Projectgroep:
Gemeenschappelijke Contextanalyses (GCA)

Opzet
• Een kwaliteitsvolle professionele oefening van de
ANGS sector waarbij voor een bepaald land of thema
de context gemeenschappelijk wordt geanalyseerd en
dit op basis van een kalender en volgens het bij KB
vastgelegd schema.
• Het behelst een lange periode tussen 2017 en 2026,
wat een flexibele benadering vereist.
• Het betreft een presentatie van de context en
perspectieven, niet van programma’s of projecten.
• Het overstijgt de individuele ANGS en betreft een
gemeenschappelijke analyse. Dit impliceert
opportuniteiten voor mogelijke samenwerkingen, met
geen automatische vereiste voor een consensus maar
wel aandacht voor synergie en complementariteit.

Wie & wat?
• De GCA oefeningen zijn in de eerste plaats een
proces van de actoren van niet
gouvernementele samenwerking (ANGS).
• ANGS = 106 erkende NGO’s, 3 vakbondsorganisaties, en 8 institutionele actoren (VVOB,
APEFE, VLIR-UOS, ARES-CCD, ITG, UVCW,
AVCB_VBSG, VVSG) + een aantal andere
actoren zoals bv. migrantenorganisaties,
Africalia.
• Iedere GCA wordt vóór einde 2015 ter
goedkeuring voorgelegd aan de Minister voor
OS, waarbij vooraf een advies wordt
geformuleerd door DGD.

Actieplan 2014-2015
Doelstelling:
De sector onderwijs in de GCA
prominent aan bod laten komen, ofwel
als aparte, thematische contextanalyse,
ofwel als volwaardig hoofdstuk binnen
de algemene analyse per land.

Activiteiten 2014
• Landenanalyse (kruising NGO Open
Boek & Educaid landenlijst).
• Uitwerken van een lobbystrategie.
• Gesprek met de koepels die als
coördinatoren voor deze opdracht
zijn aangesteld.
• Vertegenwoordiging van Educaid op
verschillende overlegorganen.

Activiteiten 2015
Voortbouwen op eerste resultaten:
• Vademecum (p. 6): “Voor aspecten rond onderwijs
en opleiding kan steeds beroep gedaan worden op
steun van Educaid.be, het platform rond onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking.”
• Engagement van Educaid.be leden om samen het
onderwijs”hoofdstuk” van de GCA’s Zuid aan te
pakken.
• Ervoor zorgen dat het werk en de relevantie van
Educaid.be ook aan bod komen in GCA Noord.

