
	

	

	

	
	

	

	

	

	

TURKIJE	ONDERWIJS	
	
SITUATIE	
UNICEF’s	wil	dat	alle	kinderen	in	Turkije	naar	school	gaan.	Er	gaan	nog	steeds	minder	meisjes	dan	
jongens	naar	school,	kinderarbeid	en	kindhuwelijken	komen	nog	steeds	voor.	Door	het	Syrië	conflict	
is	er	extra	druk	komen	te	staan	op	de	scholen	en	 leraren	 in	het	 land.	Want	Turkije	 is	niet	alleen	
verantwoordelijk	 voor	miljoenen	 Turkse	 kinderen,	maar	 ook	 voor	 een	 groeiende	 groep	 Syrische	
kinderen.		

	

EEN	MIDDENINKOMENSLAND	MET	PROBLEMEN	

Turkije	is	een	middeninkomensland.	Het	land	heeft	de	capaciteit	en	middelen	om	basisvoorzieningen,	
zoals	onderwijs,	te	verzorgen	voor	de	Turkse	bevolking.		Toch	zijn	er	nog	veel	uitdagingen.	Ongelijkheid	
speelt	een	grote	rol,	er	gaan	bijvoorbeeld	minder	meisjes	dan	jongens	naar	school,	en	ook	kinderen	
met	 een	 handicap	 hebben	 niet	 altijd	 toegang	 tot	 onderwijs.	 Daarnaast	 komen	 kinderarbeid	 en	
kinderhuwelijken	nog	steeds	voor.			



	

Turkije	huist	het	grootste	aantal	vluchtelingen	in	de	wereld,	bijna	drie	miljoen	Syrische	vluchtelingen,	
waarvan	de	helft	kind	is.	Er	verblijven	ook	bijna	driehonderdduizend	vluchtelingen	uit	andere	landen	
in	het	land.	Het	grote	aantal	vluchtelingen	en	de	langdurige	aard	en	complexiteit	van	het	Syrië	conflict	
zet	het	onderwijssysteem	in	Turkije	onder	druk.	

Het	 onderwijsprogramma	 van	 UNICEF	 Turkije	 richt	 zich	 op	 gelijke	 toegang	 tot	 kwalitatief	 goed	
onderwijs	voor	meisjes	en	jongens.	Daarnaast	wordt	 ingezet	op	het	weerbaar	maken	van	kinderen,	
zodat	ze	minder	risico	lopen	om	het	slachtoffer	te	worden	van	misbruik	en	uitbuiting.	

UNICEF	wil	deze	doelen	bereiken	door	de	volgende	drie	aspecten	te	verbeteren:		

↗ Alle	kinderen	in	Turkije	hebben	toegang	tot	(formeel)	onderwijs	van	goede	kwaliteit.	
↗ Het	onderwijs	in	Turkije	is	inclusief.	
↗ Adolescenten	hebben	toegang	tot	onderwijsmogelijkheden.		

In	 samenwerking	met	 het	 Turkse	Ministerie	 van	 Onderwijs	 en	 lokale	 partners	 heeft	 UNICEF	 grote	
vooruitgang	 geboekt	 op	 het	 gebied	 van	 onderwijs,	 onder	 andere	 door	 het	 verbeteren	 van:	
lesmethodes	en	leeromgevingen.	Er	gaat	extra	aandacht	uit	naar	de	professionele	ontwikkeling	van	
leraren,	en	het	opzetten	van	betrouwbare	beoordelings-	en	informatiesystemen.	Daarnaast	zijn	ouders	
bewust	 gemaakt	 van	het	belang	 van	onderwijs	 voor	hun	kinderen,	 zodat	 ze	ervoor	 kiezen	om	hun	
kinderen	te	laten	leren	in	plaats	van	hun	dochters	uit	te	huwelijken	of	hun	zoons	te	laten	werken.	

Verschillende	 politieke	 gebeurtenissen	 zoals	 de	 couppoging,	 een	 verlengde	 noodtoestand,	
verschillende	terroristische	aanvallen	en	het	ontslag	van	een	groot	aantal	mensen	in	de	publieke	sector	
hebben	afgelopen	jaar	gezorgd	voor	onrust	in	Turkije.	UNICEF,	als	het	VN	kinderrechtenfonds,	heeft	
een	belangrijke	rol	om	de	rechten	van	kinderen	in	Turkije	te	waarborgen.	Door	onze	goede	relatie	met	
de	Turkse	overheid,	als	ook	met	non-gouvernementele	organisaties	kunnen	we	kinderen	onderwijs	en	
bescherming	blijven	bieden.	

	
RESULTATEN	

↗ In	 2016	 heeft	 UNICEF	 samen	 met	 de	 overheid	 sterk	 ingezet	 op	 onderwijs	 voor	
vluchtelingenkinderen.	Zo	zijn	er	13.000	Syrische	leraren	die	in	Turkije	als	vrijwilliger	werken	
tegen	 een	 kleine	 maandelijkse	 vergoeding.	 In	 vluchtelingenkampen	 zijn	 574	 noodlokalen	
opgezet.	Ook	zijn	er	zeven	permanente	scholen	gebouwd,	waardoor	14.000	Syrische	kinderen	
weer	naar	school	kunnen.	Daarnaast	hebben	221	scholen	en	260	kleuterscholen	meubilair	en	
materialen,	 zoals	 computers,	 ontvangen,	 waar	 10.000	 kinderen	 profijt	 van	 hebben.	 Er	 zijn	
18.165	nieuwe	Turkse	en	Syrische	leraren	opgeleid.	
	

↗ UNICEF	 heeft	 rugzakjes	 met	 leermaterialen	 kunnen	 uitdelen	 aan	 228.000	 kinderen,	 zowel	
vluchtelingenkinderen	 als	 Turkse	 kinderen.	 Doordat	 ouders	 niet	 zelf	 de	 kosten	 voor	 deze	
schoolspullen	 hoeven	 te	 betalen	wordt	 de	 drempel	 lager	 om	 hun	 kinderen	 naar	 school	 te	
sturen.	Ook	geeft	UNICEF	voorlichting	zodat	ouders	het	belang	van	onderwijs	inzien.	Met	dit	
programma	zijn	bijna	duizend	gezinnen	bereikt.		
	



	

↗ Samen	 met	 het	 Ministerie	 van	 Onderwijs	 werkt	 UNICEF	 aan	 het	 versterken	 van	 het	
onderwijssysteem	op	het	gebied	van	 inclusief	onderwijs.	Hiermee	worden	vooral	de	meest	
kwetsbare	 kinderen	 bereikt,	 zoals	 kinderen	 met	 een	 handicap.	 Als	 onderdeel	 van	 dit	
programma	hebben	bijna	20.000	Syrische	leraren	meegedaan	aan	pedagogische	trainingen	en	
zijn	500	Turkse	leraren	opgeleid	om	deze	trainingen	te	kunnen	geven.	UNICEF	zet	zich	ook	in	
om	kwetsbare	kinderen	al	vanaf	jonge	leeftijd	al	naar	school	te	laten	gaan,	zodat	ze	later	niet	
achterlopen	op	hun	leeftijdsgenootjes.	
	

↗ Dankzij	 een	 samenwerking	 met	 Save	 the	 Children,	 Refugee	 Education	 Trust	 en	 Relief	
International	zijn	bijna	10.000	kwetsbare	Syrische	adolescenten	bereikt	met	een	alternatief	
onderwijsprogramma,	onder	andere	gericht	op	het	leren	van	vaardigheden,	sportactiviteiten	
en	psychosociale	steun.		
	

↗ UNICEF	en	het	Ministerie	van	Onderwijs	hebben	een	plan	ontwikkeld	om	een	mensenrechten	
en	vrouwenrechten	op	te	nemen	in	het	curriculum	voor	middelbare	scholen.	
	

↗ In	samenwerking	met	de	Turkse	overheid	en	de	Organisation	for	Economic	Cooperation	and	
Development	 (OECD)	 wordt	 het	 Turkse	 schoolsysteem	 beoordeeld.	 Door	 dit	 onderzoek	
kunnen	de	zwakke	kanten	van	het	systeem	verbeterd	worden.	Het	vooronderzoek	is	inmiddels	
afgerond.	
	

↗ UNICEF	en	partners	zorgen	ervoor	dat	er	goede	water-	en	sanitaire	voorzieningen	bij	scholen	
zijn.			

	
UITDAGINGEN	EN	TOEKOMSTPLANNEN	
De	komende	twee	jaar	wil	UNICEF	Turkije	het	onderwijssysteem	verder	verbeteren.	Komend	jaar	zal	
het	School	Orientation	Programme	worden	uitgebreid.	Dit	programma	zorgt	ervoor	dat	leerlingen	die	
voor	het	eerst	naar	school	gaan	de	eerste	weken	een	gestructureerd	oriëntatieprogramma	doorlopen.		

Een	 tweede	 doel	 waar	 UNICEF	 zich	 de	 komende	 jaren	 op	 zal	 richten	 is	 het	 voortzetten	 van	 de	
samenwerking	met	OECD	om	het	schoolsysteem	te	blijven	monitoren	en	waar	nodig	verbetering	aan	
te	brengen.	

Verder	zal	UNICEF	zich	blijven	inzetten	om	onderwijs	mogelijk	te	maken	voor	zoveel	mogelijk	kinderen	
in	 Turkije.	 Hierbij	 zal	 extra	 aandacht	worden	 besteed	 aan	 kwetsbare	 groepen,	waaronder	meisjes,	
vluchtelingenkinderen	en	adolescenten.		

	

	

	

	

	



	

	


