
ONDERWIJSAGENDA 2015

Voorstellen voor actie



UIT HET 10-PUNTENPLAN

• (1) Praktische oplossingen uitwisselen en 
toepassen om de toegang tot en de kwaliteit 
van onderwijs voor alle kinderen te 
verbeteren.

• (6) Kennis met elkaar delen over hoe 
beroepsonderwijs duurzaam kan worden.  
(….).



UIT HET 10-PUNTENPLAN

• (2, 3, 5, 8) 

• Extra aandacht voor meisjes en vrouwen en 
andere kwetsbare groepen

• ..voor de rol van onderwijs binnen 
humanitaire hulp en vredesopbouw (binnen 
de eigen organisatie, in open dialoog met 
partners en binnen programma’s) 



KENNISFORUM 

• WAT IS HET DOEL?

1) Kennisoverdracht en uitwisseling ervaringen?

2)  Daadwerkelijke samenwerking in specifieke 
gevallen of programma’s?

3) Gezamenlijk zoeken naar indicatoren, 
methodieken, evaluaties?

4) Gezamenlijk programma’s ontwikkelen rond 
specifieke thema’s of in landen?



THEMAGROEPEN?

• Onderwijs in (post)conflictlanden (bestaat en 
loopt goed)

• Beroepsonderwijs – Woord en Daad heeft 
initiatief genomen tot (hernieuwde) groep en 
wil faciliteren

• Overige thema’s: Gender, kwaliteit? 
Themagroepen, of relevant voor alle thema’s? 

• Aanhaken bij speerpunten OS, bv SRGR?



STRUCTUUR FORUM/GROEPEN

…afhankelijk van doelen, maar mogelijke 
structuur en werkwijze:

VRAGEN:

• Wie organiseert/faciliteert (en betaalt)

• Frequentie bijeenkomsten

• Relatie met themagroepen

• Rol MinBuza?



STRUCTUUR FORUM/GROEPEN

VOORSTEL

• Kennisforum: organisatie + facilitatie GCE-NL

• Themagroepen: organisatie + facilitatie een of 
meer individuele organisaties

• In goed overleg met MinBuza

• Afstemming, integratie en overzicht (regierol) 
GCE-NL



UIT HET 10-PUNTENPLAN

• (9) Bereikte resultaten beter zichtbaar maken 
en daar strategisch over communiceren met 
specifieke publieke en politieke doelgroepen

• (10) Gezamenlijk lobbyen op nationaal en 
internationaal niveau voor structurele 
verbeteringen van onderwijssystemen in 
ontwikkelingslanden



Agenda 2012

• Brede consultatie Onderwijs in OS na 2015; 
post Millenniumdoelen, post MFS-II (opt. 
datum do 21 juni 2012 – org. GCE-NL) 

• Presentatie UNESCO-GMR 2012, thema 
beroepsonderwijs (oktober 2012, org.  
Minbuza)

• Seminar Oorlog in (post)conflictlanden (najaar 
2012 of begin 2013 – org. themagroep)



Agenda 2012 - vervolg

• Internationale campagne over het belang van 
de leerkracht – GCE-Int en Education 
International  (Lancering najaar 2012, Global 
Action Week april 2013)



Hartelijk dank voor uw aandacht en 
inbreng !




