
Apeldoorn ● Telefoon 055 5213035  

           NGO Inca Educa  
            Vakschool voor 
            kansarme jongeren 
            Cusco Peru 
 
           INFORMATIEBULLETIN NR. 60 

 December 2022 

Een jaar van herstel 

Weer groei aantal leerlingen 
Na de laatste lockdown rond de jaarwisseling 2021-2022 kwam het schoolleven 
weer langzaam op gang. Omdat het toerisme lange tijd had stilgelegen en ook 
weer tijd nodig had om op gang te komen was er weinig belangstelling voor 
opleidingen in die sector, zoals hoteldiensten en koksopleiding. Ook bij andere 
bedrijven was er veel minder vraag naar arbeidskrachten, bv op het gebied van 
administratie. Alleen voor de opleiding cosmetologie (kapster en 
schoonheidsspecialiste) was heel veel animo. Met deze opleiding kunnen 
leerlingen een eigen onderneming beginnen. Met het verder opengaan van de 
samenleving groeide ook het aantal leerlingen weer tot ongeveer de helft van 
voorheen. Zie het schema hieronder. 

Hybride lesgeven 
Vanwege de nieuwe onderwijswetgeving werden alle lessen deels digitaal, deels 
fysiek gegeven. Voor het digitaal lesgeven heeft Inca Educa google live voor de 
mobiele telefoon gebruikt. Een simpele en goedkope oplossing voor arme 
leerlingen die thuis niet over een computer kunnen beschikken. Maar bij vakken 
als kapster, kok en bakker kan het niet anders dan dat ook een flink deel fysiek 

wordt gegeven. In de loop van het jaar is 
daar een goede vorm voor gevonden. 

Nieuw lokaal  ‘barberia’ 
Voor de kappersopleiding ‘nieuwe stijl’ 
(barbaria y peluqueria) zijn de lokalen 
conform de nieuwe wettelijke eisen 
ingericht. Met bijdragen van Wilde 
Ganzen en de Haella Stichting. De 
overige lokalen voldeden aan de tot dan 
toe bekende regels. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Plannen 2023 
In de tweede helft van het jaar zijn de 
plannen voor 2023 verder uitgewerkt. Er is 
gewerkt aan het ontwerpen van een 
digitaal platform zodat de digitale lessen 
beter kunnen worden gegeven. De 
docenten zijn getraind om met het 
platform te kunnen werken. Ook de 
kinderopvang mag weer open en deze zal 
worden opgestart als er opnieuw 
voldoende vraag is.  

Samenwerkingspartners 
De dienstverlening aan derden is in de 
loop van het jaar ook weer gestart. De 
banden met NGO Kallpa werden opnieuw 
aangehaald.  
Er zijn contacten gelegd met nieuwe 
samenwerkingspartners zoals de 
Pukllasunchisschool voor kinderen met 
een beperking. Ook is een strategische 
alliantie aangegaan met NGO Goman 
Poma voor cursussen over kinder- en 
ouderenzorg, regionale keuken en 
housekeeping. Hiervoor gelden niet de 
staatsdiploma’s, maar geeft Inca Educa 
een eigen certificaat uit. 

Aanvulling staf 
Begin 2021  vertrok cursuscoördinator  
Maria Elena  vanwege verhuizing naar 
Lima. In de coronatijd is deze functie niet 
opgevuld. Sinds medio 2022 is op deze 
post benoemd Luz Cahuana. Zij is als 
docent op andere Cetpro’s actief geweest. 

 

 
Aantal leerlingen 2022 
 
Kwartaal 1              190                       Onderverdeling 4de kwartaal 
Kwartaal 2              208                       Brood en banket                   43 
Kwartaal 3              241                       Koksopleiding                        22 
Kwartaal 4              232                       Administratie en logistiek   38 
                                                               Cosmetologie/kapper        129 

Totaal  2022           871                     Totaal 4de kwartaal       232     

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Huisvesting 

Nu de lessen weer op gang 
komen is er ook weer 
gelegenheid om aandacht 
te besteden aan de 
nieuwbouw. Eerst wordt 
bekeken of de plannen nog 
voldoen aan de inmiddels 
nieuw ingevoerde 

wetgeving en in hoeverre de begroting na 2 á 3 jaar moet 
worden aangepast. Samen met de steunstichting zal daarna 
een actie worden opgezet om fondsen te werven voor de 
nieuwbouw.   

Viering 20-jarig jubileum in Nederland 
 
In Nederland hebben we in november een jubileumfeest 
georganiseerd voor donateurs en belangstellenden. Het 
Vertelgenootschap Apeldoorn opende de feestelijkheden 
met het verhaal ‘Twee woorden’ van Isabel Allende. Dat 
verhaal gaf goed het belang weer van educatie voor arme 
mensen in een Zuid- Amerikaans land. Daarna hebben we de 
geschiedenis en groei van Inca Educa geschetst. Trista Lin 
van Wageningen Universiteit heeft verteld over een 
onderzoek dat zij heeft uitgevoerd bij Inca Educa onder 
leerlingen en oud-leerlingen. Onderzocht is wat de waarde 
van een Cetpro (vakschool) is, wat de leerlingen aan de 
opleiding van Inca Educa hebben gehad en waar ze terecht 
zijn gekomen. We hebben een blik in de toekomst geworpen 
en er is een start gemaakt met de campagne voor nieuwe 
huisvesting. Het feest is afgesloten met muziek en een 
Peruaanse maaltijd. Er is een nieuwe film gemaakt over Inca 
Educa en we hebben een boekje uitgebracht over heden, 
verleden en toekomst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bedanken alle donateurs voor hun                                       
belangstelling in ons werk en voor hun                                                                     
onmisbare bijdrage en wensen iedereen                       
een goed nieuwjaar. 
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Steunstichting Inca Educa                                
Spainkhof 4                                                       bankrek.nr IBAN: NL84RABO -0393 1258 66 
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