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Op dinsdag 24 juni is een team van 

trainers naar Latijns-Amerika gevlogen om 

daar een training voor leraren en 

vakbondsleden te verzorgen. De reis, via 

Panama, naar Honduras heeft grotendeels 

hetzelfde karakter als de reizen naar Benin 

en Niger. Het draait om het versterken van 

de leraren en onderwijsbonden in hun 

onderhandelingen met de minister. Aan de 

hand van theorie en praktijkvoorbeelden 

wordt op interactieve wijze gewerkt aan 

inzicht in de eigen situatie en een plan om 

van daaruit verder te gaan.  

 

Het team bestaat uit Hanneke Smits, programmamedewerker van CNV Internationaal; 

Annemieke Schoemaker, trainer van de Academie; Diederik Brink, beleidsmedewerker en 

staat onder leiding van algemeen secretaris Cees Kuiper.  

 

Honduras is een van de armste landen van Midden-Amerika. Het land kent veel 

werkloosheid, armoede, analfabetisme en enorm veel gewelddadigheid. Er zijn veel 

problemen met jeugdbendes, ook op de scholen.  

 

In het onderwijs lijkt het erop dat de investeringen niet leiden tot meer efficiency of tot 

verbetering van de kwaliteit. Tegelijkertijd kampen de leraren met een enorme 

bureaucratie, intimidatie door de regering en vaak erbarmelijke omstandigheden 

waaronder ze moeten werken.  

 

Na aankomst in Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras, is het team kennis gaan maken 

met de bestuurders van de CGT, de vakcentrale met een partnerschap met CNV 

Internationaal. Tijdens deze kennismaking is een duidelijk beeld geschetst van de 

omstandigheden in Honduras. Dit heeft diepe indruk gemaakt.  

 

Diep in de bergachtige binnenlanden ligt het trainingscentrum van de CGT. Kleine huisjes 

waar cursisten kunnen overnachten worden afgewisseld met langwerpige laagbouw 

waarin de trainingszalen en een kantine zijn gevestigd. Daar is het team van CNV 

Onderwijs en CNV Internationaal gestart met de training.  

 

De eerste trainingsdag stond in het teken van kennismaking en het zorgvuldig analyseren 

van de situatie. Hiervoor is een SWOT analyse gemaakt. Aan de hand van deze analyse is 

gekeken naar de verschillende aspecten van een onderhandeling.  
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De tweede dag van de training stond in het 

teken van het identificeren van kansen, het 

nemen van verantwoordelijkheid en het 

ontwikkelen van initiatieven. Aan de hand 

van voorbeelden uit Nederland zijn de 

deelnemers aan de slag gegaan met eigen 

ideeën.  

 

Het lastige van de situatie was dat de 

omstandigheden in Honduras behoorlijk 

beroerd zijn. De relatie met de minister 

van onderwijs is slecht, er zijn veel 

bedreigingen, veel geweld van 

jeugdbendes, vaak slechte omstandigheden waaronder gewerkt moet worden en de 

naweeën van de staatsgreep van vijf jaar geleden. Dit houdt de mensen, en de leraren 

vooral, erg bezig. Daardoor is de blik vooral gericht op de problemen uit heden en 

verleden in plaats van de mogelijkheden die de toekomst biedt. Hierdoor moest door het 

trainingsteam een mentaliteitsverandering tot stand worden gebracht.  

 

Dit gebeurde mede aan de hand van voorbeelden van hoe in Nederland CNV Onderwijs 

als moderne vakbond / vakvereniging verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van 

onderwijs. Initiatieven als de lerarenbeurs, de pilot zomerscholen en andere voorbeelden 

dienden ter inspiratie om de deelnemers aan het denken te zetten.  

 

Ook zijn de organisatie van CNV Onderwijs het het Nederlandse poldermodel ruim aan de 

orde gekomen. Juist het elementen van verantwoordelijkheid nemen en pro-actief 

handelen, sprak de deelnemers erg aan.  
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De laatste trainingsdag werd geopend door 

de wedstrijd Nederland-Mexico. Veel 

deelnemers hadden zich in het oranje 

gehuld en de kantine (met tv) was 

versierd. De spannende wedstrijd werd 

intens beleefd en de uitslag zorgde 

uiteraard voor een vrolijke stemming in 

het trainingscentrum in de bergen net 

buiten de hoofdstad Tegucigalpa.  

 

Trainer Annemieke koos ervoor om af en 

toe bepaalde situaties of vaardigheden toe 

te lichten met een klein toneelstukje. 

Hanneke en Diederik gingen dan voor de groep staan om een stukje over onderhandelen 

of communiceren uit te beelden. Dit leidde natuurlijk tot erg leuke situaties met de 

deelnemers.  

 

Cees hield zich bezig met een interview dat hij hield voor de landelijke radio van 

Honduras. Daarin liet hij zijn waardering voor de bonden in Honduras blijken. Zij kozen 

ervoor om de sociale dialoog nieuw leven in te blazen en om zich constructief op te 

stellen richting de minister.  

 

Aan de hand van een eerder gemaakte stakeholdersanalyse werd op de derde 

trainingsdag gewerkt aan de eindopdracht. Het doel was om, aan de hand van een 

stappenplan, uit te werken welke vervolgacties opgezet zouden worden. Deze opdracht 



zorgde ervoor dat sommige deelnemers echt in hun element kwamen en op een 

constructieve wijze over de onderwijssituatie in Honduras gingen nadenken.  
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Toen de vakcentrale CGT in Honduras 

hoorde dat een team van CNV zou 

langskomen voor een training aan 

vakbondsleden en -bestuurders in het 

onderwijs, werd voorgesteld om ook iets te 

doen voor een andere vakbond. Vlak voor 

de komst van Hanneke, Annemieke, Cees 

en Diederik naar Tegucigalpa heeft de 

Hondurese overheid opgetreden tegen 

centra voor kinderen en de vakbond die de 

werknemers vertegenwoordigt.  

 

De overheid heeft de centra voor de 

opvang en ondersteuning van kinderen opgeheven en er nieuwe centra voor opgericht. 

Dit zou zijn gedaan onder het mom van het bestrijden van corruptie, maar lijkt een zet 

om de vakbond buiten spel te zetten. De decentralisatie van de kindcentra leidt tot een 

forse versobering van deze sociale voorziening.  

 

De vakbond geeft aan dat de grondwet van Honduras aangeeft dat de staat een plicht 

heeft om kinderen te helpen. Zij zijn vooral heel kwaad en bezorgd dat de overheid de 

zorg voor kwetsbare groepen kinderen lijkt te veronachtzamen.  

 

Annemieke heeft met de groep vakbondsleden gewerkt aan het zorgvuldig in kaart 

brengen van de problematiek. Cees heeft interventies gepleegd over het belang van een 

constructieve opstelling en Diederik heeft een korte uitleg gegeven over welke 

mogelijkheden sociale media en communicatiestrategieën bieden om als vakbond 

aandacht te vragen voor sociaal gevoelige onderwerpen.  

 

Vakcentrale CGT en de bonden hebben aangegeven deze ontmoeting met CNV Onderwijs 

en CNV Internationaal zeer te waarderen.  


