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2020



Ben jij geïnteresseerd in internationaal vakbondswerk? Wil je weten 
hoe de internationale vakbeweging georganiseerd is? En hoe je 
samen met vakbondscollega’s uit het buitenland internationale 
kwesties op je werkplek en in je sector kunt aanpakken? Wil je dit 
internationale vakbondswerk via een opleidingstraject in de praktijk 
brengen? Lees dan verder en meld je aan voor de kaderopleiding 
internationaal vakbondswerk!

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN
Er zijn vier bijeenkomsten: driemaal 1 cursusdag plus eenmaal een tweedaagse. 

Deze vinden plaats in de periode van september 2020 tot eind januari 2021.

Cursusdag 1: Waarom Internationaal: De wereld van je werkplek

We gaan in op wat globalisering is en hoe dit van invloed is op jouw werkplek. 

Je gaat aan de slag met het bepalen van de belangrijkste internationale vak-

bondsissues voor jouw werkplek en jouw sector.

Cursusdag 2: De internationale vakbeweging in kaart

Je leert de internationale vakbeweging op hoofdlijnen kennen en hoe je hier-

van gebruik kunt maken vanuit je kaderwerk. Ook leer je hoe je invloed kunt 

uitoefenen.

Cursusdag 3: Internationaal vakbondswerk planmatig versterken

Je krijgt handvatten aangereikt voor het maken van een internationale 

 strategie en/of een internationaal project voor jouw werkplek en sector. Hierbij 

is vooral aandacht voor internationaal planmatig werken en het mobiliseren 

van je collega’s voor deze internationale plannen.

Tweedaagse: Internationale vakbeweging in de praktijk

Dit zijn 2 aaneengesloten cursusdagen waarbij je kennis maakt met buiten-

landse vakbondscollega’s en je internationale vakbondsplannen met hen zult 

afstemmen. Hierbij zullen we je vragen om ook je mede-kaderleden en 

 bestuurder te betrekken. Ook ben je in het organisatieproces naar de twee-

daagse toe zelf medeverantwoordelijk voor het contact leggen en afstemmen 

met je buitenlandse vakbonds collega’s. Kortom: we  sluiten af met het in de 

praktijk brengen van internationaal vakbondswerk. 



KLAAR VOOR DE START?
De cursus start in september 2020 en is eind januari 2021 afgerond op de volgende data: 

• eerste cursusdag: donderdag: 17 september

• tweede cursusdag: donderdag 15 oktober

• derde cursusdag: donderdag 12 november

• vierde cursus tweedaagse: maandag 25 en dinsdag 26 januari 2021

STUDIEBELASTING
De totale studiebelasting is ongeveer 56 uur. Deze tijd is als volgt ingedeeld:

• 3 x een eendaagse cursusdag + 1 x een tweedaagse. Elke cursusdag is 8 uur, 

totaal 40 uur;

• zelfstudie en het maken van praktijkopdrachten: ongeveer 4 uur per bijeenkomst, 

totaal (gemiddeld) 16 uur.

SELECTIE
Er is plaats voor 15 deelnemers. We selecteren op de volgende onderdelen:

• Bereidheid om lokaal vakbondswerk met internationaal vakbondswerk te verbinden.

• Deelnemers die werkzaam zijn op een werkplek met internationale dynamieken 

krijgen voorrang.

• Deelnemers die een sterke verbinding hebben met de achterban krijgen voorrang.

We streven naar een diverse groep op basis van onder andere gender, leeftijd & 

 culturele achtergrond en maximum 2 deelnemers per sector (bij voorkeur van dezelfde 

werkplek). Er zal een intake plaatsvinden met de kaderleden om deze toetredings-

criteria te toetsen. Data voor de intake zijn: 2, 9, 16 en 18 juni 2020.

KOSTEN
De cursus is gratis voor de deelnemer en is incl. lunch, koffie en thee + cursus-

materiaal. Reis- en verblijfkosten voor de tweedaagse worden vergoed. Voor de 

cursus kan vakbondsverlof worden aangevraagd.

IS JE INTERESSE GEWEKT?
Stem je inschrijving af met je FNV-bestuurder en stuur dan voor 17 april een mail 

ovv Opleiding Internationaal Vakbondswerk met je naam en je lidmaatschaps-

nummer naar: vakbondsvrijwilliger@fnv.nl. Je krijgt vervolgens een  vragenlijst.  

De sluitingsdatum voor het aanleveren van het aanmeldformulier is op vrijdag  

1 mei. Uiterlijk in de week van 4 mei wordt er contact met je  opgenomen of je 

wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.
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