
Het was de lastigste klus uit zijn loopbaan. Bert 
Geers leidt als adviseur ICT4development bij de 
TU Delft informatiseringsprojecten in ontwikke
lingslanden. De afgelopen twintig jaar werkte hij in 
conflictgebieden als Sri Lanka, Nicaragua, Oekraïne 
en Mozambique. Maar Jemen was het allermoeilijkst. 
“Het is een diep verscheurd land. Het wordt omringd 
door rijke oliestaten, maar heeft zelf nauwelijks 
natuurlijke hulpbronnen. Het heeft alleen een heel 
grote, jonge, slechtopgeleide bevolking”, vertelt Geers. 
Jemen balanceert voortdurend op de rand van 
burgeroorlog. Het land zit vol wapens, centraal gezag 
ontbreekt. “Niets is er voorspelbaar. Je weet niet of er 
de volgende dag stroom is, of er water is, of er bussen 
rijden, of de scholen open gaan. Dat vraagt een heel 
andere manier van organiseren dan wij gewend zijn.” 
Toch lukte het Geers en zijn projectteam in Jemen 
twee masterstudies op te zetten. Afgelopen juni 
ontvingen de eerste 25 afgestudeerden hun diploma, 
deze maand studeren nog 35 Jemenieten af. Dit 
kleine wonder kon zich alleen voltrekken doordat de 
TU halverwege het project volledig overschakelde 
op online onderwijs. Een uit nood geboren aanpak, 
benadrukt Geers. “Ik was aanvankelijk zeer sceptisch, 
maar het is boven verwachting goed gedaan.” 

Eenzaam computertje
De masteropleidingen zijn een vervolg op een 
eerder TUproject in Jemen. In 2006 hielp Geers 
het Jemenitische ministerie van Onderwijs met een 

ICTplan voor de acht universiteiten in het land. 
“Er was nog geen internet. Er stond alleen hier en daar 
een eenzaam computertje.” Het project werd finan
cieel ondersteund door het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse Zaken, vanuit het toenmalige 
ontwikkelings programma NPT. 
In 2008 werd de TU Delft vervolgens betrokken bij 
het opzetten van twee masterstudies op het grensvlak 
van techniek/ICT en management. Ook dat project 
werd ondersteund vanuit het NPT. De masters werden 
ondergebracht bij de Universiteit van Taiz – met 
35.000 studenten de derde universiteit van Jemen. 
“We hebben die twee programma’s met veel moeite in 
de lucht gekregen”, vertelt Geers. 
In 2009 en 2010 begonnen tachtig studenten aan de 
tweejarige masters. Allemaal mensen met een baan, 
meestal op een olieveld waar twee of vier weken 
continu wordt gewerkt, waarna iemand een paar 
weken vrij heeft. Geers: “In die perioden planden wij 
onze onderwijsactiviteiten.” Nederlandse docenten 
werden ingevlogen. Zij introduceerden een nieuwe 
manier van lesgeven. “In Jemen zijn ze gewend dat 
een docent een boekje voorleest”, legt Geers uit. 
“Wij zorgden voor interactie en debat. Dat sloeg aan.” 
Begin 2011 werd het moeilijk. De Arabische 
opstand rukte op naar Jemen, de onveiligheid nam 
toe. Buitenlandse Zaken zette het project stop, 
tot groot verdriet van Geers en zijn staf. “Maar 
onze lokale partners konden onze veiligheid niet 
meer garanderen.” 
In de loop van 2012 mocht het worden voortgezet, 
onder voorwaarde dat er geen Nederlanders meer 
naar Jemen gingen. Daarom werd overgestapt naar 
online onderwijs. “Studenten wilden het programma 
zo graag afmaken”, vertelt Geers. “En wij hadden zelf 
ook veel geïnvesteerd.”

Chatsessies
Dankzij speciaal ontwikkeld zelfstudiemateriaal, 
klassikale chatsessies en intensieve individuele 
begeleiding op afstand, konden de Jemenieten door
studeren. Studenten die geen snelle internetverbin
ding hadden, kregen de chatsessie opgestuurd op cd. 
Alleen de verdediging van de afstudeerscripties 
gebeurde niet online. Daarvoor vlogen de Jemenitische 
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studenten én het Nederlandse beoordelingspanel vorig 
voorjaar naar Egypte, waar het toen redelijk veilig was. 
De diplomauitreiking was overigens wel in Jemen. 
Geers: “Afstuderen is in Jemen één groot familie
feest, die plechtigheid moesten 
we daar organiseren.” Ondanks de 
gevaarlijke situatie waren Geers 
en twee andere Nederlanders erbij. 
“We hebben zes jaar met die mensen 
gewerkt. Ze verdienden het. En met 
deze kleine delegatie waren de risi
co’s behapbaar.” 

Interactie
Uit een evaluatie blijkt dat de studenten enthousiast 
zijn over hun ‘internetopleiding’. Ze zien online 
onderwijs vanuit het buitenland als een mogelijk
heid om het kennisniveau in hun land op te krikken. 
Wel vinden ze dat Jemen moet investeren in sneller 
internet, om bijvoorbeeld ook interactieve video
colleges mogelijk te maken. 
Ondanks het enthousiasme van de studenten 
vindt Maarten Looijen, Delfts emeritushoogleraar 
informatiesystemen en eveneens betrokken bij 
het project, het ontbreken van face to face-contact 
een minpunt van de online aanpak. “Vooral bij de 
managementvakken is veel interactie nodig. Dan wil 
je studenten in de ogen kunnen kijken. Door het 
ontbreken van persoonlijk contact is het niveau van 
het Engels ook eerder een struikelblok.” 
Ook consultant Han Blom, een andere betrokkene 
bij het project, vindt dat er niet te simpel moet 

worden gedacht over online onderwijs. Blom werkte 
jarenlang voor de Nuffic in Jemen. “Dit is een 
totaal nieuwe werkwijze, ook voor Nederlanders. 
Maar voor Jemenieten zeker. Zij zijn gewend om 

hun lesje uit de kast te trekken 
en op te dreunen. Bij elearning 
ligt de focus op zelfstudie en 
bestaat het onderwijs uit coaching 
en begeleiding.” 
Blom denkt dat lokale begeleiding 
van Jemenitische docenten en een 
mix van online en klassikaal onder

wijs – blended learning – voorlopig de beste oplossing 
is. De expert op afstand deelt zijn kennis, de lokale 
docent verzorgt de begeleiding. 

Toekomstmodel
Geers deelt deze bezwaren. Hij ziet het voor Jemen 
ontwikkelde concept niet meteen als toekomstmodel 
voor capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. 
Maar de wereldwijde digitale revolutie in het hoger 
onderwijs biedt volgens hem wel nieuwe mogelijk
heden voor ontwikkelingssamenwerking. Met gratis 
online studiemateriaal kunnen universiteiten in 
het zuiden hun onderwijsprogramma’s verbeteren. 
“Niemand hoeft meer ondermaats materiaal te 
tolereren.” Maar goed onderwijsmateriaal is niet 
voldoende. “We moeten lokale docenten opleiden, 
zodat zij met het online materiaal onderwijs kunnen 
ontwerpen dat voor hun studenten relevant is.” 

michiel ytsma/yvonne van de meent
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“In Jemen weet je niet of er 
de volgende dag stroom is, 
of er water is, of er bussen 

rijden en of de scholen 
open gaan”

Diploma-uitreiking aan de studenten in Jemen.
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