
Apeldoorn ● Telefoon 055 5213035  

           NGO Inca Educa  
            Vakschool voor 
            kansarme jongeren 
            Cusco Peru 
 
           INFORMATIEBULLETIN NR. 57 

 December 2021 

Politieke en economische situatie 
Na de roerige presidentsverkiezingen is de politieke tweedeling en de 
maatschappelijke onrust  in het land niet afgenomen. Door die politieke 
instabiliteit is de economische situatie – die door de pandemie toch al zeer slecht 
was - nog verder achteruit gegaan. De kosten van levensonderhoud zijn bijna 
verdubbeld, de werkloosheid is door de pandemie toegenomen en daardoor is 
de armoede vergroot. Dat heeft ook gevolgen voor de vakopleidingen. In Cusco is 
het toerisme ingestort en daardoor is de werkgelegenheid in hotels, restaurants 
en de rest van de toeristensector bijna tot nul teruggevallen. Maar ook in 
beroepen als bakker, kapper en secretariaat is het moeilijker werk te vinden. En 
als leerlingen geen werk hebben, kunnen zij ook moeilijker de lesgelden 
opbrengen. Basisscholen mogen in maart 2022 pas weer open. De vakscholen 
mochten vanaf  medio 2021 voorzichtig weer open, half digitaal en half fysiek en 
onder strenge veiligheidsvoorschriften. 
 
Ontwikkeling verloop lessen afgelopen jaar 
Vanaf januari zijn de lessen op heel kleine schaal gaande gehouden voorzover ze 
toegestaan waren binnen de coronamaatregelen en is er geoefend met de 
combinatie van digitaal en fysiek lesgeven. In juli was het besmettingsgevaar 
kleiner en op basis daarvan heeft Inca Educa besloten om een aantal opleidingen 
weer te starten. De opleiding kapster/ persoonlijke verzorging en brood en 
banket zijn gegeven in een combinatie van fysieke en digitale lessen. Ook zijn - 
alleen als digitale lessen - gestart de cursussen secretarieel medewerker, logistiek 
en magazijn, computerles. In het vierde kwartaal is ook de koksopleiding weer 
gestart. Het gemiddeld aantal leerlingen per maand over heel 2021 was 130. Dat 
is  bijna een derde van het gebruikelijke aantal inschrijvingen. 
 
De hybride lessen worden 2 keer per week fysiek en een keer digitaal gegeven. 
Digitale lessen in Peru zien er heel anders uit dan in Nederland. Op het platteland 
is vaak geen elektriciteit en leerlingen hebben geen computer of laptop thuis. 
Lessen worden gegeven via facebook live via hun mobiele telefoon. Nadeel 
daarbij is dat via facebook live leerlingen alleen via de chat contact kunnen  
hebben met de docent. Voordeel is dat het gratis is. De docenten geven les in het 
gebouw van Inca Educa of vanuit huis. Op school mogen maar 30 a 50% van het 
normale aantal leerlingen aanwezig zijn en iedere twee maanden wordt door een 
medische dienst een veiligheidscontrole uitgevoerd. De kosten van fysiek 
onderwijs zijn dus hoger, terwijl er minder leerlingen zijn.  
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Financiële situatie 
 
Inca Educa heeft ondanks de 
moeilijke situatie toch weten te 
overleven. Directeur Lucho wilde kost 
wat kost op kleine schaal de lessen 
voortzetten  om zo ‘het merk Inca 
Educa’ zichtbaar te laten blijven en 
leerlingen te blijven trekken. 
Binnen de wettelijke mogelijkheden 
kon hij in 2020 en 2021 een beperkt 
aantal cursussen  geven. Vanwege de 
moeilijke economische situatie 
schreven zich minder leerlingen in en 
omdat de opleidingen wat beperkter 
dan normaal waren is het lesgeld ook 
verminderd. De  lagere inkomsten 
werden opgevangen door een aantal 
forse maatregelen. Er bleven een 
paar medewerkers voor de helft van 
het salaris in dienst, de docenten 
werden op uurbasis voor hun lessen 
betaald en het lukte om met de 
verhuurder af te spreken dat de huur 
voor 2020 en in ieder geval tot 
augustus  2021 tot een minimum 
werd teruggebracht ( van 13.000 sol 
per maand tot 1000 sol). Met de 
noodhulp uit Nederland kunnen 
tegenvallers worden opgevangen 
voor de extra kosten van digitaal 
onderwijs, extra voorzieningen in het 
gebouw, huur voor de periode 2021-
2022, kosten voor het nieuwe 
curriculum etc. 
 

Situatie covid in Peru 

Gelukkig wordt de situatie in Peru beter. Het aantal besmettingen neemt af en 
het aantal vaccinaties neemt toe. Begin december is 63% volledig gevaccineerd. 
Tot nu toe zijn op een bevolking van 29 miljoen mensen 2.3 miljoen 
besmettingen geregistreerd en zijn er 200.000 doden gevallen. In Cusco 75.000 
besmettingen en 4.800 doden. De laatste tijd zijn er in Cusco geen doden meer 
gemeld. Men verwacht nog een nieuwe golf en de samenleving wordt maar 
langzaamaan weer geopend. 

 



 

 
 

 
 
 

Nieuwe onderwijswetgeving 
Per 1-1-2022 gaat de 
nieuwe Wet voor het 
Beroepsonderwijs in. In 
november moeten de 
scholen hun aanvraag 
hebben ingediend om een 
accreditatie voor 2022 te 
verkijgen. In de nieuwe 
Nationale Onderwijs 
Catalogus zijn van de  
‘oude’ opleidingen er 
enkele samengevoegd, 
andere tot een 3 jarige 
studie opgehoogd en ook 
zijn sommige vakken 
geschrapt. Dat betekent dat 

Inca Educa  haar  pakket helemaal moet herzien. Met 
externe hulp zijn de  opleidingen  kapper/persoonlijke 
verzorging, secretarieel medewerker en hotelreceptie in de 
nieuwe vorm uitgewerkt. Inca Educa blijft de overige 
vakken  aanbieden als  ‘centro de capacidad’ 
(opleidingscentrum), dus  zonder het erkende 
certificaat/diploma en zal ze later aanpassen aan de nieuwe 
situatie. Ook moet iedere school voldoen aan nieuwe 
basiskwaliteitsvoorwaarden  m.b.t. inrichting van de school,  
apparatuur, eisen aan docenten. En ook moeten ze over 
een huurcontract voor 5 jaar kunnen beschikken. De 
inrichting van de school voldoet inmiddels aan de 
eisen.Voor het digitale onderwijs zal een platform  
opgebouwd moeten worden, een ZOOM-mogelijkheid 
worden aangeschaft, is meer intranetruimte op de website 
en een een assistent nodig die dit alles  verzorgt. De 
onderhandelingen met de verhuurder over  een nieuwe 
termijn van 5 jaar lopen nog. 

20 jarig bestaan 
In 2022 bestaat Inca Educa 20 jaar. Tot de coronapandemie 
toesloeg  had Inca Educa van 2002 tot en met 2019 meer 
dan 15.000 leerlingen opgeleid en kon de school het 
onderwijsprogramma geheel zelfstandig bekostigen uit de 
lesgelden en de cursussen die aan derden werden gegeven. 
Tot en met 2022 zou vanuit Nederland alleen nog 
financiering nodig zijn voor het programma  persoonlijke 
vorming en kinderopvang. Er was grond gekocht en betaald 
en we zouden als laatste nieuwe project  acties voor de 
bouw van een  eigen school gaan houden. Door de 
coronacrisis zijn deze plannen vertraagd  

 Maar we zijn blij te kunnen concluderen dat het gelukt is 
om  Inca Educa overeind te houden. In Peru zal men dan 
ook met trots aandacht besteden aan het jublileum. In 
voorbereiding zijn  een film, een expositie met foto’s van 
ex leerlingen die een goede baan hebben gekregen, een 
defilé door de stad etc.. Ook in Nederland zullen we in het 
najaar aandacht aan het 20 jarig bestaan wijden. 

Onderzoek Wageningen Universiteit 
Bij een onderzoek van de Wageningen Universiteit  in  
kinderhuizen in Cusco bleken veel leerlingen  lessen te 
volgen bij Inca Educa.  De universiteit heeft daarop contact 
met Inca Educa gezocht en maakt nu een vervolgstudie 
waarin men  oud-leerlingen wil spreken en volgen. Op dit 
moment worden er digitaal vanuit Nederland al 
gesprekken gevoerd met oud-leerlingen. In april 2022 gaat 
een delegatie van Wageningen Universiteit naar Cusco om 
het onderzoek af te ronden. 

 
 
 
 
 
Wij bedanken alle donateurs voor hun                                       
belangstelling in ons werk en voor hun                                                                     
onmisbare bijdrage en wensen iedereen                       
fijne feestdagen en een goed nieuwjaar. 
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