
De belangrijkste doelstelling van de Soci-
ale School van Lubumbashi is om mensen 
te vormen die verantwoordelijkheid kun-
nen opnemen om de leef- en werkom-
standigheden in hun naaste omgeving 
te verbeteren. Daarnaast biedt de school 
een tweede kans aan wie eerder geen 
hoger onderwijs heeft kunnen volgen. De 
waarde van onderwijs in het algemeen 
en van het aanbod van de Sociale School 
wordt pas echt duidelijk bij het ervaren 
van de levensomstandigheden in het 
hedendaagse Lubumbashi. De schok is 
groot, zeker voor wie Afrika en Congo voor 
het eerst bezoekt. De schrijnende armoe-
de, de lamentabele leefomstandigheden, 
het ontbreken van een degelijke basisin-
frastructuur, werkgelegenheid en goede 

medische verzorging grijpen je letterlijk 
naar de keel. Voor vele Congolezen zijn de 
primaire levensbehoeften vandaag nog 
altijd de eerste bekommernis. Een goed 
draaiende economie en goed onderwijs 
zijn dan ook de hefbomen voor de emanci-
patie van de Congolese samenleving.

Hefboom 1, de economie

Het tweedaags seminarie en de vooraf-
gaande activiteiten volgden die twee spo-
ren. De delegatie ‘ondernemingen’ heeft 
de focus gelegd op de formele, maar ook 
op de in Lubumbashi erg belangrijke infor-
mele economie. Bedrijfsbezoeken werden 
afgewisseld met gesprekken met markt-
vrouwen, taxichauffeurs en de mij vooraf 

onbekende ‘taximoto’s’, de motorrijders 
die hun klanten achterop hun motor 
brengen naar plaatsen waar een gewone 
auto niet meer geraakt. 90 procent van 
de Congolese werknemers verdienen na-
melijk de kost in die informele economie 
waar zij vaak wat producten kopen bij een 
groothandel om vervolgens aan de man te 

“Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen” (Nelson Mandela)
De Sociale School van Lubumbashi in de zuidelijke Congolese provincie Katanga, vierde recent haar tiende 
verjaardag. De school is de vrucht van een samenwerking tussen de congregatie Aalmoezeniers van de 
Arbeid, ACV België, ACV Congo en Belgische sociale hogescholen. Naar aanleiding van dat lustrum orga-
niseerde de school op 26 oktober 2019 een feestelijke academische zitting, voorafgegaan door een twee-
daags seminarie. Een tienkoppige delegatie van ACV Antwerpen, ACV Metea, ACV BIE, CSC Enseignement, 
COV en COC heeft actief meegewerkt aan het welslagen van het geheel.
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brengen langs de straat. Opvallend waren 
de kleine standjes langs de straat waar 
uit gele bidons benzine per liter verkocht 
werd. Het hoeft geen betoog dat dit een 
overlevingseconomie is. Schaars zijn de 
‘echte’ bedrijven. Er is geen solide econo-
mische basis om welvaart op te bouwen. 
En dezelfde situatie doet zich voor in de 
landbouw met kleinschalige productie en 
straatverkoop. Congo is zelfs verplicht 
om 90 procent van het voedsel dat het 
land nodig heeft, in te voeren. En dat voor 
een land dat niet alleen rijk is aan bodem-
schatten, maar ook enorme landbouwmo-
gelijkheden heeft.

Hefboom 2, het onderwijs

De delegatie ‘onderwijs’ ging in gesprek 
met vakbondsafgevaardigden uit het 
onderwijs en heeft het werkveld – scho-
len en andere vormingsinstellingen 
– verkend. Dit alles in nauwe samenwer-
king met de verantwoordelijken voor 
onderwijs van ACV Katanga. Echt grote 
verrassingen hebben de gesprekken 
en verkenningen niet opgeleverd. De 

schoolgebouwen zijn meestal aftands 
en er is weinig pedagogisch-didactische 
uitrusting aanwezig. En dat niet alleen in 
de arme publieke scholen, maar dikwijls 
ook in de iets beter bedeelde ‘geconven-
tioneerde’ (bijvoorbeeld gesubsidieerde 
katholieke) scholen en de vele privéscho-
len die het land telt. De klassen zijn vaak 
overbevolkt. Op mijn vraag wat in Lubum-
bashi een aanvaarbare klasgrootte was, 
begonnen twee onderwijzers te discus-
siëren. De ene vond dat de overheid een 
maximum van 100 leerlingen in een klas 
moest opleggen, de andere vond 50 toch 
de absolute bovengrens. De arbeidsvoor-
waarden voor de leraars zijn beneden alle 
peil. In de privéscholen liggen de lonen 
iets minder laag dan in de publieke of 
geconventioneerde scholen, maar daar 
ontbreekt het dan weer vaak aan een 
arbeidscontract en dus enige werkzeker-
heid. De lage lonen (meestal variërend 
van 75 tot 250 dollar) zorgen ook voor 
een uitstroom van leraars naar jobs bui-
ten het onderwijs. Een voltijdse opdracht 
omvat tussen de 20 en 30 contacturen 
en opvallend is de herkenbare hoge 
werkdruk. Een Groot Tijdsbestedings-
onderzoek in Congo zou exact dezelfde 
resultaten geven als in Vlaanderen. De 
meest elementaire sociale bescherming 
ontbreekt in vele scholen. Een meerder-
heid van de leraars kent geen betaald 
ziekte- of bevallingsverlof en velen heb-
ben geen pensioen. Zij moeten werken tot 
het niet meer gaat en hopen dat zij met 
hun schamele spaarcentjes nog verder 

in leven kunnen blijven. En dit ondanks 
de aanbeveling over nationale sociale 
bescherming, zoals goedgekeurd op de 
Internationale Arbeidsconferentie op 14 
juni 2012. Maar leraars blijven leraars, 
ook in Congo. Zij willen hun passie, het 
lesgeven, kunnen waarmaken en hebben 
daar klaarblijkelijk veel voor over. Het 
onderwijsbloed kruipt waar het niet gaan 
kan.

Gratis onderwijs 
sinds 1 september 2019

De beslissing van de Congolese regering 
om het basisonderwijs gratis te maken 
vanaf 1 september 2019, is uiteraard toe 
te juichen. En dat de Congolese bevol-
king de waarde kent van onderwijs, was 
onmiddellijk duidelijk. We hebben een 
school bezocht die haar leerlingenaantal 
verviervoudigd zag ten opzichte van vorig 
schooljaar. Ouders die het tot dan toe 
niet konden betalen, stuurden nu plots 
hun kinderen wel naar school. Maar dan 
bleek dat de financiering voor gebouwen, 
uitrusting en personeel niet gevolgd was. 
Een ogenschijnlijk mooie overheidsbe-
slissing heeft zo geleid tot schrijnende 
toestanden. We hebben 240 leerlingen 
geteld in één klaslokaal, louter bij gebrek 
aan lokalen om de massale toestroom 
van leerlingen op te vangen, om nog te 
zwijgen van extra toiletten. De leerlingen 
moesten op een stukje karton zitten met 
hun schrift op de knieën. Een voorbeeld 
van hoe goede bedoelingen hun doel 
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geworden tijdens onze missie, maar 
Congo telt vele tientallen onderwijsvak-
bonden. Op zich is het natuurlijk een 
goede zaak dat het onderwijspersoneel, 
ook in Congo, het belang van een vakbond 
erkent. Maar de overheid maakt dankbaar 
gebruik van die syndicale versnippering: 
“Verdeel uzelf en wij heersen!”. Een be-
langrijke uitdaging in Congo is dan ook de 
fusie van die vele kleine bonden tot gro-
tere gehelen. Bovendien is er nood aan de 
uitbouw van een getrapte structuur vanaf 
de basis tot een efficiënte provinciale 
en nationale werking en de organisatie 
van overleg- en vormingsmomenten. Het 
Congolese onderwijspersoneel en hun 
vakbondsafgevaardigden zijn vragende 
partij. ACV Katanga heeft de boodschap 
alvast gehoord!

missen door gebrek aan een totaalplan. 
Oftewel het M-decreet in het Congolees 
kwadraat.

Het dilemma 
van het privéonderwijs

Tijdens de debatten met vakbondsafge-
vaardigden gedurende het tweedaagse 
seminarie, kwam ook de problematiek 
van de privéscholen aan bod. Die scholen 
maken in Congo de meerderheid van het 
onderwijsaanbod uit. Ons uitgangspunt 
was dat het toch niet kan dat een inves-
teerder geld verdient op de kap van leer-
lingen en ouders door ‘schooltje te gaan 

spelen’. Zo is er het concrete initiatief van 
de eigenaar van een industriële bakkerij 
die investeert in de oprichting en uitbouw 
van een technische school in een achter-
gestelde wijk. De overheid ontbreekt het 
daarvoor aan middelen en bijgevolg zou 
er daar nooit een secundaire school uit-
gebouwd worden. Na een bezoek aan de 
verpauperde arbeiderswijk en de school, 
die aan de voet van de terril van de oude 
kopermijn in Lubumbashi ligt, hebben 
we eerlijkheidshalve ons uitgangspunt 
moeten bijstellen. Want wat als je moet 
kiezen tussen geen onderwijs of privéon-
derwijs …?

De nood aan vakbonden

Om af te sluiten nog een syndicale vast-
stelling. De reden ervoor is niet duidelijk 

Gaston Trommelmans liep 
school bij de Broeders in 
Sint-Niklaas en studeerde af 
aan de humaniora in 1943. 
Hij studeerde daarna aan 
het katholieke regentaat in 
Antwerpen. In 1945 begon 
hij zijn loopbaan als leraar 
wiskunde en wetenschap-
pen in zijn oude school. Vanaf 
1951 werd Gaston Trommel-

mans werkend lid van CVMNO 
(Christelijke Centrale van het 
Personeel uit het Vrij Middel-
baar en Normaalonderwijs), 
daarna was hij vervolgens pen-
ningmeester (1957), Vlaams 
ondervoorzitter (1959), 
nationaal voorzitter (1961) 
en secretaris-generaal (vanaf 
1965 tot 1988). CVMNO was 
één van de onderwijscentrales 

afscheid van Gaston trommelmans (1925-2019)

Op 16 november overleed Gaston Trommelmans. Als secretaris-
generaal van CVMNO (één van de voorlopers van COC) heeft hij 
zijn stempel gedrukt op onderwijs.

die in 1993 samen met CCPTO 
en CURO gefusioneerd is tot 
COC. Gaston was de grondleg-
ger van het onderwijspensioen 
zoals we dat vandaag kennen 
en heeft ook mee de aanzet 
gegeven voor het huidige on-
derwijsstatuut.

We bieden de familie van 
Gaston Trommelmans onze 
innige deelneming aan.


