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Logframe Kidshare Foundation 

Interventie logica Indicatoren Verificatie bronnen Aannames 

Globaal doel 
(Impact) 

Levens verbeterd van arme 
kinderen, hun families en hun 
gemeenschappen 

 Wetenschappelijk 
onderzoek 
Story telling  
Bezoek dorpen 
Opvolging door TOP-
girl CBO Kenia 

 

Specifiek doel 
(Outcome) 

Kinderen hebben kleuter- en basis 
onderwijs genoten en meiden 
hebben middelbaar en hoger 
onderwijs afgerond.   
 

12000 kinderen in Afrika hebben 
toegang gekregen tot kleuteronderwijs  
 
 2250 kinderen in Afrika hebben 
toegang  gekregen tot basisonderwijs 
 
60 meiden zijn afgestudeerd aan de 
universiteit  

Jaarrapportages van 
partnerorganisaties 
 
 
 
 
 
Diploma’s  
 

Ouders van kinderen 
ontplooien economische 
activiteiten 
 
Meiden zetten zich in voor 
hun families en 
gemeenschappen 
 
Kinderen hebben 
mogelijkheid om zich 
verder te ontplooien 

Resultaten 
(outputs) 

1. Functionerende kleuterscholen 
 
 
 

 
 

 

40 functionerende kleuterscholen 
gerealiseerd in Afrika op 31 december 
2026 
 

Progress reports  
Veldbezoeken 
Interviews 
 
 
 

Continue onderhoud 
kleuterscholen 
Ouders kunnen schoolgeld 
blijven betalen 
waardoor kinderen naar 
school kunnen blijven 
gaan 

 2. Functionerende basisscholen 15 functionerende basisscholen 
gerealiseerd in Afrika opgenomen in 

Progress reports  
Veldbezoeken 
Interviews 

Ouders hebben middelen, 
overheid draagt bij 
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het overheidsprogramma van het 
desbetreffende land 31 december 2026 

 Kinderen blijven naar 
school gaan (ouders 
hebben middelen) 
 
Leraren zijn opgeleid 

 3. TOP girls volgen het voortgezet 
en hoger onderwijs 

100 meiden volgen voortgezet 
onderwijs (30) en hoger onderwijs (70) 
31 december 2026 

Progress reports  
Interviews 
 

Meiden gaan naar 
boardingschool  
Meiden hebben een 
mentor 

Activiteiten 1.1 bouw kleuterscholen (CBCCs) 
  
 
 
1.2 opleiden kleuterjuffen 
 
 
 
 
1.3 capaciteitsversterking voor 
duurzaamheid kleuterscholen 

40 kleuterscholen gebouwd in rurale 
gebieden in Afrika op 31 december 
2026 
 
80 kleuterleiders (man/vrouw) 
opgeleid in de landen waar de 
kleuterscholen gebouwd op 31 
december 2026 
 
40 operationele plannen ontwikkeld (1 
per kleuterschool  gebouwd in rurale 
gebieden in Afrika) op 31 december 
2026 

Progress reports 
Bill of Quantities 
Veldbezoeken 
 
Attendance lists 
 
 
 
 
Operationeel plan, 
trainingsplan etc.  

1.1 Overheid draagt bij 
aan onderhoud scholen 
 
 
1.2 Overheid of 
community betaalt juffen 
 
 
 
1.3 schoolbestuur 
aanwezig en 
functionerend 

 2.1 Bouw basisscholen 
 

15 basisscholen (af)gebouwd in rurale 
gebieden in Afrika op 31 december 
2026 

Progress reports 
Bill of Quantities 
Veld bezoeken 

2.1 Kwaliteit aannemer 
2.2 Getrainde en 
gemotiveerde leraren 
beschikbaar 
2.3 Overheid betaald 
leraren 
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 3.1 TOP girls geselecteerd en 
ondersteund voor volgen 
middelbare school 
3.2 TOP girls geselecteerd en 
ondersteund voor volgen 
universiteit 

Elk jaar stromen er 10 meiden uit en 10 
meiden in voor volgen en 
ondersteuning middelbare school 
 
 
 
 

Selectie formulier 
Getekende 
overeenkomsten 
 
 

3.1 TOP girls, hun ouders 
en community blijven 
gemotiveerd voor vervolg 
onderwijs 
3.2 TOP girls, hun 
ouders en community 
blijven gemotiveerd voor 
vervolg onderwijs 

Middelen: De ouders in de gemeenschap waar we bouwen zijn eigenaar van het project. Ze dragen bij aan de bouw 
van de scholen door het ter beschikking stellen van lokale materialen en door vrijwillig werk te doen. Kidshare 
foundation stelt financiële middelen ter beschikking. 
Budget: Zie bijlage (meerjarenbegroting) 

Voorwaarden: 
Communities en overheid 
hechten belang aan 
kleuteronderwijs en basis 
onderwijs voor kinderen. 
 
Ouders zijn gemotiveerd 
hun kinderen naar school 
te sturen.  
 
Er is grond beschikbaar  
(door communities, 
overheid, individuen) 
 
Er zijn middelen 
beschikbaar  

 


