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CIZ: Commissie Internationale Zaken    
 
 
CNV Onderwijs en internationale samenwerking  
 
Voor CNV Onderwijs houdt onderwijsbeleid niet op bij de landsgrenzen. Opkomen voor onderwijs voor 
iedereen en goede arbeidsvoorwaarden wereldwijd rekenen wij tot onze kerntaken.  
In de Europese Unie staat onderwijs regelmatig op de politieke agenda. De betrokken ministers 
stemmen het onderwijsbeleid op elkaar af. Ook op wereldniveau hebben regeringsleiders afspraken 
gemaakt over onderwijs. Binnen de zogenaamde millenniumdoelen hebben zij vastgelegd dat in 2015 
alle kinderen ter wereld naar school moeten kunnen gaan. Ook is er aandacht voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes.  
 
Education International 
CNV Onderwijs werkt op internationaal gebied samen in de organisatie Education International (EI).  
Bij deze wereldfederatie van onderwijsvakorganisaties zijn vakbonden uit 166 landen aangesloten, met 
in totaal dertig miljoen leden. Education International komt op voor mensen- en arbeidsrechten. EI 
biedt de aangesloten bonden een platform om gezamenlijk te werken aan thema’s als werkdruk, 
gelijke kansen, pensioenen, bestrijding van racisme en discriminatie.  
EI is ook een belangrijke gesprekspartner als het gaat om Europees onderwijsbeleid, met thema’s als 
de internationale erkenning van diploma’s, kwaliteitskenmerken van opleidingen en internationalisering 
in het hoger onderwijs. In de Europese Unie is Education International nauw verweven met het 
Europees Vakbondscomité voor Onderwijspersoneel (EVO).  
Met steun van onder andere de Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking voert EI 
programma’s uit om de onderwijskansen van kinderen te vergroten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
de strijd tegen hiv/aids of kinderarbeid. In Nederland werkt CNV Onderwijs actief aan bewustwording 
van deze problematiek. Hard nodig, want nog steeds gaan wereldwijd 75 miljoen kinderen niet naar 
school.  
 
Global Campaign for Education 
Education International is een belangrijke partner binnen de Global Campaign for Education. Overal ter 
wereld wordt samengewerkt tussen vakbonden en andere maatschappelijke organisaties aan dat ene 
doel: goed onderwijs voor iedereen. CNV Onderwijs vormt samen met onder andere de AOb, Edukans 
en OxfamNovib de Nederlandse coalitie van de GCE.  
Het internationale jaarthema in 2010 is de financiering van onderwijs, een thema dat ook in ons land 
actueel is. Door de financiële crisis staan investeringen voor ontwikkelingssamenwerking onder druk. 
Onderwijs in ontwikkelingslanden krijgt niet meer de vereiste prioriteit, terwijl het toch gezien wordt als 
de motor voor economische ontwikkeling.  
 
Edukans 
CNV Onderwijs heeft samen met Edukans een solidariteitsprogramma ontwikkeld. Edukans helpt 
kansarme kinderen naar school door steun aan kleinschalige onderwijsprojecten van lokale 
organisaties in een aantal ontwikkelingslanden. De leden van CNV Onderwijs kunnen hier regelmatig 
over lezen in Schooljournaal. Zij kunnen zelf bijdragen door Edukans financieel te steunen. In 2009 en 
2010 maakten groepen leraren, waaronder ook leden van CNV Onderwijs, een reis naar de landen 
waar Edukans werkt. Daar vond een intensieve uitwisseling plaats met lokale collega’s over 
onderwijsontwikkeling. Dit project, met de naam Werelddocenten, werd financieel gesteund door 
Loyalis.  
 
CNV Internationaal 
Als CNV-bond is CNV Onderwijs betrokken bij het werk van CNV Internationaal. Solidariteit met 
vakbondscollega’s en steun aan onafhankelijke en democratische vakorganisaties staan daarbij 
voorop.  
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Meer informatie: 
Education International:  www.ei-ie.org  
EVO:        www.csee-etuce.org  
Edukans:      www.edukans.nl  
CNV Internationaal:   www.cnvinternationaal.nl 
GCE – NL:      www.globalcampaignforeducation.nl  
Commissie Internationale Zaken CNV Onderwijs:  fhuisman@cnvo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


