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Drie dagen conferentie 

 
Vandaag strak in het pak voor een keynote op de eerste Teachers 
in Pokhara conferentie. Een hele grote eer, want toen een 
delegatie twee jaar geleden in Nederland was, bezochten zij de 
Teacher in Europe Conferentie in Zwolle. Ze waren zo onder de 
indruk dat ze aangaven dit ook in Nepal te gaan organiseren. Bij 
wijze van grap zij ik toen dat ik ook zou komen als dat waarheid 
werd. En zie hier zo’n 10 jaar na de start van de teacher trainingen 
in Pokhara, sta ik voor ruim 160 geïnteresseerden een verhaal te 
houden over 21st century education. Maar eerst nog even een 
inkijkje in de Nepalese samenleving.  
 

Kastenstelsel 

Net als in India komt ook in Nepal het kastenstelsel voor.  In zijn 
oorspronkelijke vorm is het een verdeling van de maatschappij in 
vier hoofdgroepen, die gebaseerd is op geestelijke 
verscheidenheid en karma, in vier groepen.  
 
Nergens is het kastensysteem zo ingewikkeld en systematisch 
uitgewerkt als in India. Het systeem ontstond nadat de Indo-Ariërs 
naar Noord-India gemigreerd waren. De Indiase term voor kaste is 
jati. Een kaste kan uit een handvol mensen tot vele duizenden 
variëren. Er zijn duizenden dergelijke jati's, en elk heeft zijn eigen 
regels. De term Varna (= kleur) verwijst naar de oude en enigszins 
geïdealiseerde viervoudige onderverdeling van de hindoeïstische 
maatschappij:  

 Brahmanen, de priesterlijke en geleerde klasse; 

 Kshatriya's, de strijders en de heersers; 

 Vaishya's, de landbouwers en de handelaars; 

 Shudra's, de burgers en arbeiders. 

Onder de categorie van Shudra's staat de groep onaanraakbaren, 
ook wel paria's genoemd. Tegenwoordig vindt men dat de  
kastelozen niet meer onder de Shudras vallen, zij zijn de 5e kaste 
of anders de buitenkaste. Zij noemen zichzelf dalit. Deze groep 
mensen doen het vuile werk van de maatschappij.  
De kasten worden sterk onderscheiden door rituelen en geloven 
die al het gedachtegoed en het gedrag (zie dharma) doordringen. 
De extreme hogere en lagere kasten verschillen zo sterk in 
gewoonten in het dagelijkse leven en verering dat de 
tussenliggende kasten kunnen de maatschappij bij elkaar houden. 
Kaste wordt bepaald door afkomst en het is niet mogelijk om van 
kaste te veranderen ook trouwen doe je binnen je eigen kaste. 
Kastendiscriminatie wordt dan ook internationaal erkend als vorm 
van rassendiscriminatie. De beroepsbarrières onder kasten zijn 
langzaam, onder economische druk, aan het vervagen, maar het 
sociale onderscheid kom je nog volop tegen. De kasten leveren 
een specialisatie op, waarbij verschillende groepen verschillende 
taken binnen de samenleving hebben. Hindoes geloven dat de 
kaste waarin iemand geboren wordt afhankelijk is van het karma 
uit de vorige levens.  

De Boeddha erkende het belang van het kastenstelsel niet. Ieder 
persoon kon, onafhankelijk van zijn kaste, bij hem monnik 
worden.  

TIP: Better Teacher: Best Future  

      
 
Het doel van de Teachers in Pokhara conferentie is Nepalese 
leraren en schoolleiders te ondersteunen bij het bij de tijd 
brengen van hun onderwijs. De conferentie staat in het teken van 
21st century education. Op deze eerste dag drie plenaire lezingen: 
 
Prof Bidhyanath Koirala verkende een aantal prangende vragen 
voor het huidige Nepalese onderwijs: Hoe diversiteit en multi-
culturaliteit beter te benutten? Zijn theorie en praktijk wel 
hetzelfde? Leraren meer uitdagen of leraren meer lesgeven? De 
veranderende rol van lokale en nationale overheid? Een 
inspirerend verhaal in Nepali English dat eigenlijk best aardig te 
volgen was. 
 
In de pauzes culturele optredens van enkele Nepalese kinderen uit 
dansgroepen. Een van de directeuren vertelde mij dat in het 
verleden sommige kinderen in obscure clubs dansten en zo in de 
prostitutie terecht kwamen. Door hun talent op een andere 
manier tijdens culturele evenementen te laten zien, komen ze nu  
op een andere manier aan inkomsten en mogen ze gratis 
onderwijs volgen op een aantal private schools in Pokhara.    
 
Daarna was het mijn beurt. In mijn lezing behandelde ik drie 
thema’s: De rol van onderwijs in een snel veranderende wereld. 
Daarna presteerde ik een eigen model voor onderwijsontwikkeling 
en tenslotte ging ik in op het thema technologie is geen ideologie. 
Ook niet ongebruikelijk in Nepal. Slechts twee keer stroomuitval 
tijdens mijn verhaal. Het publiek wacht rustig tot alles weer 
opgestart is en luistert aandachtig verder.   
 
Na de voortreffelijke lunch op de binnenplaats van de Bhasker 
Memorial School met uitzicht op de bergen, was het de beurt aan 
collega Bert Thole, die inging op het thema de school als morele 
gemeenschap. Op macroniveau ging hij in op de vraag wat het 
betekent om wereldburger te zijn. Op mesoniveau ging het over 
gezamenlijk gedragen waarden en op microniveau behandelde hij 
de niveaus van morele ontwikkeling van Kohlberg en deed hij wat 
experimenten met de zaal hoe het nu zat met de eigen morele 
principes.  
 
Na de thee werden de werkgroepen voor de komende dagen 
ingedeeld. Daarover morgen meer. Het was een geslaagde dag en 
moe en voldaan dronken we dan ook een biertje aan het meer en 
op tijd naar bed, want morgen mogen we nog wat workshops 
geven. Meer weten over de conferentie: www.nforsdst.org.np 
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