
 
 
Naam:  Ketut (I 15) 

Geboortejaar:  1994 

(Feitelijk is Ketut 19 jaar. Toen hij naar de lagere school (sma) wilde, was hij te jong voor zijn leeftijd, 
hoewel hij op verstandelijk niveau zat. Daarom heeft zijn moeder destijds zijn leeftijd met 1 jaar 
opgeschroefd. 

Woonplaats:  Singaraja (Bali) 

Familie en sociale situatie: 
Ketut is het 8e kind uit een gezin van 9 kinderen. Moeder zorgt nog voor 2 thuiswonende kinderen. 
Vader is overleden in juni 2012. Moeder heeft geen inkomen. Vijf kinderen ouder dan Ketut zijn al 
getrouwd. Moeder woont in een relatief klein huis in de stad Singaraja. Ketut heeft een huurkamer in 
Singaraja, maar deze kamer is klein en van de eigenaar mag hij slechts tot 10 uur ’s avonds studeren. 
Dan sluit de eigenaar de elektriciteit af. Dat is ook de reden dat Ketut wil gaan verhuizen. 

Opleiding:  Middelbare school 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

Ketut heeft een test gedaan voor de rechtenopleiding op 22 juli 2014. Hij werd toegelaten. De 
opleiding die hij volgt is een rechtenstudie aan Universitas Pendidikan Ganesha te Singaraja. 
Inmiddels heeft hij één jaar met goed resultaat gevolgd.  

Ketut is een uitstekende rechtenstudent. Zijn ambitie is om op internationaal vlak te gaan werken. 
Zijn favoriete vak is dan ook internationaal recht. Zijn droom is uiteindelijk om op een ambassade te 
gaan werken. Ketut is de beste van de klas van 55 studenten. Dat wil hij uitbuiten. Hij heeft talent om 
het ver te schoppen. Hij is een voorbeeld voor alle andere medestudenten. Hij helpt hen ook graag 
bij hun studie. Hij is zeer sociaal aangelegd. 
Als hij werk en inkomen heeft, wil hij zorgen dat zijn moeder en zijn broers en zusters het beter gaan 
krijgen. Een broer en 2 zusjes hebben enkel lagere school (sma).  
Ook wil hij samen met medestudenten een gratis bibliotheek opzetten voor kinderen uit zijn 
woonplaats, die graag een boek willen lezen maar geen geld hebben om aan boeken te komen. Op 
deze manier wil Ketut zijn voorbeeld overbrengen op de lokale jeugd en bijdragen aan de lokale 
ontwikkeling. 
Hij moet iedere maand de eindjes aan elkaar knopen. Hij heeft ondanks zijn intelligentie geen geld 
om zijn studie probleemloos te vervolgen. Dat is de grootste bedreiging voor zijn studie op dit 
moment. Ketut is ook naarstig op zoek of hij niet in aanmerking kan komen voor een internationaal 
uitwisselingsprogramma voor studenten. 

Ketut heeft een beroep gedaan op Talent foundation PvT, omdat hij gemotiveerd is zijn studie af te 
ronden en hij op hetzelfde moment niet in staat is om via werk en inkomen selfsupporting te zijn. Zijn 
collegerooster laat niet toe dat hij naast zijn studie en buitenschoolse activiteiten nog werk kan 
aanvaarden. Terwijl zoals gezegd de geldproblemen zijn concentratie afleiden van zijn studie. 
Ketut’s gedrevenheid en goede resultaten zijn een voorbeeld voor zijn familie, zijn medestudenten 
en zijn lokale gemeenschap. Hij wil zoals gezegd een bibliotheek oprichten om andere kinderen aan 
het lezen te krijgen en wellicht meer. Zijn uitstraling geeft een positief effect door anderen te laten 
zien dat je zelf voor je eigen toekomst kunt zorgen. 

Ervaring tot nu toe: 

Ketut heeft uitzonderlijke studiekwaliteiten. Behalve dat Ketut de beste student is van zijn leerjaar 
van 55 studenten, is hij ook op basis daarvan actief in de Senat als sociaal coördinator. De Senat is 



 
 
een organisatie binnen de Universiteit: in die hoedanigheid zorgt Ketut er mede voor dat kansarme 
kinderen alle noodzakelijke benodigdheden kunnen krijgen, zoals schoenen, tassen en schoolspullen. 
De Faculteitsleiding selecteert zelf studenten om zitting te nemen in de Senat. Dit op basis van 
studieresultaten, sociale omgang en welsprekendheid en op basis van een selectie-interview dat 
door een docent en het hoofd van de Senat wordt afgenomen. Het geld voor de minderbedeelden 
wordt door de Universiteit ter beschikking gesteld. 
Hij is tevens lid van HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan). Dit is een groep binnen de Universiteit, die 
de Universiteit van Singaraja op de kaart moet zetten. Ook hiervoor is Ketut geselecteerd door de 
docent Rechten. Ook weer op basis van studiepunten en interview.  
Ketut is een ijverige student. Hij behoort tot de besten van zijn studiegenoten. Ketut probeert in 
semester 7 al klaar te zijn. Hij is een erg goede student. 
Ketut wil zich gaan specialiseren in internationaal recht. Hij zou graag advocaat worden in 
internationaal recht en zijn droom is om op een ambassade te mogen gaan werken. 
In april 2016 gaat Ketut met medestudenten op studiereis (kuliah kerja lapangan) naar Jakarta en 
Yogyakarta. Deze reis is georganiseerd door de Universiteit. 

Uitstralingseffect van Ketut: 
Ketut is Hindoe. Als zodanig is hij ook actief in de hindoegemeenschap van de kampung van zijn 
ouders. De kampung heet Dusun Antasari. Sinds hij rechten studeert, is hij gekozen tot leider van de 
jongerengroep STT, Sekeha Teruna Teruni (groep meisjes en jongens) Adi Dharma Putra. De groep 
heeft als doel om de kampung te activeren, speciaal de aspiraties van de jongeren ten uitvoer te 
brengen. In die hoedanigheid van leider kan Ketut dus invloed uitoefenen om het niveau van de 
jongeren in de kampung te verbeteren of op een hoger peil te brengen o.a. door ze aan het lezen te 
krijgen of zelfs aan het studeren.  

 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAAL 

€ 583,- € 875,- € 875,- € 875,- € 729,- € 3937,- 

 

Bijzonderheden: 

Het probleem met de studie van Ketut is dat hij van thuis geen geld ontvangt. Moeder kan de studie 
niet betalen. Hij ontvangt wel scholarship van ministerie van Onderwijs. Dat is per maand Rp 600.000 
(€ 45). Dit bedrag is structureel te laag. Van dit bedrag moet hij zijn studie betalen, zijn eten en 
drinken en de huur van zijn kamer. De huur is al Rp 400.000 (€ 30) per maand, excl. electriciteit. Dus 
blijft er voor de rest maar RP 200.000 (€ 15).  

Deelname aan Senat en HMJ is ook nog resp. Rp 40.000 voor elk. Dus uiteindelijk blijft er maar 
120.000,00 (€ 9). [Koers 1€ = rp 13.450]over.  

Bovendien betaalt het Ministerie niet op vaste tijden de scholarship uit. Geldzorgen leiden Ketut zeer 
af van zijn studie en vormen de grootste bedreiging voor de continuïteit. Dit terwijl hij een 
uitmuntende student is. 

Geplande periode van ondersteuning: 

Startdatum: 15 maart 2015 
Verwachte einddatum van de studie:  Oktober 2019. 


