
 

Curriculumontwikkeling Albanië  
 
Project naam   : AL.2.003 – Curriculumontwikkeling, Albanië  
Beschrijving project  : Curriculum ontwikkeling voor  medische en onderwijskundige trainingen.  
Datum    : 01-07-2015 – 01-07-2019 (met tussentijdse evaluatiemomenten) 
 
Inleiding 
Binnen de Albanese samenleving proberen lokale partners (o.a.de SFI, een van oorsprong Zwitserse 
hulpverleningsorganisatie, en de ABC Kliniek) vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg in Albanië. De Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB) en de lokale partners werken hierin samen, omdat hun werk aansluit bij de visie 
van de GZB, dat gezonde kerken een verlangen hebben om hun missionair getuigenis met woorden 
en daden vorm te geven.  
 
Omschrijving  
De GZB is verbonden aan diverse projecten in Albanië: sociaal-maatschappelijke projecten (zoals een 
kindertehuis en zorg voor gezinnen en weduwen); medische projecten (eerste hulp post en kliniek) en 
beroepsopleidingen (o.a. timmeropleiding). In al deze projecten staat scholing en training centraal.  
In het reguliere Albanese onderwijs ontbreekt een praktische component. Dat maakt dat veel 
studenten tijdens hun latere werk moeilijk de vertaalslag van theorie naar praktijk kunnen maken. Dit 
geldt zowel voor de medewerkers van de lokale partners als de cursisten/jongeren die deelnemen aan 
de diverse trainingen en scholing. Er ligt dus een uitdaging om de diverse onderwijsprogramma’s 
zodanig te verbeteren dat de trainingen en cursussen aansluiten bij de praktijk. De projecten maken 
het opleiden tot o.a. bekwame verpleegkundigen mogelijk. Door deze opleidingen komt er meer 
toekomstperspectief voor de cursisten/jongeren. Eveneens is het belangrijk dat er meer kundige 
professionals komen die de gezondheidszorg in Albanië kunnen verbeteren. Door meer scholing kan 
de economie een stimulans krijgen. Beide doelen zijn van groot belang voor de toekomst van Albanië.   
 
Inzet GZB-medewerkers  
Geert en Charissa Holwerda zijn beiden onderwijskundigen. Zij zijn betrokken bij deze projecten, 
doordat zij op onderwijskundig vlak adviseren, ontwerpen en evalueren. Robert en Danja Duits zijn 
beiden medisch geschoold en werken vanuit deze rol mee aan de projecten. 
 
Context van het werk  
Albanië is sinds de jaren ’80 het land van de vele hulptransporten die vanuit Nederland die kant op 
gingen. Naast veel goederen is het land overspoeld met werkers voor hulp- of zendingsorganisaties, 
of een combinatie van beide. Nu de ergste nood lijkt geleden, hebben veel organisaties zich 
teruggetrokken of hun bijdrage verminderd. Albanië heeft een principe-aanvraag bij de EU gedaan om 
lid te kunnen worden. Met die stap lijkt voor veel organisaties bevestigd dat Albanië de definitieve 
ontwikkeling naar een economisch zelfstandig land aan het maken is. Zover is het echter nog lang 
niet. 

Door de verkiezingen in 2013 en 2017 is de socialistische partij van Edi Rama aan de macht 
gekomen. Met zijn komst lijkt voorzichtig gewerkt te worden aan minder corruptie, een meer stabiele 
economie en meer aandacht voor duurzaamheid. Nieuwe wetten worden ingevoerd om het land klaar 
te maken voor een eventuele toetreding tot de EU. Ondanks nieuwe ontwikkelingen blijft Albanië 
vanuit Europees perspectief een arm land. Zo leven naar schatting ongeveer 400.000 mensen van 
minder dan 35 euro per maand. Armoede lijkt ook steeds meer een zaak van het platteland te worden: 
het verschil tussen stad en land wordt steeds groter.  
 
Lokale partners 
Binnen deze context willen de genoemde lokale partners een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de samenleving op een aantal specifieke deelgebieden. De insteek is om op de lange termijn de 
kernwaarden van de Albanese samenleving vanuit een christelijke levensovertuiging te beïnvloeden. 
Het gaat hierbij om kernwaarden als aandacht, kwaliteit, zorg voor de hele mens, respect, liefde. Deze 
waarden worden vertaald naar opleidingen voor vakonderwijs, gezondheidszorg en sociaal-
maatschappelijke zorg. De lokale partners willen door deze trainingen mensen bewust maken hoe dit 



vakonderwijs, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke zorg op een positieve manier vorm 
kunnen krijgen, wanneer je vanuit een christelijke visie handelt.  
 
Projectdoel 
Het werk moet ertoe leiden dat de lokale partners de mogelijkheid hebben om onderwijsprogramma’s 
(curricula) en trainingen aan te bieden die aansluiten bij de praktijk van het werk en te komen tot een 
product met Albanees eigenaarschap; 
- Er kunnen meer mensen geschoold worden. Hierdoor hebben zijn een beter toekomstperspectief; 
- In Albanië komen beter opgeleide professionals in o.a. de gezondheidszorg en andere 

bedrijfstakken, waardoor het algemene niveau van (bijv.) de gezondheidszorg duurzaam 
verbeterd wordt. 

 
Tijd 
Een vierjarig project, waarbij jaarlijks geëvalueerd wordt (De volgende tussentijdse evaluatie vindt 
plaats in juni 2018, hierin wordt de voortgang besproken). 
 
Financiën  
De totale kosten voor het project ‘curriculumontwikkeling’ zullen € 15.000,- per jaar bedragen. Deze 
projectkosten zijn als volgt verdeeld:  
 
Kosten per jaar:  
Reis- en verblijfkosten     €   6.000,-  
Begeleiding en werkkosten    €   4.000,-  
Ondersteuning lokale partners   €   5.000,- 
Totaal per jaar     € 15.000,- 
 
Bijdrage GZB per jaar     €   5.000,-  
Bijdrage overige fondsen per jaar  € 10.000.- 


