoren zoals de poging 

van politici publieke middelen te gebruiken om hun eigen macht te handhaven. 

Daarom stegen de publieke uitgaven voor algemeen publiek bestuur voortdurend, 

terwijl het budget voor sociale diensten als onderwijs geleidelijk verminderde. 

In tegenstelling tot Oeganda geeft het resultaat van de laatste drie algemene 

verkiezingen in Cambodja aan dat de steun voor de CPP onder de kiezers geleidelijk 

aan is toegenomen. Deze legitimiteit, zo stelt dit proefschrift, werd meer bereikt door 

waardering van verrichte prestaties dan dat ze werd afgedwongen via politiek geweld 

en intimidatie. Dit wordt weerspiegeld door het feit dat Cambodja onlangs de stap 

heeft gezet van pure machtspolitiek naar een mogelijk lange-termijn 

ontwikkelingsbeleid. Deze situatie bevordert een vermindering van politieke invloed 

over de formulering van beleid en toewijzing van middelen. Wanneer politici invloed 

gaan uitoefenen op de formulering van politiek en toewijzing van middelen, lopen hun 

handelingen gewoonlijk parallel aan lokale belangen – in plaats van ermee in strijd te 

zijn – en dienen ze overeen te komen met de wensen van lokale gemeenschappen 

vertegenwoordigd door NGO’s. Het resultaat is een gestage toename geweest van het 

budget voor sociale diensten zoals onderwijs, terwijl het budget voor de strijdkrachten 

een voortdurende vermindering onderging. 
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De wijze waarop Cambodja de stap van politiek machtsspel naar politiek beleid heeft 

gezet, dat wil zeggen de opkomst van politieke prioriteiten en toewijzing van 

middelen in overeenstemming met lokale behoeften, wordt echter beperkt door het 

voortbestaan van een (neo)traditioneel systeem van regeren en besturen dat gebaseerd 

is op cultureel diepgewortelde noties van hiërarchie en macht die kenmerkend zijn 

voor patroon-cliënt relaties. Oeganda heeft een soortgelijke politieke koers afgelegd. 

Maar zoals dit proefschrift laat zien, de verschillen in de politieke werkelijkheid van 

beide landen hebben tot een verschillend resultaat geleid. 

 

Binnen dit patroon-cliënt systeem zijn benoemingsprocessen niet gebaseerd op 

verdienste maar op bewijzen van loyaliteit, nepotisme en corruptie, omstandigheden 

die zowel tot de toename van bureaucratische incompetentie, verkwisting van 

hulpbronnen, corruptie en wangedrag onder onderwijzers en bestuurders alsook tot 

een traag hervormingsproces kunnen leiden. Deze uitdagingen vormen hindernissen 

bij de uitvoering van een beleid en het bereiken van het gewenste resultaat. 

 

Deze studie benadrukt dat wanneer het patroon-cliënt systeem eenmaal is ingebed in 

een gedecentraliseerde wijze van dienstverlening, ze meer negatieve gevolgen heeft 

dan wanneer ze in een gecentraliseerde wijze is ingebed. Dit is een andere reden die 

bijdraagt aan het verschil in onderwijsresultaat in Cambodja en Oeganda. In Oeganda 

worden essentiële diensten als basisonderwijs binnen deze veranderende bestuurlijke 

context verschaft, van centralisatie naar hoge decentralisatie via een radensysteem van 

plaatselijk bestuur met het district als de voornaamste eenheid van sub-nationaal 

bestuur. In Cambodja zijn alle sociale diensten nog in handen van de centrale regering 

en worden aangeboden via het lokale bestuur, zelfs na de recente invoering van een 

decentralisatieproces. 

 

De verschuiving van politiek machtsspel naar politiek beleid en de centralisatie van 

het dienstenaanbod in Cambodja heeft de regering in staat gesteld de groei van het 

aantal ambtenaren te beperken en zo het loonaandeel in de uitgaven aan onderwijs 

terug te brengen. Dit stelt Cambodja weer in staat over meer middelen te beschikken 

voor de ontwikkeling van kapitaal zoals scholen en klaslokalen en les- en 

leermateriaal. De beweging terug in Oeganda daarentegen, van politiek beleid naar 
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politiek machtsspel en decentralisatie van dienstenaanbod, heeft tot een toename van 

het aantal ambtenaren en van het loonaandeel in de uitgaven aan onderwijs geleid 

vanwege de toename van het aantal bestuurlijke eenheden – de districten. Dit heeft 

weer het budget voor kapitaalontwikkeling doen dalen. 

 

De gecentraliseerde wijze van bestuur in Cambodja beperkt de omvang van corruptie 

in handen van minder mensen dan de gedecentraliseerde wijze van bestuur in 

Oeganda. Hier kan de omvang van corruptie toenemen omdat er offertes bij betrokken 

zijn en allerlei personen op verschillende niveaus van bestuur die te maken hebben 

met de bouw van scholen en de aanschaf van leerboeken. 

 

Tegelijkertijd vormt in Cambodja deze verschuiving van politiek machtsspel naar 

politiek beleid en prestatie om verkiezingen te winnen een grotere aansporing voor de 

heersende elites om de ontwikkeling van de onderwijssector te versterken, zoals door 

de aanleg van extra scholen. In Oeganda daarentegen heeft de op prestatie gebaseerde 

strategie die president Museveni heeft aangenomen, tot nu toe niet zijn legitimiteit 

vergroot vanwege andere redenen zoals etnische verdeeldheid en het betwisten van 

zijn leiderschap binnen en buiten zijn partij. Deze situatie verschaft weinig prikkels 

voor president Museveni en de NRM leden een campagne voor het bouwen van 

scholen te organiseren, zoals het geval was met de CPP en premier Hun Sen in 

Cambodja. Het tekort aan scholen en klaslokalen in Oeganda blijft dan ook 

onopgelost, hetgeen een belemmering is voor de uitbreiding van het onderwijsaanbod. 

De gecentraliseerde wijze van bestuur in Cambodja stelt de Cambodjaanse elites ook 

in staat gemakkelijk corruptiegeld te verzamelen en een deel er van naar 

ontwikkelingsprojecten te sluizen. In Oeganda is corruptie daarentegen 

gedecentraliseerd vanwege haar gedecentraliseerde wijze van bestuur, een patroon dat 

Museveni heeft verhinderd toegang te krijgen tot grote sommen slash funds die voor 

zulke politieke ontwikkelingsprojecten gebruikt zouden kunnen worden. 

 

Het gedecentraliseerde en geplande systeem van het werven en benoemen van 

onderwijzers in Cambodja maakt het ook mogelijk accommodatieproblemen van 

onderwijzers op te vangen omdat onderwijzers in of nabij hun woonplaats worden 

geplaatst. Dit leidt tot een lagere afwezigheid van onderwijzers en is een garantie voor 



244 

 

de kwalifikatie van onderwijzers, hetgeen weer voor een betere kwaliteit van lesgeven 

zorgt. Het gedecentraliseerde en ongeplande systeem van werving van onderwijzers in 

Oeganda leidt tot een hogere afwezigheid van onderwijzers. De regering is niet in 

staat voldoende accommodatie voor de onderwijzers te vinden die uit elk deel van het 

land geworven worden en niet de juiste kwalifikaties hebben vanwege corruptie in het 

wervingsproces, wat een beduidend negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het 

lesgeven. 

 

  




