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In praktijk

De kijk van kinderen op het
plattelandsleven: het Barciany-rapport
In 2006 en 2007 nam Edukacja Inaczej (Education With A Difference) meer dan 100 interviews af bij kinderen tussen 5 en 10 jaar.
Ze wonen in Barciany, in de noordoostelijke
provincie Warminsko-Mazurskie, één van de
500 armste landelijke gebieden in Polen. De
meeste mensen werkten vroeger in gesubsidieerde plaatselijke boerderijen, die intussen
geprivatiseerd zijn. Heel wat ongeschoolde
arbeiders hebben hun werk verloren en hebben nog geen andere job gevonden. Er wonen
ook kinderen van geschoolde werknemers:
die praatten vooral over hun vrijetijdsactiviteiten. De migratie – zowel tijdelijk als permanent – is er erg groot. Daardoor loopt het
aantal leerlingen stek terug en moeten heel
wat scholen sluiten. Barciany heeft één privaat opvanginitiatief en vijf kleuterscholen.

Levensstandaard
98 procent van de kinderen die 6 zijn, erheen.
Voor hun jongere generatiegenoten bestaat er
helaas geen alternatief.
Sinds 2008 hebben NGO’s in de regio een
aantal opvangvoorzieningen opgericht. Ze
bieden één of twee keer per week een aantal
activiteiten aan. Toch hebben deze voorzieningen niet alleen een beperkte infrastructuur; de
begeleiders en de ouders zijn er zich niet echt
bewust van het belang van gelijke onderwijskansen voor kinderen.
Kinderen in Polen kunnen vanaf 7 jaar naar
de basisschool. Sinds september 2009 kan het
zelfs vanaf 6 jaar en vanaf 2012 wordt dit verplicht. Toch krimpt het aantal basisscholen op
het platteland. Dit heeft te maken met erg lage
geboortecijfers en een afname van de bevolking, waardoor scholen gedwongen worden om
te sluiten. In sommige gevallen nemen de NGO’s
ze over maar dat is voor de onderwijzers minder gunstig. Ondanks hun kwalificaties moeten
zij het stellen met minder gunstige werkvoorwaarden dan hun collega’s die door de overheid
betaald worden.
Kinderen uit de lagere school in
Moltajny bekijken de boeken die ze
in de derde klas gaan gebruiken
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Ania, 6 jaar Mama kon geen schaar voor me
kopen, ze heeft geen geld meer. Ik deel ere
en met mijn broer. Hij komt naar mijn klas
en leent de schaar.
Kuba, 8 jaar Mijn tekenblok is op, er zijn
geen bladen meer over. Mama koopt een
nieuwe als ze weer een uitkering heeft gekregen.
Zosia, 6 jaar (haar ouders zijn geschoold)
Deze zomer zijn we naar de zee geweest.
We hebben er vis gegeten en mama heeft
een hoedje voor me gekocht. We hebben
ook schelpen verzameld.

stallen schoongemaakt en de ander dieren
verzorgd; ik heb nooit tijd om te spelen.

Ouders die uit gaan werken
Paweł, 7 jaar Papa moest gisteren gaan
werken. Ik heb gehuild. Wanneer hij terug
komt, zal hij een computer voor me kopen.
Ania, 6 jaar Mama is er niet. Ze is weg. Mijn
tante heeft met me gespeeld en ik mocht
ook met de poes spelen, omdat ik niet meer
zou huilen. Maar ik heb toch nog gehuild.

Kleuterschool
Karol, 5 jaar Ik hou van blokken. Paweł en
ik maken samen torens, dat is tof.
Krzy´s, 5 jaar Bartek, de zoon van tante
Gienia, gaat naar de kleuterschool. Ik niet
want er is geen school waar ik woon. Ik verveel me.

De reis naar school
(meer dan 80% van de kinderen gaat met
de bus naar school. Voor sommigen is dit
de ideale manier om te spelen en gezelschap te krijgen)
Ela, 9 jaar We praten, stoeien wat en spelen
tikkertje aan de bushalte. Het leukste is
wanneer de bus te laat komt. En wanneer we
sneeuwballen kunnen gooien in de winter

Tewerkstelling

Mariusz, 8 jaar Na school wacht ik in de opvang op de bus. Ik vind het daar leuk want
er zijn veel jongens en we kunnen met de
bal spelen. Thuis kan ik dat niet.

Ela, 7 jaar Mijn mama is werkloos. Dat word
ik ook als ik groot ben.

Kunst & sport

Werken op de boerderij
Marysia, 8 jaar Gisteren heb ik met mama
slakken verzameld. Met een stukje touw
kon ik zien of de slak de juiste maat had:
niet te groot en niet te klein. Daarna maakten we een ritje met de fiets. Mama ging
geld halen en gaf me twee zloty’s.
Czarek, 9 jaar Wat ik gisteren heb gedaan?
Zoals gewoonlijk heb ik met papa de koeien-

Ola, 8 jaar De vrouw van onze burgemeester verzorgt de opvang en speelt met ons.
We maken papieren bloemen en diertjes
van plasticine. Ze leert ons ook liedjes en
roept nooit tegen ons.
Karolina, 9 jaar We stonden aan de bushalte en speelden spelletjes maar het was
koud. Zosia’s mama vroeg of we niet binnen wilden komen. We bouwden een huisje
en ik was een koningin.
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In theorie

Opvang en onderwijs voor kinderen in Polen
Kinderen kunnen vanaf 7 jaar naar school. Sinds september is dat mogelijk vanaf 6 jaar; in 2012 wordt dit verplicht
Zlobki (kinderopvang)
Leeftijd: vanaf 4/5 maanden tot 3 jaar
Van maandag tot vrijdag, van 7.00u tot 17.00u (soms
langer)
Personeel: De verantwoordelijke moeten een verpleeg- of gezondheidszorgdiploma hebben op universitair niveau. In steden zoals Warschau staat een
verpleegster aan het hoofd van elke groep. Kinderverzorgsters (opiekunki dziciece) moeten minstens een
middelbare opleiding personenzorg gevolg hebben.
De ‘verpleegsters’ (pielegniarki) moeten de verpleegopleiding gevolgd hebben. In elk opvanginitiatief moet
minstens één verpleegster werken. Voor andere assistentes is er geen kwalificatie vereist. De initiatieven
krijgen overheidssteun en ouderbijdrages.
Opiekunki dzieciece (verzorgsters) bieden thuis opvang aan; sommigen van hen zijn niet geregistreerd.
Przedszkola (kleuterscholen)
Leeftijd: 3 tot 6 jaar
Van maandag tot vrijdag, van 7.00u tot 16.00u.
Sommige scholen zijn langer geopend, ook tijdens de
weekends, voor ouders met onregelmatige werkuren.
Kwalificaties voor leerkrachten: universitaire bachelor of master pedagogie. Assistent-leerkrachten

Is onderwijs de sleutel tot welvaart?
Als we het platteland makkelijker toegang
willen geven tot technologie om in de toekomst
te investeren, moeten ze er niet alleen toegang
krijgen tot onderwijs, maar tot alle bouwstenen
van de ‘informatiemaatschappij’. Net daarom is
het zo schrijnend dat maar 76 procent proces
van de landelijke basisscholen over een computer beschikt; in de stad is dat maar liefst
109 procent. Met minder kinderen zijn er dan
wel meer leerkrachten per kind beschikbaar
op het platteland, toch hebben ze tegelijk minder vlot toegang tot het internet HYPERLINK \l
"_ftn2" [2]. Bovendien zijn er weinig culturele

hoeven geen diploma te hebben.
Financiering: door de plaatselijke overheid, die minimum 75 procent van de kosten draagt, en ouderbijdragen. Soms krijgt het plaatselijk bestuur ook Europese steun.
Oddzialy przedszkolne (kleuterklasjes in de basisscholen)
Leeftijd: vooral kinderen van 6 jaar of ouder, sinds
2009 5 of ouder, met goedkeuring van de ouders
Van maandag tot vrijdag, 5 uur per dag
Personeel: leerkrachten met dezelfde opleiding als
in de kleuterscholen. Geen assistenten. Financiering
door de plaatselijke overheid.
Inne formy wychowania przedszkolnego (andere
vormen van voorschools onderwijs)
Kleutercentra: kleuterklassen (zespoly przedskolne
voor kinderen) en ‘kleutertrefpunten’ (punktzy przedskolne)
Leeftijd: 3 tot 5 jaar
Minimum drie uren per dag en minimum 12 uren
per week open.
Personeel: leerkrachten met dezelfde opleiding als
in de kleuterscholen. Geen assistenten.
Financiering door de plaatselijke overheid (draagt
minimum 40 procent van de werkingskosten) ouderbijdragen en sporadische Europese steun.

stimulansen in de vorm van bibliotheken, boekenwinkels, kunstencentra of gemeenschapscentra. Het rapport over Barciany toont aan
dat toegang tot dergelijke initiatieven afhangt
van waar je woont én wat je ouders verdienen.
Vreemd genoeg ervaren kinderen die armoede
leven dit niet noodzakelijk als een struikelblok,
zolang hun ouders en leerkrachten hen steunen
en liefde geven.
De makkelijkste manier om de levensomstandigheden voor de kinderen in Barciany te
verbeteren, is door de volwassenen te steunen.
Zij kunnen immers het verschil maken: de ouders, de leerkrachten en de medewerkers van
de NGO’s. De kinderen blijven ervan overtuigd

dat de wereld een mooi plek is om in te leven,
zolang volwassenen het hoofd bieden aan grote
problemen.
Marzena Lotys is psychologe en geeft les in
de basisschool van Moltajny • edukacja_inaczej@edukacja.de.
[1] POLAND YEARBOOK OF STATISTICS (2007) WARSAW. THE
GAP IS WIDEST IN NORTH-WESTERN POLAND AND IN
THE POLISH EASTERN BORDERLANDS – THIS FOLLOWS
THE COLLAPSE OF STATE SUBSIDISED COLLECTIVE FARMS.
UNSURPRISINGLY, POLAND’S 2007-15 DEVELOPMENT
PLAN ACCORDS HIGH PRIORITY TO SUPPORTING ITS
RURAL AREAS. NATIONAL DEVELOPMENT POLICY 2007-15
(2007) MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT, WARSAW.
[2] SHORT STATISTICAL YEARBOOK (2007) CENTRAL STATISTICAL OFFICE, WARSAW.
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