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De tweede conferentiedag    
 
Vandaag de tweede dag van TIP conferentie in Pokhara. Een mooi 
evenement waarin goed zichtbaar wordt waar de National 
Foundation for Skill Development of Teachers (NFORSDT) mee 
bezig is: het verbeteren van de onderwijspraktijk in primair en 
voortgezet onderwijs door het trainen van leraren in 
basisvaardigheden. 

    
Leraar worden in Nepal  
 
Nepal is een ontwikkelingsland. De grootste uitdaging voor het 
Nepalees onderwijs is om het taalniveau op te schroeven en  
analfabetisme te bestrijden. Maar 65% van de bevolking is 
geletterd genoeg. 20% bereikt het niveau van een 11-12 jarige, 
slechts 10% bereikt hoger onderwijs.  
Een meerderheid van de Nepalese leraren heeft geen formele 
opleiding genoten in zaken als pedagogisch-didactisch handelen, 
klassemanagement, kennis en ontwikkelen van leermaterialen of 
manieren om leerlingen te motiveren. Lijfstraffen komen 
bijvoorbeeld nog regelmatig voor. Iemand wordt leraar vanuit zijn 
studie aan het College. Als je daar bijvoorbeeld 
menswetenschappen, natuurkunde of IT hebt gestudeerd, dan 
mag je in dit vak lesgeven zonder aanvullende opleiding. 
Om les te mogen geven tot 15 jaar moet een officieel bewijs 
aangevraagd worden bij het ministerie, maar dit is heel eenvoudig 
te verkrijgen na het afleggen van een makkelijke test. Voor het 
hoger onderwijs is geen officieel bewijs van de overheid nodig. De 
scholen vragen wel (internationaal) erkende aanvullende 
kwalificaties nodig.  
Vanaf 2010 werkt NFORSDT samen met THEOLE/KPZ om 
aanvullende basistrainingen voor leraren te organiseren. 
Inmiddels zijn er lokaal  al 40 teacher trainers opgeleid, zijn er 5 
star (voorbeeld) scholen erkend en hebben ruim 350 leraren uit de 
regio’s Kaski, Syangja en Baglung meegedaan aan de praktische 
trainingsdagen en workshops. TIP en de samenwerking met Shiva 
Shakte zijn nieuwe mijlpalen.  

 
World Peace Pagode  
 
De Shanti Stupa is een boeddhistisch monument in pagodestijl in 
Pokhara. Hij werd met lokale ondersteuning gebouwd door 
Nichidatsu Fujii, een Japanse boeddhistische monnik en de 
grondlegger van Nipponzan-Myōhōji. De Shanti Stupa werd 
gebouwd als een symbool van vrede. Gelegen op een hoogte van 
1100 meter op de Anadu-heuvel, legde Nichidatsu Fujii op 12 
september 1973 de eerste steen samen met relikwieën van de 
Boeddha. Nepal heeft twee van de in totaal tachtig vrede-pagodes 
ter wereld: Shanti Stupa in Lumbini, de geboorteplaats van de 
Boeddha en Shanti Stupa in Pokhara.  

    

De Shanti Stupa was de eerste World Peace Pagoda in Nepal en de 
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 world peace pagode die Nipponzan-Myōhōji in de wereld 

bouwde. De pagode is 115 voet lang en 344 voet in diameter. De 
witte pagode heeft twee niveaus voor toeristen en religieuze 
bezoekers. Het tweede niveau toont vier beelden van de Boeddha 
gepresenteerd als souvenirs uit verschillende landen: 
'Dharmacakra Mudra' uit Japan, 'Bodh Gaya' uit Sri Lanka, 
'Kushinagar' uit Thailand en 'Lumbini' uit Nepal. Elk beeld 
vertegenwoordigt belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de 
Boeddha en werd genoemd naar de plaats waar ze plaatsvonden. 
De Dhamma-zaal, met het Boeddhabeeld, bevindt zich in de buurt 
van de vredespagode waar dagelijks boeddhistische rituelen en 
grote puja's worden uitgevoerd op belangrijke data volgens de 
maankalender, zoals op de dag van de volle maan. 
 
De Shanti Stupa in Pokhara is ook een toeristische attractie 
geworden. Het biedt een panoramisch uitzicht op het Annapurna-
gebied, Pokhara-stad en het Fewa-meer.  

 
TIP: Better Teacher: Best Future (2) 
 

    
Vandaag gaan de deelnemers aan de slag in heterogene 
werkgroepen van verschillende scholen o.l.v. coaches met het 
conferentiethema. Centraal staat daarbij de vraag: How can we 
bring 21st Century ideas and methods into our classrooms and 
schools?  
 
Deze vraag wordt de komende twee dagen uitgewerkt in vier 
deelvragen:  

• Use of cooperative learning strategies  
• Digital literacy in classrooms  
• Inclusive classroom in Nepalese context 
• English as second language in multicultural classrooms 

 
De deelnemers starten met het maken van een inventarisatie 
welke drie verbeteringen binnen het thema relatief makkelijk en 
snel gemaakt kunnen worden. Daarna gaan ze net als wij aan de 
slag met twee meer wicked problems, die wat meer tijd vragen. Ze 
verkennen oplossingsrichtingen, beloftevolle aanpakken,  
praktische suggesties en noodzakelijke randvoorwaarden. Om de 
deelnemers te voeden zijn er nog een aantal verdiepende 
workshops.  

    
 
Ik gaf vandaag een workshop speciaal voor schoolleiders over 
leiderschap in de 21st eeuw. Het waren vooral veel ‘How to ….’ 
Vragen, maar m.n. waar het ging over een team vormen en je 
mensen mee krijgen in veranderingen werd het interessant en 
ontstond er een goed gesprek over het versterken van een 
lerende cultuur. Mooie vragen en veel positieve reacties.     

https://www.nforsdt.org.np/tip/
https://www.nforsdt.org.np/

