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Praipuluhamu – Digitale nationale beoordeling van het onderwijs
In Indonesië geldt een verplichting om de leerresultaten van leerlingen tegen het einde
van elk schooltype (zoals basisschool en SMP) op nationaal niveau te meten. Dat
gebeurde voorheen met testen via papier, maar vanaf 2021 moet dat via digitale testen.
Het is nodig dat er computers zijn, dat daarmee kan worden omgegaan en dat er
voldoende internetsnelheid is. Is dit een probleem voor een school, dan moet die school
gebruik maken van de faciliteiten van een andere school.
De weg naar de beoordeling omvat drie fases: simulatie in augustus, repetitie in
september en echte beoordeling in oktober. Elke fase duurt twee dagen: de eerste dag
voor de alfabetiseringstoets en de tweede dag voor de rekenvaardigheid. Op die dagen
doen de leerkrachten mee aan een ‘schoolomgevingsenquête’.
In Praipuluhamu heeft 97% van de ouders geen computer. Daarom werden de ouders
van 26 leerlingen van klas 5 (11
jaar oud) van de basisschool
uitgenodigd om te spreken over
de voorbereidingen voor het
beoordelingsexamen elders. Elke
leerling werd verzocht om 1 kip
en 2 kilogram rijst mee te nemen
en ook matten, dekens en
kussens. De ouders werden in
groepen ingedeeld om twee dagen
lang om de beurt brandhout te
zoeken, te koken en menu's te
regelen voor elke fase van de
activiteit. Ze moesten voor 4.00
uur opstaan om het ontbijt klaar
te maken voor 6 jongens en 20
meisjes van de basisschoolkinderen die zich (zie eerste foto) voor elke fase bij de
school verzamelden om samen te reizen op een gehuurde vrachtwagen. Hetzelfde gold
voor klas 8 (dat is klas 2 van de SMP, kinderen in de leeftijd van ongeveer 14 jaar) met
in totaal 30 leerlingen (16 jongens en 14 meisjes).
Voorafgaand aan de drie fases
moest er op diverse terreinen
worden geoefend in Praipuluhamu
zelf: muisvaardigheid, het typen of
invoeren van letters en cijfers op
het toetsenbord en het oefenen in
het analyseren en beantwoorden
van vragen. De leerlingen oefenden
om de beurt met de 3 laptops die
momenteel beschikbaar zijn op de
basisschool en met de 4 laptops
van de SMP. Dus maar 7 laptops.
Dit aantal is niet passend voor een
goed leer- en trainingsproces. Maar
de scholen van Praipuluhamu doen
mee aan de voorbereidingen en het
programma zelf omdat het een eis
is van de overheid, die hierop extra

toeziet in deze tijd van de COVID-19-pandemie. Voor de drie fases mogen de leerlingen
gebruik maken van de faciliteiten van de NEGERI SMP 2 RINDI (openbare SMP) die op 21
kilometer van Praipuluhamu ligt (zie tweede foto).
Voorafgaand maakten we ons grote zorgen over de betekenis van de digitale nationale
beoordeling: hoe moeten de leerlingen oefenen? en hoe en waar moeten zij de fases
doorlopen? Maar met het opdoen van steeds meer ervaring groeide het vertrouwen van
de leerlingen en dat maakte ons blij. Het lijkt erop dat kinderen tegenwoordig
gemakkelijk kennismaken met het gebruik van computers. We zijn dankbaar dat de
Vereniging ‘School met de Bijbel’ te Praipuluhamu door overheidsgeld 7 laptops heeft om
te oefenen. Maar voelt u mee in onze zorgen?
3-12-2021 Wila Bunga,
directeur van de openbare SMP 2 Pahunga Lodu
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