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Samenvatting scriptie 
 

 

ONZICHTBAARHEID ALS STAATSEFFECT 

De grenzen van beheer van leerkrachtidentificatie 

in de Democratische Republiek Congo 

 

Inleiding 

Sinds Joseph Kabila aan de macht kwam in 2001 werkt de Congolese staat opnieuw samen 

met de internationale gemeenschap, en toont de staat bereidheid om te hervormen en een 

staat te bouwen gemodelleerd naar westerse ideale typen (De Villers 2009). Dit proces 

omvatte zowel instellingen zoals een grondwet alsook maatregelen voor capaciteitsopbouw 

bij ministeries (Trefon 2011). Een verbeterde levering van openbare diensten was bedoeld 

om bij te dragen aan de legitimiteit en stabiliteit van de door oorlog verscheurde Congolese 

staat. Hoewel deze hoop snel teniet werd gedaan (Englebert 2016b), werden er 

hervormingen geïnitieerd en geïmplementeerd. 

  Wat de onderwijssector betreft was één van de overkoepelende doelstellingen het 

aanbieden van gratis basisonderwijs voor alle kinderen. Aan het begin van de sectorale 

hervormingen in 2007 maakten twee belangrijke belemmeringen dit echter tot een 

moeizame onderneming. Ten eerste was de overheidsbegroting voor onderwijs 

onbeduidend. Ouders financierden ongeveer twee derde van het totale onderwijsbudget in 

de vorm van maandelijkse lerarenbijdragen. Deze kosten werden gedeeld met alle 

administratieve afdelingen (Verhaghe 2007a). Ten tweede was ongeveer een derde van alle 

leraren niet opgenomen in de database van de overheid (Verhaghe 2009; World Bank 2008). 

Ik noem deze leraren onzichtbaar. Op basis van het werk van Scott (1998) wordt 

zichtbaarheid in dit proefschrift omschreven als: administratieve kennis over kenmerken van 

leraren die werkzaam zijn op geautoriseerde posities. Het zichtbaar maken van leerkrachten 

heeft vanaf het begin van de jaren 2000 prominent op de agenda van donoren gestaan. 

Gezien dit belang is het belangrijkste onderzoeksprobleem waarmee dit proefschrift te 

maken heeft het feit dat een aanzienlijk aantal leraren nog steeds onzichtbaar is, ondanks 

het streven naar zichtbaarheid door de Congolese overheid en donoren. Daarom onderzoek 

ik in dit proefschrift één centrale empirische onderzoeksvraag: Waarom is een groot aantal 

openbare leraren in het primair en voortgezet onderwijs in de DRC sinds de jaren zeventig 

onzichtbaar voor de overheidsadministratie?  

Om deze vraag te beantwoorden is het in de eerste plaats noodzakelijk om te 

begrijpen wie de zichtbaarheid van de leraar wenst. Leraren van openbare scholen willen 

zichtbaarheid, omdat het een cruciale stap is naar opname in het staatssysteem met alle 



gerelateerde voordelen zoals salarissen. Voor de overheid is zichtbaarheid een noodzakelijk 

onderdeel om alle leerkrachten correct te belonen, het schoolgeld te verlagen en te voldoen 

aan de donorcondities rond transparante loonlijsten en het niet accumuleren van 

salarisachterstanden. Ten slotte is voor donoren de belangrijkste reden een vermindering 

van het fiduciaire risico: een ondoorzichtige en onjuiste database van leraren 

vergemakkelijkt loonfraude. Daarom werd een volledige en betrouwbare database als een 

"voorwaarde sine qua non " beschouwd (World Bank 2008) voor donorfinanciering van 

lerarensalarissen. Verder hebben donoren de zichtbaarheid nagestreefd, omdat het een 

vereiste was voor het niet-opbouwen van salarisachterstanden van ambtenaren. Deze 

redenen onderstrepen dat zichtbaarheid een cruciale staatspraktijk kan zijn (see e.g. 

Aretxaga 2003; Hansen and Stepputat 2001). Staten kunnen echter ook niet-

opnamepraktijken nastreven (Kalir and van Schendel 2017). Aangezien een onjuiste 

database loonfraude vergemakkelijkt, kunnen bepaalde beheerders en politici misschien 

geen zichtbaarheid verlangen. Vandaar dat hervormingsprocessen die geworteld waren in 

ideeën over 'goed bestuur' zich moesten meten met een omslachtige organisatiecultuur.  

Alleen al dit zien als een neo-patrimoniaal of roofzuchtig regime zal waarschijnlijk een 

holistisch begrip remmen van processen die hebben geleid tot onzichtbaarheid. Daarom 

conceptualiseer ik de dynamiek rond zichtbaarheid als een proces van "permanente 

provocatie" (interview met M. Foucault in Dreyfus en Rabinow 1983, 221f), "waarbij elke 

stap vooruit antwoorden van verschillende kanten uitnodigt, de enige zekerheid is dat het 

proces nooit tot rust zal komen " (Titeca, De Herdt, and Wagemakers 2013, 129). André en 

collega's (2010, 158) beargumenteren dat elke maatregel en interventie moet worden 

beschouwd als een provocatie die reacties en aanpassingen oproept. Permanente provocatie 

maakt een analyse van de impact van hervormingen over langere perioden mogelijk. 

Schematisch gezien bestaat het proces van permanente provocatie uit drie met elkaar 

verbonden stappen: ten eerste zijn enkele ideeën over wat de overheid zou moeten 

bevatten geautoriseerd, terwijl andere opzij worden geschoven. Samenwerkingsverbanden 

tussen bepaalde groepen actoren bieden technische oplossingen voor de aanpak van wat zij 

beschouwen als problemen. Ten tweede zullen de daaruit voortvloeiende hervormingen en 

interventies tijdens het implementatieproces waarschijnlijk tegen onvermijdelijke 

beperkingen aanlopen. Vooral in een staat met zwakke infrastructuurkracht (Mann 1984), 

zullen andere groepen actoren waarschijnlijk onderhandelen over de impact van een 

hervorming en deze aanpassen(Poncelet, André, and De Herdt 2010; Titeca and De Herdt 

2011). Ten slotte is een belangrijk aspect van het proces van permanente provocatie het 

opnieuw in elkaar zetten, wat betekent reageren op deze limieten om interventies 

harmonieus te laten lijken en hun persistentie te waarborgen (Li 2007b).  

  Via een discourse-analyse van relevante donor- en overheidsdocumenten in 

hoofdstuk 4 onthul ik de opkomst en evolutie van het publieke debat rond zichtbaarheid 

vanaf de jaren zeventig. Hoofdstukken 5 tot en met 8 worden vervolgens gewijd aan de fijne 

kneepjes van de identificatie van leerkrachten in de jaren 2000. Onderzoek voor deze studie 

werd uitgevoerd gedurende negen maanden tussen 2015 en 2016 in twee verschillende 

onderzoeksperiodes (januari tot mei 2015, december 2015 tot mei 2016). Met een 



meervoudige aanpak vond onderzoek plaats in de nationale hoofdstad Kinshasa, zes 

plattelandsgebieden1 in de provincie Haut-Katanga en de provinciale hoofdstad Lubumbashi. 

Tijdens mijn promotieonderzoek zijn in totaal 246 semi-gestructureerde kwalitatieve 

interviews afgenomen, waarvan 150 in twee door conflicten getroffen gebieden.2 Interviews 

variëren van korte persoonlijke gesprekken tot lange semi-gestructureerde interviews. 

Vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden werden geïnterviewd: leraren 

en opdrachtgevers; overheid en religieuze functionarissen op verschillende niveaus; 

personeel van particuliere bedrijven. Naast deze interviews verzamelde en analyseerde ik 

verschillende soorten kwantitatieve gegevens en relevante documentatie in verschillende 

administratieve kantoren in de DRC en online. 

Empirische analyse  

Hoofdstuk 4: De opkomst en ondergang van het zichtbaarheidsdebat (1908-2001) 

In dit hoofdstuk analyseer ik de belangrijkste teksten van onderwijsbestuur in de DRC om de 

opkomst, evolutie en tijdelijke ondergang van het debat over zichtbaarheid te traceren. Mijn 

onderzoek begint met het onthullen van de wortels van de "concessionaire staat" vóór 1977 

(Poncelet et al. 2015; Poncelet, André, and De Herdt 2010). Ik bespreek eerst de gouden tijd 

van katholieke overheersing in educatief bestuur (1908-1946), wijs vervolgens op 

toenemende betrokkenheid van de staat (1946-1971) en benadruk het beruchte decennium 

van Zairianisatie (1971-1977). Hoewel op geloof gebaseerde organisaties nog steeds uiterst 

belangrijk zijn in het dagelijks beheer van scholen (Poncelet, André, and De Herdt 2010; 

Titeca and De Herdt 2011), suggereren mijn bevindingen dat hun rol bij de beleidsvorming 

op nationaal niveau is afgenomen sinds het einde van de jaren 1970. Ik beargumenteer dat 

internationale donoren dominant zijn geworden op het gebied van agendabepaling. Deze 

betrokkenheid werd mogelijk gemaakt door massale financiering en ging hand in hand met 

de prioritering en autorisatie van nieuwe soorten kennis in de beleidsvorming. Ten tweede 

kom ik op een periode van toenemend internationaal bestuur en de opkomst van de 

problematisering van de onzichtbaarheid van leraren vanaf 1977. Onzichtbaarheid werd 

door donoren als probleem gesteld omdat zichtbaarheid als een belangrijke doelstelling 

werd gezien in de strijd tegen loonfraude. Vanaf de jaren zeventig analyseer ik loonfraude in 

de Congolese administratie. Ik laat zien hoe het zichtbaarheidsdebat meer opviel in 

programma's en praktijken in de jaren tachtig. Dientengevolge werd een afdeling voor de 

identificatie en betaling van docenten gecreëerd in het ministerie van Onderwijs (Service de 

Contrôle et de la Paie des Enseignants, SECOPE). Ik beschouw de jaren tussen 1982 en 1992 

als een eerste golf van leerkrachtzichtbaarheid. Vervolgens bespreek ik de chaotische jaren 

tussen 1992 en 2001 en leg ik uit hoe het voortbestaan van de onderwijssector in het 

algemeen, en van SECOPE in het bijzonder, hand in hand ging met een verslechtering van de 
                                                           
1 Uit het Frans: territoires 
2 Nog eens 106 interviews werden uitgevoerd tijdens mijn masteronderzoek in Provincie Orientale en 

Kinshasa tussen augustus en december 2013. Deze interviews hebben bijgedragen tot het begrip van 

de onderwerpen die in het proefschrift zijn onderzocht. 



administratie. Ik beëindig het hoofdstuk met een bespreking van de ondergang van het 

zichtbaarheidsdebat in de verschrikkelijke jaren negentig, gekenmerkt door politieke 

instabiliteit, economische ineenstorting en transnationale oorlogen.  

Hoofdstuk 5: Staatsopbouw en administratieve grenzen van zichtbaarheid (2001-

2013) 

In dit hoofdstuk begin ik met het illustreren van de ontmoetingen van een directeur met de 

administratie. Dit verhaal uit 2015 illustreert het aanhoudend moeilijke karakter van de 

relatie leraar-staat. Vervolgens pluis ik de onderliggende mechanismen achter die relatie uit. 

Ik voer een analyse uit van primaire bronnen zoals beoordelingen van overheidsuitgaven, 

plannen voor de onderwijssector en audits om te laten zien dat het zichtbaarheidsdebat in 

de jaren 2000 opnieuw verscheen. Ik vat de veranderingstheorie samen achter de waarde 

die gehecht wordt aan een hoger niveau van zichtbaarheid, en ik belicht de voorgestelde 

oplossingen om het probleem van de onzichtbaarheid van leraren op te lossen. Mijn 

onderzoek bracht vijf soorten interventies aan het licht: (1) een volkstelling houden; (2) 

bestuurlijke hervormingen; (3) schoolopeningen belemmeren; (4) het identificeren van 

leraren door middel van een publiek-privaat partnerschap met commerciële banken; (5) 

lerarenoverdrachten belemmeren. Deze interventies vormen de basis voor de rest van de 

analyse in dit proefschrift. 

 In de rest van hoofdstuk 5,  behandel ik de tweede golf van leerkrachtzichtbaarheid 

(2004-2013). Ik wend me tot projecten die werden uitgevoerd door een aantal westerse 

donoren. Op verschillende manieren trachtten deze projecten een census voor leraren uit te 

voeren, het dagelijks functioneren van SECOPE te verbeteren en gebruikten ze de 

financiering van docenten als voorwaarde voor verdere uitbetalingen. Geen van deze 

projecten was volledig succesvol, maar dat betekent niet dat ze geen impact hadden. Ik 

concludeer dat een aanzienlijk aantal leraren aan het begin van de 21e eeuw aan de rand van 

de staat blijven, in een ondoorzichtige ruimte aan de grens van zichtbaarheid en 

onzichtbaarheid. Ik stel datadministratoren de kern zijn van elke overheidsactiviteit, maar 

ook één van de sterkste belemmeringen kunnen zijn voor hervormingsprocessen. Over het 

algemeen stel ik dat de Congolese administratie wordt gekenmerkt door een mix van 

prebendale activiteiten die zich vooral  bevinden in knooppunten met discretionaire macht 

op de IT-afdeling, willekeurige fouten en administratieve prestaties.  

Hoofdstuk 6: Een probleem voor de zichtbaarheid: bemiddelde 

onderwijsuitbreiding (2004-2013) 

In hoofdstuk 6 gaat de analyse over de massale maar ongeplande expansie van het 

Congolese openbare primaire en secundaire onderwijsstelsel. Het openen van nieuwe 

scholen impliceert een uitbreiding van het aantal leraren. Als deze uitbreiding plaatsvindt op 

een ongeplande en ondoorzichtige manier, gaat zo'n uitbreiding in tegen het streven naar 

leerkrachtzichtbaarheid. Het aanvragen van een moratorium op openingen van scholen en 

verplaatsingen van leerkrachten moest de uitbreiding van het onderwijs voorkomen en 

vervolgens reguleren. Om uiteen te zetten hoe schoolexpansie formeel wordt geregeld, heb 



ik relevante overheids- en donordocumenten geanalyseerd. In 2007 werd een moratorium 

op schooluitbreiding opgenomen in het PARSE-programma van de Wereldbank (World Bank 

2007c, 24). Zeven jaar later, na verschillende herhalingen en wijzigingen, voldeed de minister 

aan deze voorwaarde en stelde in 2014 een moratorium in. In de tussentijd hadden 

bemiddelaars echter consequent de formele procedures omzeild en accreditatiebesluiten 

rechtstreeks van de minister verkregen. Deze bemiddelaars zijn onderwijsadministrateurs 

van de overheid op het gedeconcentreerde territoriumniveau, nationale parlementsleden en 

op geloof gebaseerde beheerders. Deze analyse laat zien dat pogingen van westerse 

staatsopbouw - democratisering en decentralisatie - het aantal bemiddelaars met een 

belang in de toegang tot en de verspreiding van decreten voor schoolaccreditatie kunnen 

vergroten. De daaruit voortvloeiende onoverzienbare uitbreiding van het onderwijssysteem 

was een belangrijke provocatie voor de wil om zichtbaarheid te vergroten. De massa's 

nieuwe scholen reproduceerden in feite de basis voor de zoektocht naar zichtbaarheid en 

voegden ontelbare aantallen leraren aan het systeem toe. Bovendien impliceerde dit een 

dieper niveau van territorialisering, waardoor zelfs in zeer afgelegen dorpen scholen werden 

gecreëerd. Deze ruimtelijke expansie vormde bijzondere uitdagingen voor de hervorming 

van lerarenbetalingen, zoals het volgende hoofdstuk illustreert. 

Hoofdstuk 7: Administratieve problemen voor de leerkrachtzichtbaarheid omzeilen: 

de hervorming van de bancarisering (2012-2016) 

In dit hoofdstuk onderzoek ik een hervorming van lerarenbetalingen die in 2011 werd 

geïnitieerd, toen de Congolese overheid probeerde te voldoen aan een donorvoorwaarde 

die was geformuleerd in het eerste economische programma van de regering in 2002: de 

niet-accumulatie van salarisachterstanden van ambtenaren . In een publiek-private 

samenwerking met commerciële banken trachtten het ministerie van Begroting en de 

Congolese Centrale Bank elke ambtenaar, inclusief leerkrachten, uit te rusten met een 

individuele bankrekening. Dit was bedoeld om salarisbetalingen en identificatie van leraren 

te moderniseren, en zo een uitgebreide en actuele database van alle docenten te vormen. 

De hervorming was echter slecht opgezet in haar theorie van verandering en in de uitvoering 

ervan. Aan de ene kant bouwden de verantwoordelijke overheidsinstellingen niet voort op 

voorkennis en ze gingen voorbij aan bredere problemen rond leerkrachtzichtbaarheid. Aan 

de andere kant creëerde de hervorming een ruimtelijke kloof tussen leraren en de 

organisaties die waren aangewezen om ze te betalen. Gezien de slechte infrastructuur van 

het land en de afwezigheid van banken in landelijke gebieden moesten leraren grote 

afstanden afleggen om hun salarissen op te nemen. Ik zal analyseren hoe de hervorming 

aanhield ondanks deze infrastructurele uitdagingen. Na een kort intermezzo met mobiele 

balies van banken en uitbestede telefoonbedrijven keerde het systeem terug naar een zeker 

evenwicht: banken betaalden min of meer met succes in stedelijke gebieden en de 

katholieke NGO Caritas zorgt voor betalingen in de meeste plattelandsgebieden van het 

land. Caritas functioneert echter volgens het pre-bancarisatiesysteem en vergemakkelijkt de 

zichtbaarheid niet.  



Hoofdstuk 8: De zichtbaarheid handhaven in een gewapend conflict (2015-2016) 

In het laatste empirische hoofdstuk ga ik in op de zichtbaarheid van intern ontheemde 

leraren. Het werven, behouden en inzetten van docenten vormt een bijzondere uitdaging 

tijdens en na gewapende conflicten (World Bank 2010). Daarom kan gewapend conflict een 

limiet zijn voor de praktijk om leraren te besturen en voortdurend te identificeren. Ik kijk 

naar een langdurig, terugkerend gewapend conflict met lage intensiteit, waarbij veel 

gemeenschappen en leraren meerdere keren zijn ontheemd en naar hun dorpen zijn 

teruggekeerd. De administratie trachtte een stabiel personeelsbestand te behouden en het 

onderwijs te reorganiseren. Tijdens het conflict werden sommige leraren direct aangevallen. 

De omgang van leraren met de staat was een belangrijke reden voor de aanslagen. Deze 

aanvallen, en de aanhoudende onzekerheid, fungeerden als redenen om niet naar huis te 

gaan na interne ontheemding. De meeste leraren zijn echter teruggekeerd en ik stel dat dit 

een verklaring vereist. Ik beargumenteer dat de onderwijsoverheid in een context van 

terugkerende gewapende conflicten van lage intensiteit werkt volgens vergelijkbare 

principes die ik in vorige hoofdstukken heb besproken: het aantal educatieve beheerders en 

scholen is toegenomen als gevolg van bemiddelaars en salarissen komen voornamelijk aan 

via Caritas. Bovendien laat ik zien dat het zichtbaarheidsdebat de acties van bestuurders 

beïnvloedt tijdens gewapende conflicten. Voortbouwend op inzichten uit voorgaande 

hoofdstukken stel ik dat onderwijsbeheerders gebruik maken van accreditatiebesluiten en 

salarissen van leraren om leerkrachtzichtbaarheid te behouden en leraren terug te laten 

keren naar hun dorpen zodra de overheid securitisatie heeft verklaard. Al met al laat ik in dit 

hoofdstuk niet alleen zien dat gewapend conflict een probleem is voor 

leerkrachtzichtbaarheid, maar dat het zichtbaarheidsdebat cruciaal is geweest om de 

stabiliteit van de inzet van docenten in dit gewapende conflict te handhaven. 

Conclusie 

Verschillende auteurs beweren dat praktijken rond statistieken, cijfers en kennis over de 

bevolking centraal staan in hedendaagse staatspraktijken (Aretxaga 2003; Baitenmann 2005; 

Hansen and Stepputat 2001; Lee and Zhang 2017; Trouillot 2001). In plaats daarvan 

suggereert mijn analyse dat staten ook kunnen functioneren terwijl een aanzienlijk aantal 

van haar ambtenaren onzichtbaar zijn voor de administratie. Drie belangrijke verklaringen 

voor onzichtbaarheid kunnen naar voren worden gebracht: Scotts (1998) analyse suggereert 

dat onzichtbaarheid het resultaat is van verzet door de bevolking, sommige auteurs beweren 

dat niet-opnamepraktijken opzettelijk zijn (Kalir and van Schendel 2017; Vrăbiescu 2017) en 

een uitleg over 'goed bestuur' schrijft onzichtbaarheid toe aan falen van staten en 

hervormingen.  

Als uitbreiding van deze debatten wijst mijn onderzoek op drie onderling verbonden 

redenen voor leerkrachtonzichtbaarheid: ten eerste, systemische corruptie in het algemeen, 

en in het bijzonder het bestaan van beheerders op bestuurlijke knooppunten die niet 

geneigd zijn te veranderen; ten tweede, het accomoderen door internationale donoren dat 

de overheid overeenkomsten overtreedt en de mislukte poging van internationale donoren 



om bestaande instellingen volledig buiten de boot te houden. De derde reden waarom een 

aanzienlijk aantal leraren in 2016 nog steeds onzichtbaar was voor de overheid is de 

ongeplande uitbreiding van openbare scholen. Als ik deze aspecten bij elkaar neem, 

bespreek ik mijn belangrijkste theoretische argument dat onzichtbaarheid de opduikende 

eigenschap kan zijn van een proces van permanente provocatie. Aangezien handelingen en 

symbolen van de staat cruciale posities innemen binnen dit proces, noem ik deze 

onzichtbaarheid een effect van de staat. 

 Dit perspectief is een bijdrage aan het begrijpen van structureel geweld waaraan 

leerkrachten worden blootgesteld (Novelli, Lopes Cardozo, and Smith 2017; Sayed and 

Novelli 2016). In de DRC zijn processen rond onzichtbaarheid gerelateerd aan onderwijs met 

inadequate of geen betaling, slecht ontworpen top-downhervormingen met desastreuze 

gevolgen voor het dagelijks leven van leerkrachten, ondoorzichtige nationale 

besluitvormingsprocessen die leiden tot een inefficiënte toewijzing van middelen, en de 

noodzaak van het behoud van een stabiel lerarenteam bij een terugkerend gewapend 

conflict. Hoewel deze aspecten een teken zijn van een slechte kwaliteit van de openbare 

dienstverlening, stel ik voor te onderzoeken hoe zij het overheidsgezag versterken.  

Er zijn drie hoofdmechanismen aan het werk: extraversie, mystificatie en 

territorialisering. Extraversie, de "mobiliserende middelen afgeleid van hun (mogelijk 

ongelijke) relatie met de externe omgeving" (Bayart and Ellis 2000, 218), is een sleutelbron 

geweest voor het mobiliseren van middelen en het verkrijgen van legitimiteit. Door gebruik 

te maken van mondiale kaders zoals Education for All en Global Partnership of Education 

wordt de binnenlandse beleidsvorming bevestigd, ondanks slechte prestaties. Het constante 

accomoderen van deze slechte prestaties is nog een ander proces dat het staatsbestuur 

opnieuw bevestigt. Mystificatie onthult dat "instemming met autoriteit wordt gegenereerd 

omdat de aandacht van ondergeschikten is gericht op" interacties op lokaal niveau en 

onderhandelingen (De Herdt and Titeca 2016, 8). Ik voeg aan bestaand onderzoek toe door 

de bestuurlijke dynamiek op nationaal niveau te onderzoeken die ten grondslag ligt aan deze 

onderhandelingen op lokaal niveau. Ten slotte vergroten schooluitbreiding, bancarisering en 

terugkeer na binnenlandse ontheemding het territoriale bereik van overheidsinstellingen. Ik 

eindig de scriptie met een bespreking van de praktische implicaties van mijn bevindingen. 

Deze hebben voornamelijk betrekking op de voortdurende noodzaak om het 

schoolaccreditatieproces en SECOPE te hervormen en op gebieden voor verder onderzoek. 

Kortom, mijn analyse laat zien dat elementen van westerse staatsopbouw niet lineair 

worden geïmplementeerd en een impact kunnen hebben die verder gaat dan formele 

intenties. Staatsvorming is wat er gebeurt terwijl staatsbeambten andere plannen maken en 

onderwijssectoren kunnen een cruciale rol spelen in deze processen.  


