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Vragen van de leden Van Bommel en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de 
indirecte bijdrage aan Bridge International Academies (ingezonden 14 februari 
2017). 

Antwoord van Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 5 april 2017) 

Vraag 1
Kunt u een uitgebreide reactie geven op de indirecte steun met Nederlands 
ontwikkelingsgeld via het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het MASSIF-
fonds aan Bridge International Academies?1 

Antwoord 1
Bridge International Academies (hierna «Bridge») is een private sociale 
onderneming die kleuter- en primair onderwijs verzorgt voor meer dan 
100.000 leerlingen in India, Kenia, Liberia, Nigeria, en Uganda. 
Een van de intermediaire fondsen waarin het Dutch Good Growth Fund 
(DGGF) en het MASSIF-fonds hebben geïnvesteerd, het Novastar East Africa 
Fund, verstrekt risicokapitaal aan Bridge. Novastar is met 3% een minder-
heidsaandeelhouder in Bridge. De investering sluit aan bij doelstelling van 
DGGF en MASSIF om te investeren in (innovatieve) lokale ondernemingen die 
ontwikkelingsimpact creëren. In dit geval gaat het om de creatie van 
duizenden banen (docenten) en het beschikbaar stellen van goed en 
betaalbaar onderwijs voor gezinnen uit de lage- en middeninkomensgroepen 
De filosofie achter het model van Bridge is dat er een betaalbaar alternatief 
wordt geboden voor slechte publieke scholen, waar ouders vaak alsnog 
moeten betalen aan corrupte leraren en officials om hun kinderen goed 
onderwijs te kunnen bieden. 
Bridge maakt gebruik van een innovatief en kostenefficiënt onderwijsmodel, 
waardoor het lesgeld per kind beperkt kan blijven. Bridge richt zich daarbij op 
lage-inkomensgezinnen in gemarginaliseerde gemeenschappen die rond 
moeten komen van 2 US dollar per persoon per dag. Verschillende internatio-
nale filantropen en internationale investeerders met sociale doelstellingen 
hebben ook in Bridge geïnvesteerd. 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2017/01/05/besluit-wob-verzoek-over-
contacten-bridge-international-academies
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Vraag 2
Hoeveel middelen zijn er indirect door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
in Bridge International Academies geïnvesteerd? Bent u bereid om de 
indirecte steun terug te vorderen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2
Het indirecte aandeel van het DGGF en MASSIF in Bridge bedraagt tezamen 
circa USD 1.510.000. De indirecte steun wordt verstrekt via een investering in 
het intermediaire fonds Novastar. Het kabinet ziet geen aanleiding om deze 
indirecte steun terug te vorderen omdat de investering een goede aanvulling 
vormt op het gebrekkige publieke onderwijs in deze landen. Het gevolg van 
terugvordering zou bovendien zijn dat veel kinderen die momenteel 
onderwijs volgen via Bridge International Schools hun schoolactiviteiten 
moeten beëindigen. 

Vraag 3
Hoe kijkt u tegen commerciële scholen aan zoals Bridge International 
Academies die vorig jaar november zijn gesloten vanwege ongekwalificeerde 
leraren en slechte sanitaire voorzieningen?2 

Antwoord 3
Het is essentieel dat ondernemingen die particulier onderwijs aanbieden zich 
houden aan de nationale kwaliteitsstandaarden en curricula van de landen 
waarin zij actief zijn. Wanneer dit niet het geval is dan moeten deze onderne-
mingen er alles aan doen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. 
Andersom is het essentieel dat de overheden van deze landen ook de ruimte 
geven aan innovatieve particuliere oplossingen om de kwaliteit en het 
aanbod van onderwijs te verbeteren. Dit vooral in gebieden waar het aanbod 
en de kwaliteit van onderwijs ernstig te kort schieten. 
Het Kabinet is bekend met de discussies en ontwikkelingen met betrekking tot 
Bridge Academies en volgt deze nauwgezet. 
Volgens de laatste informatie waarover het kabinet beschikt zijn alle scholen 
van Bridge op dit moment nog open en wordt door betrokken partijen 
getracht om tot een gezamenlijke oplossing te komen. In Uganda heeft het 
Ugandese Ministerie van Onderwijs in november 2016 aangekondigd tot 
sluiting van de scholen over te willen gaan. Op dit moment heeft Bridge 
toestemming van de Ugandese autoriteiten om haar onderwijsactiviteiten te 
vervolgen, en is er (nog) niet tot formele sluiting overgegaan. Ook in Kenia is 
naar aanleiding van een rapport van Education International discussie 
ontstaan over Bridge. Bridge op haar beurt heeft kritiek geuit op de bevindin-
gen in het rapport, reden voor de Keniaanse autoriteiten om een onafhanke-
lijk onderzoek uit te laten voeren. Het Kabinet hecht er in deze gevallen 
waarde aan dat Bridge in goed overleg met de lokale autoriteiten tot een 
oplossing komt voor de ontstane situatie en verwacht hierbij dat Bridge 
eventuele noodzakelijke verbeteringen doorvoert, zodat sluiting van de 
scholen voorkomen kan worden. 
In bredere zin is het Kabinet van mening dat particulier onderwijs positief kan 
bijdragen aan het streven om wereldwijd alle kinderen toegang te geven tot 
kwalitatief goed en gratis onderwijs in 2030, zoals geformuleerd binnen de 
Duurzame Ontwikkelingsagenda. Uitgangspunt voor het Kabinet is en blijft te 
streven naar gratis en goed openbaar onderwijs voor iedereen. Particulier 
onderwijs speelt echter in op de realiteit in veel ontwikkelingslanden, waar de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van publiek onderwijs te wensen overlaat. 
Docenten in de publieke sector zijn in veel lage- en middeninkomenslanden 
onvoldoende gekwalificeerd, regelmatig afwezig en slagingscijfers van 
leerlingen zijn laag. Het kabinet is er een voorstander van dat lokale 
overheden, net als in Nederland, ervoor kunnen kiezen particuliere scholen te 
betalen voor het geleverde onderwijs zodat het voor de leerlingen gratis is. 
De kosten per leerling waarvoor Bridge onderwijs aanbiedt zijn meestal lager 
dan die bij publieke scholen, terwijl de kwaliteit hoger is. 

2 https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/04/judge-orders-closure-low-cost-
bridge-international-academies-uganda
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Private scholen dienen daarbij altijd te voldoen aan de nationale standaarden 
van de landen waarin zij actief zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het 
curriculum, certificeringen en sanitaire voorzieningen. 

Vraag 4
Acht u het ten principale gerechtvaardigd om met publiek geld direct of 
indirect commercieel onderwijs te financieren? 

Antwoord 4
Ja, het kabinet vindt het gerechtvaardigd om te investeren in ondernemingen 
die goed onderwijs bieden aan kinderen uit lage- en middeninkomensgezin-
nen in lage- en middeninkomenslanden waar dit een wenselijke aanvulling 
vormt op het publieke onderwijs. Het met ODA middelen financieren van 
particulier basisonderwijs voor hoge-inkomensgroepen acht het Kabinet 
uiteraard niet wenselijk, aangezien dit de ongelijke toegang tot het onderwijs 
in stand houdt of versterkt. Door te investeren in innovatief particulier 
onderwijs draagt het kabinet bij aan verbeterde toegang tot goed onderwijs 
voor duizenden kinderen. De slechte kwaliteit van het openbaar onderwijs in 
veel ontwikkelingslanden geeft voldoende aanleiding om private partijen die 
positief bijdragen aan het oplossen van deze problemen te ondersteunen. Dit 
ter aanvulling op de primaire rol en verantwoordelijkheid die de overheid 
heeft om wereldwijd alle kinderen toegang tot goed onderwijs te bieden in 
2030. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat de manier waarop Bridge International Academies 
onderwijs aanbiedt in strijd is met Sustainable Development Goal 4, namelijk 
gratis en kwalitatief onderwijs in 2030 (4.1)? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Nee, die mening deelt het kabinet niet. Het kabinet is groot pleitbezorger van 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder ook doel 4.1., dat stelt dat 
ieder kind recht heeft op gratis onderwijs in 2030. De kwaliteit van publiek 
onderwijs in veel ontwikkelingslanden is vaak nog onvoldoende en de 
uitdagingen zijn enorm. Bridge biedt, aanvullend aan wat overheden doen, 
kansen voor kinderen uit lagere en middeninkomensgroepen om betere 
toegang te krijgen tot betaalbaar kwaliteitsonderwijs. Via goede samenwer-
king tussen publieke en private partijen met innovatieve onderwijsmethodes 
zoals Bridge is er ruimte voor verbetering in het onderwijs. 
Door uitbreiding van het aantal kwalitatief goede, particulier bestuurde 
scholen krijgen lokale overheden ook de mogelijkheid ervoor te kiezen, net 
als in Nederland, particuliere scholen te betalen voor het geleverde onderwijs 
zodat het voor de leerlingen gratis is. De kosten per leerling waarvoor Bridge 
onderwijs aanbiedt zijn meestal lager dan die bij publieke scholen, terwijl de 
kwaliteit hoger is. 

Vraag 6
Hoe bent u van plan om bij te dragen aan Sustainable Development Goal 4? 

Antwoord 6
Het kabinet draagt naast investeringen particulier bestuurde scholen met een 
sociale doelstelling op verschillende manieren bij aan Duurzaam Ontwikke-
lingsdoel 4. Via generieke bijdragen aan bijvoorbeeld UNICEF, de Wereldbank 
en de EU om de toegang tot kwalitatief goed primair, voortgezet en hoger 
onderwijs te verbeteren. 
Het kabinet zet in op beroepsonderwijs (binnen de speerpunten van het 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid)zoals onderwijs in fragiele 
staten en humanitaire situaties. Voorbeelden hiervan zijn: 
– Binnen het speerpunt SRGR steunt Nederland comprehensive sexuality 

education voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, via 
maatschappelijke organisaties in onder meer Bangladesh (via Rutgers 
WPF) en Burundi (via CARE); 

– Nederland verbetert de onderwijsmogelijkheden voor kwetsbare groepen 
zoals kinderen van vluchtelingen, via programma’s als het Education 
Cannot Wait en het No Lost Generation initiatief van UNICEF.
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