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Een belangrijk thema in 2013 was 
 samen werking. Zo werkten de 
verenigings organen steeds meer samen 
bij het organiseren van ledenactiveiten.  
En met succes, zo blijkt uit het aantal 
deelnemers en de positieve evaluaties. 
In de werkorganisatie van CNV Onderwijs 
ontstonden dit jaar steeds meer issue
teams. Teams waarin medewerkers van 
diverse afdelingen samenwerkten aan een 
thema of actueel onderwerp.  
Samenwerking in het onderwijsveld:  
in het primair onderwijs zijn bonden en 
werkgevers aan een gezamenlijk traject 
begonnen om in 2014 tot een vernieuwde 
cao te komen. En tenslotte samen werking 
binnen het CNV. CNV Onderwijs en  
CNV Publieke Zaak zijn halverwege  
het jaar een onderzoek gestart naar 

de mogelijkheden om intensief samen 
te gaan werken. Om sámen sterk de 
 toekomst in te gaan.

In dit verslag kunt u terugkijken op de 
resultaten van al deze samenwerking. 
Samenwerking waarbij altijd onze leden, 
vrijwilligers en kaderleden centraal 
staan. Ook in 2014 rekenen wij er op om 
sámen met u te kunnen werken aan nog 
betere belangenbehartiging en dienst
verlening voor onze leden en nog meer 
kwaliteit in het onderwijs. Wij doen het 
immers samen: van actieve leden, voor 
actieve leden.

Cees Kuiper
algemeen secretaris CNV Onderwijs

Hier ligt dan weer het jaarverslag voor u. Een boekje met 

hoogtepunten van de vereniging CNV Onderwijs in 2013. Er is veel 

gebeurd dit jaar. We startten met een nieuwe voorzitter: Helen van 

den Berg. Zij had gelijk haar handen vol aan de onderhandelingen 

voor een Nationaal Onderwijsakkoord en de ontwikkelingen in de 

vakbondswereld. Dat onderwijsakkoord is uiteindelijk in oktober 

ondertekend. De ontwikkelingen in de vakbondswereld duren voort. 

Voorwoord
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Aan het woord is algemeen secretaris 
Cees Kuiper die als een mediator in het 
Afrikaanse Benin de dialoog tussen rege
ring en sociale partners op gang bracht. 
´We hebben daar overgebracht hoe het 
poldermodel in Nederland werkt. Als je 
het onderwijs in een land een jaar stil
legt vanwege looneisen zijn er alleen 
maar verliezers. Als de regering geen 
geld heeft, probeer dan liever afspraken 
te maken over betere arbeidsomstandig
heden of verbetering van de hygiëne op 
scholen. Het is fijn dat kinderen in Benin 
weer naar school gaan.́  ’Kort daarvoor 
hadden we het Nationaal Onderwijs

Interview  
dagelijks  
bestuur

Het dagelijks bestuur is 

eensgezind over de rode draad 

in 2013. ´We hebben onze 

verantwoordelijkheid genomen 

door steeds namens onze 

leden de dialoog aan te gaan. 

Constructief en gericht op 

oplossingen die aansluiten bij 

de praktijk, in het belang van de 

kwaliteit van het onderwijs.´

‘Kort daarvoor hadden we het  
Nationaal Onderwijsakkoord afgesloten’

akkoord afgesloten ,́ vult voorzitter Helen 
van den Berg aan. ´Dat was een zware 
klus, omdat het kabinet met tegen vallers 
en miljardenbezuinigingen te maken had 
en wij investeringen in het onderwijs 
wilden en een einde aan een jarenlange 
nullijn. Het is mooi dat 90 procent van 
de leden instemt en inziet dat naast een 
 salarisstijging ook een  investering van 
¤ 700 miljoen in  professionalisering, 
aanpak van werkdruk en meer werk
gelegenheid een belangrijke bijdrage 
levert aan de onderwijskwaliteit.́

´Dat is belangrijk als erkenning voor  
het werk van onderwijspersoneel ,́ 
zegt  Joany Krijt, bestuurder onderwijs
sectoren. ´Maar, het betekent ook een 

grote verantwoordelijkheid voor  
CNV  Onderwijs als maatschappelijke 
organisatie die een hogere kwaliteit van 
onderwijs nastreeft. We stellen ons daar
om vaak kritisch, maar vooral constructief 
op. Zoals bij de invoering van passend 
onderwijs, toch een flinke stelsel wijziging. 
Wij volgen de invoering op de voet en 
 stimuleren scholen om hun personeel 
goed te informeren en te  betrekken bij de 
veranderingen. Ik ben er ook trots op dat 
we innovatief durven te zijn. 
 Afgelopen jaar waren docenten op  diverse 
 scholen en ook leerlingen en ouders heel 
enthousiast over de Zomerschool, een 
idee van CNV Onderwijs. Leerlingen die 
net zouden blijven zitten, kunnen door 

hun docent worden opgegeven voor een 
programma van twee weken waardoor 
ze meestal overgaan naar het volgende 
jaar. Dit jaar was een pilot, maar in het 
Herfstakkoord is extra geld veilig gesteld 
voor een  vervolg. Ik vind het mooi dat we 
als vakvereniging met goed, bruikbare 
alternatieven komen die aansluiten bij de 
praktijk.́

Ondertussen zijn intern binnen de 
 vakbeweging allerlei verschuivingen te 
zien. Van den Berg is open over de dia
loog die binnen het CNV wordt gevoerd 
en ziet toekomst voor  vernieuwende 
bonden: ´Ik zie toekomst voor bonden die 
leden verenigen rondom hun beroep en 
die bereid zijn de krachten te bundelen. 

CNV Onderwijs heeft daarom de intentie 
uitgesproken samenwerking te zoeken 
met CNV  Publieke Zaak dat onder andere 
leden in de Zorg en bij de Overheid orga
niseert.́   Kuiper vult aan: ´We delen de 
inten tie om  belangenbehartiging en de 
focus op  beroepsinhoud te combineren, 
we  hebben beide een taak in het publieke 
domein en willen beide op alle niveaus  
de belangen van onze leden behartigen.  
Met een krachtige stem in de media, 
maar ook richting de politiek en werk
gevers. Individuele leden bieden we een 
groot netwerk, een vakblad,  trainingen 
en juridische bijstand. Door daarin 
 samen te werken vergroten we de slag
kracht binnen, maar ook buiten het CNV.́

Helen van den Berg

Cees Kuiper

Joany Krijt
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In 2013 is er weer de tweejaarlijkse  

Nationale  Onderwijstentoonstelling (NOT) in de 

 Jaarbeurs in Utrecht. Natuurlijk is CNV Onderwijs 

met een stand aanwezig. 

Tijdens de beurs wordt de petitie tegen de  nullijn   
gestart. Bezoekers die de petitie ondertekenen 
 ont vangen als dank een paars eendje.

NOT

Het doel hiervan is om 
invloed uit te oefenen op 
bestuurlijk en politiek  
Den Haag door leden onder 
de aandacht te brengen.
Enkele onderwerpen 
waarmee CNV Onderwijs 
het nieuws haalt zijn:
•	 vasthouden	aan	het	

 opheffen van de nullijn 
als breekpunt voor de 
onderhandelingen over 
het  Nationaal Onderwijs
akkoord (De Telegraaf);
•	 interview	met	voor	zitter	

Helen van den Berg en 

enkele leden over te  
assertieve ouders  
(KRO Brandpunt);
•		Sssst, juf heeft het 

druk! Secretaris van 
 Stuurgroep Jong,   
Angela  Kouwenhoven, 
haalt de voorpagina 
van de  Volkskrant in een 
 artikel over werkdruk;
•		Zomerscholen.	 

Aan dit initiatief van 
CNV  Onderwijs wordt in 
diverse media aandacht 
besteed;
•		het	Nationaal	Onderwijs

akkoord: van onder
handelingen en acties 
tot het uiteindelijke 
ondertekenen;
•	 de	voorpagina	van	 

Trouw wordt gehaald  
met een artikel over  
ontslagen 58plussers;
•		aan	het	eind	van	het	jaar	

besteedt De  Telegraaf 
aandacht aan de waar
schuwing van CNV 
 Onderwijs voor een 
 dreigend lerarentekort  
in de nabije toekomst. 

CNV Onderwijs in de media

CNV Onderwijs is in 2013 regelmatig in de media te lezen, zien en horen. 
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Petitie tegen 
de nullijn
Na de start tijdens 
de NOT voert CNV 
 Onderwijs maanden
lang actie tegen de 
 nullijn. Er worden 
posters verspreid en  
er is een speciale 
website. Zo’n 15.000 
mensen ondertekenen 
de petitie.

Schooljournaal

Op 19 november organiseert de Stuurgroep OOP  
de jaarlijkse OOPdag in Ede. De dag is een groot 
succes met meer dan 200 deelnemers. De stuur
groep levert door het jaar heen bijdragen aan diverse 
regionale ledenactiviteiten. Marlinde Bredewout 
geeft als loopbaanconsulente vanuit de stuurgroep 
advies aan leden onder het onderwijsondersteunend 
personeel. Een van de successen is dat een lid het 
mede dankzij deze adviezen bij haar werkgever voor 
elkaar krijgt een opleiding te mogen volgen.

Stuurgroep 
Onderwijsondersteunend 
Personeel

De Sectorraad Primair 
Onderwijs kent een 
 aantal personele wisse
lingen in 2013.  
Dorethea Arissen volgt 
Mark Oortwijn op als 
voorzitter en Femke 
Goedendorp neemt het 
secretarisschap over  
van Marit van der Kooij.  
Ook Peter ter Hoeven 
verlaat de sectorraad en 
wordt opgevolgd door 
Susanne Morelissen.
Ondertussen gaat het 
werk door. De sector
raad is druk met de Dag 
van de Leraar in oktober, 
waarbij zij zorgt voor 350 
schoolbezoeken.  

Daarnaast levert de 
sector raad actief input 
in het vernieuwingstra
ject voor de cao primair 
 onderwijs. Dan zijn er nog 
de vele LAGactiviteiten.  
Een sinterklaasactie 
in Friesland en een 
 aandacht voor de Dag 
van de Rechten van 
het Kind door het LAG 

Limburg zijn hier mooie 
 voorbeelden van.  
De sectorraad werkt 
steeds meer samen met 
andere verenigings
organen zoals bij het  
organiseren van netwerk
bijeenkomsten met de 
 Stuurgroepen Vrouwen 
en OOP.

Sectorraad Primair Onderwijs In 2013 verschijnen er 19 nummers van Schooljournaal. 

Al vanaf begin 2013 zijn  
er onderhandelingen 
 tussen de Stichting 
van het Onderwijs en 
het  kabinet over een 
 Nationaal Onderwijs
akkoord.  
Rond de zomer raken  
de onderhandelingen in 
een stroomversnelling.  
De bonden voeren de druk 
op, onder andere met de 
actie van CNV  Onderwijs 
tegen de nullijn. Na een 
ledenraadpleging waarbij  

90 procent van de deel
nemers instemt, onder
tekent voorzitter Helen 

van den Berg uiteindelijk 
in oktober het akkoord.

Nationaal Onderwijsakkoord

Nummer 7 is een thema
nummer over kleine 
scholen. Ook nummer 8 
is een speciaal  nummer, 
grotendeels gewijd aan 
de kroning van de nieuwe 
koning. Dit nummer 
heeft bovendien acht 
extra pagina’s over het 
Sociaal Akkoord. Een paar 
maanden later besteedt 
Schooljournaal veel aan
dacht aan het Nationaal 
Onderwijsakkoord. 
Het blad houdt zich 
in 2013 steeds vaker 
bezig met onderzoeks
journalistiek. Kleine 
scholen, werkdruk, de 
voortgang van passend 
onderwijs, weigeren van 

zorgleerlingen, oprukkende 
claimcultuur en onbevoegd 
voor de klas staan. Naast 
de reguliere  nummers en 
thema nummers brengt 
 Schooljournaal ook 
het Startersmagazine 
uit, dat op pabo’s en 
leraren opleidingen wordt 
uitgedeeld.
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In 2013 organiseert  
CNV  Onderwijs Academie 
diverse keren een MR 
Proefl okaal. Bijvoorbeeld 
op 17 april op de Anne 
Frank School in Meppel.  
Na een high tea met ruim
te voor  net werken, volgen 
de deel nemers work

shops over Andere tijden, 
 Financiën en bezuinigingen, 
(G)MR en passend onderwijs 
en Beleid, werkgelegenheid 
en overplaatsing. Vooral 
voor de workshop (G)MR 
en passend onderwijs is de 
belangstelling groot.

MR Proeflokaal

De Sectorraad Hoger 
Onderwijs vergadert 
in 2013 over actuele 
ontwikkelingen in de 
sector. Zoals duur
zame inzetbaarheid, de 
proble matiek rondom 
deeltijdonderwijs en de 
caoinzet. In februari 
is er een gesprek met 
de Onderwijsinspectie 
over de kwaliteit van het 
leraarschap.  
Er worden drie succes
volle ledenbijeen
komsten georganiseerd. 
Onder het genot van een 
pizza wordt daar ge
praat over onder andere 
professionalisering in 
de sector. De sector
raad brengt vijf keer 
een nieuwsbrief uit.  
Naast deze activiteiten 
wordt een eigen missie 
en visie ontwikkeld, 
die een basis voor de 
komende jaren biedt.

Sectorraad 
Hoger 
Onderwijs

Voor de Stuurgroep Agrarisch Onderwijs is 2013  
het jaar van verandering. De beleidsmedewerker 
die hen sinds jaar en dag ondersteunt, gaat met 
 pensioen. En er is een kentering in de belangstelling 
voor themadagen en de jaarvergadering. De stuur
groep wil daarom beter zicht krijgen op de behoeften 
van leden. Hiervoor wordt een enquête gehouden.  
De uitkomsten zijn niet allemaal eenduidig, maar 
cao en werkdruk zijn voor iedereen belangrijke 
thema’s. De stuurgroep bezoekt het hele jaar door 
scholen. Ook daar komen deze twee punten telkens 
weer terug. De stuurgroep wil zich in gaan zetten om 
directies te bewegen de leden weer ruimte te geven 
om ledenactiviteiten te bezoeken.

Stuurgroep  
Agrarisch Onderwijs

De Onderwijsalliantie voor 
seksuele diversiteit start 
het project MijnID. In het 
kader van dit project 
bezoekt CNV Onderwijs 
 een van de partners 
in de Onderwijsalliantie 
 zes scholen in de stad 
 Groningen. Er worden 
korte gesprekken gevoerd 
over de aangescherpte 
kerndoelen rond aandacht 
voor seksuele diversiteit. 
De MijnIDcampagne loopt 
tot eind 2014.

Mijn ID

Zorg Primair heeft in 
2013 weer een aantal 
mooie uitgaven ver
zorgd. In de artikelen 
daarin is de hand van de 
juf en/of meester zicht
baar. Op die manier wil 
de redactie dicht bij de 
onderwijswerkelijkheid 
van elke dag komen  
Dé plek 
waar 
onderwijs
mensen 
hun passie 
delen en 
bemoedi
ging 
vinden.

Zorg 
Primair CNV Onderwijs  

verzorgt in 2013  
100 gastlessen op  
pabo’s en leraren

opleidingen.

De stuurgroep is in 2013 weer zeer actief.  
Na het analyseren van de uitkomsten van de 
0 meting in 2012 over de invoering van passend 
 onderwijs, wordt in het najaar een éénmeting 
gehouden. In juni organiseert de stuurgroep een 
posteractie om leden bewust te maken van hun eigen 
invloed op passend onderwijs. In september zitten 
enkele leden van de stuurgroep aan tafel met de 
Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO).  
Ze bespreken de resultaten uit de 0meting.  
Ook geven ze de geluiden uit het land/de praktijk 
over de invoering van passend onderwijs weer.

Stuurgroep Passend Onderwijs
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Trainers van CNV 
 Onderwijs Academie 
zijn actief als (expert)
coaches op scholen in 
het kader van het project 
LeerKRACHT. In de 
aanpak staat een manier 
van werken centraal die 
is gebaseerd op samen
werking: bij elkaar in 
de klas kijken, elkaar 
feedback geven, samen 
lessen voor bereiden 
en gestructureerd 
 na denken over resultaten 
en verbetermogelijk
heden. Deze processen 
zijn allemaal geen doel 
op zich, maar helpen om 
het inhoudelijke gesprek 
tussen leraren op gang 
te brengen. De school 
bepaalt zelf wat er moet 
gebeuren om de eigen 
ambitie te realiseren. 
LeerKRACHT helpt om dit 
op een duurzame manier 
te doen.

LeerKRACHT

De stuurgroep is in 
2013 eindelijk volledig 
bemenst.  
Dit betekent voldoende 
man en vrouwkracht 
om mee te  werken aan 
netwerkbijeenkomsten 
en de bijeenkomsten 
voor invallers. Ook kan 
er eindelijk  invulling 
 gegeven worden aan het 
voorstel dat de AV al in 
2012 heeft aan genomen 
om een  adviserend lid 
voor het VB te leveren. 
Ida Gaastra neemt deze 
taak op zich.  
De Stuurgroep Jong 
dient op de AV van 
november een motie in. 
De motie roept op om 
toe te zien op een goede 
besteding van het geld 
dat in het Nationaal 
Onderwijsakkoord voor 
werkgelegenheid is 
gereserveerd. En om 
daarbij extra aan
dacht te besteden aan 
 starters in het onder

Stuurgroep 
Jong

Na de abdicatie van Koningin Beatrix heeft 
 Nederland voor het eerst in ruim honderd jaar weer 
een koning: Koning WillemAlexander.  
Heel Nederland viert feest. CNV Onderwijs deelt als 
cadeautje aan de leden gekroonde oranje eendjes 
uit. De hieraan gekoppelde ledenwerfactie levert  
550 nieuwe leden op.

Ik Willum

Weer of geen weer, het hele jaar door werven mede
werkers en kaderleden van CNV Onderwijs nieuwe 
leden. Zoals hier regiobestuurder Renilde van Driel 
in de snijdende kou tijdens een open dag op de 
 Heliconvestiging in Velp.

Leden werven

In juni start CNV 
 Onderwijs samen met 
CNV Publieke Zaak 
een onderzoek naar 
de mogelijk heden voor 
verre gaande samen
werking. Beide bonden 
zien mogelijkheden om 
door samen werking 
 sterker te worden.  
Meer massa, is meer 
politieke invloed voor de 
leden. Maar samen is er 
ook meer mogelijk op 
bijvoorbeeld het gebied 
van individuele belangen
behartiging. In november 

volgen de deelnemers aan 
de Algemene  Vergadering 
(AV) workshops over deze 
samenwerking. Uit de 
workshops komen veel 
tips voor het bestuur.  
De tips worden aan
geboden aan Helen van 
den Berg en voorzitter  
van CNV Publieke Zaak,  
Eric de Macker.

Samenwerking

CNV Onderwijs
Tiberdreef 4
3561 GG  Utrecht

Postbus 2510
3500 GM  Utrecht

T  030  751 1003
F  030  751 1709

info@cnvo.nl
www.cnvo.nl

• 2 jaar lidmaatschap CNV Onderwijs  

 met 50% korting per maand

• maak kans op een weekend weg 

 (Dit aanbod is geldig t/m 31 mei 2013)

Voordelen lidmaatschap

•	Rechtsbijstand	werk	en	privé

•	Tweewekelijks	onderwijsblad	Schooljournaal

•	Groot	aanbod	trainingen,	cursussen	en	congressen

•	Info	en	advies	arbeidsvoorwaarden

•	Korting	op	je	zorgverzekering

•	Belangenbehartiging	voor	jouw	cao

Ik Will’um de 
Royale aanbieding! 

www.jestaatnietinje1tje.nl

De centrale focus van de 
Stuurgroep Onderwijs
dienstverlening is in 
2013 net als het voor
gaande jaar: duurzame 
onderwijsondersteuning. 
Een belangrijk element 
daarin is het recht op 
 onafhankelijke en des
kundige ondersteuning 
van iedereen die bezig is 
met het primaire proces 
van het onderwijs.

Sectorraad  
Onderwijsdienstverlening

Het aantal 
contacten van leden met 
de afdeling Individuele 

Belangenbehartiging stijgt 
in 2013 met 5 procent 

naar een totaal 
van 57.538.
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Het aantal verzoeken 
om ondersteuning van 
de afdeling Individuele 
 Belangenbehartiging 
stijgt fors in 2013.  
Het aantal zware 
 kwesties bij deze verzoe
ken neemt ook toe.  
Er is een duidelijke 
relatie tussen de 
slechtere  economische 
omstandigheden en 
het aantal zaken rond 
beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst. 
De afdeling Individuele 
Belangenbehartiging 
werkt hier, geholpen 
door de mensen van CNV 
Info, hard aan. Zo wordt 
er bijvoorbeeld intensief 
contact onderhouden 
met UWV en KPMG om 
te zorgen dat uitkeringen 
op de juiste manier wor
den toegekend. Hiermee 
voorkomt de afdeling 
procedures.

In september start CNV Onderwijs Academie het 
Netwerk Coaches. CNV Onderwijs stimuleert goed 
personeelsbeleid. Coaching past hier goed bij en is 
bewezen effectief. De trajecten zijn persoonlijk en  
op maat gemaakt. Leden, maar ook nietleden kunnen 
gebruik maken van coaches van CNV Onderwijs of van 
een van de coaches uit het landelijk netwerk.  
De coaches in het netwerk hebben ervaring met 
werknemers en werkgevers in het onderwijs. 

Belangenbehartiging

Netwerk Coaches

In een motie aan de AV roept de sectorraad in 
november alle sectorraden en stuurgroepen op om 
nog meer aandacht aan ledenbinding te besteden. 
Als iedereen zich daar maximaal voor inzet, zal het 
makkelijker zijn om (vrouwelijke) gepensioneerden 
binnen de vereniging te houden.
In september leidt overleg met de Stuurgroep 
Vrouwen tot een nieuwe gezamenlijke activiteit: 
netwerkbijeenkomsten voor jong gepensioneerde 
leden. In elke provincie wordt samen gewerkt aan 
een netwerk voor gepensioneerde leden, onder het 
motto: passie voor onderwijs, houd je je leven lang.

Sectorraad Gepensioneerden

CNV Vakcentrale onder
handelt in 2013 nog 
steeds over een sociaal 
akkoord. Op 25 maart ligt 
er een onderhandelaars
akkoord. Eind januari 
worden overal in het land 
bijeenkomsten voor leden 
 georganiseerd. Ook leden 
van CNV Onderwijs bezoe
ken deze bijeenkomsten.  
Er wordt met grote meer
derheid ingestemd met 
het akkoord.  
Op 11 april volgt de onder
tekening door de bonden 

en het kabinet. De AV 
van de  Vakcentrale in 
 december levert belang
rijke  veranderingen 

voor CNV  Onderwijs 
op.  Penningmeester 
 Willem Jelle Berg wordt 
gekozen tot lid van het 
dagelijks bestuur van de 
 Vakcentrale.  
Voor CNV Onderwijs be
tekent dit een aderlating 
in het dagelijks bestuur. 
Het verenigingsbestuur 
besluit echter de vacature 
voorlopig niet op te vullen 
en eerst de uitkomsten 
van het samenwerkings
traject met CNV Publieke 
Zaak af te wachten.

Vakcentrale

Met het MRPartnerschap 
bereikt CNV Onderwijs 

Academie in 2013 
175 MR’en.

 Einde 
 arbeidsovereenkomst
 Arbeidsconflict
 Ziekte
 WAO/WIAuitkering
 Werkloosheids

uitkering
 Bezwaar en beroeps

procedures sociale 
zekerheid

 Functiewaardering

Top zeven van  
onderwerpen  
waarover leden  
advies vragen bij 
CNV Onderwijs 

Cao’s afsluiten is ook in 
2013 core business voor 
CNV Onderwijs. In 2013 
worden cao’s afgesloten 
voor onderwijsadvies
bureau SLO, Cito, HAS 
 Kennistransfer, OMO, 
GAO,  Diensten centrum 
GVO/HVO, OSG, Vizyr en 
IPC Groene Ruimte.  
In het primair onderwijs 
wordt er in  februari een 
cao  afgesloten. In deze 
cao staan afspraken voor 
een vernieuwingstraject. 
Het doel is om met alle 
partijen samen een cao  
te maken die past in  
deze tijd.

Cao’s
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Aan het begin van het 
jaar is de Stuurgroep 
Anders Actieven nog 
onderbezet. In de loop 
van het jaar komen er 
vier nieuwe leden bij. 
Hierdoor kan het aantal 
ledenactiviteiten worden 
uitgebreid.  
Op zeven plaatsen in het 
land worden netwerk

bijeenkomsten gehou
den. Hierbij is telkens 
aandacht voor actuele 
ontwikkelingen op het 
gebied van sociale 
zekerheid. Ook worden 
workshops aangeboden. 
De bijeenkomsten wor
den bijzonder gewaar
deerd. De stuurgroep 
is ook betrokken bij 

netwerkbrede bijeen
komsten in Limburg.  
Zij verzorgt hier work
shops speciaal voor 
de doelgroep anders 
actieven. Nieuw in 2013 
is ook dat er CNVbreed 
expertise en activiteiten 
over en voor anders  
actieven worden 
 uitgewisseld.

Stuurgroep Anders Actieven

CNV Onderwijs heeft in 2013 veel aandacht voor inval
lers in het onderwijs. Deze komen vaak tussen wal 
en schip terecht. Er worden enkele zeer succesvolle 
invallersbijeenkomsten georganiseerd. In november 
zijn er zelfs zoveel aanmeldingen, dat uitgeweken wordt 
naar een externe locatie. Ook wordt er een netwerk 
opgezet voor coördinatoren van invalpools en opent er 
een LinkedIngroep. Succes heeft CNV Onderwijs als het 
via de lobby lukt om de Lerarenbeurs ook voor invallers 
open te stellen.

Invallersbijeenkomsten

Teaching Summit
In maart is Nederland gastland voor de door 
 Education International en OECD georganiseerde 
tweede International Summit on the Teaching 
 Profession. Ministers en onderwijsbestuurders 
uit de hele wereld buigen zich in Amsterdam over 
de  kwaliteit van het beroep van leraar. Een grote 
 delegatie van CNV Onderwijsleden, bestuursleden 
en kaderleden neemt aan de top deel. De top zal 
volgend jaar in NieuwZeeland plaatsvinden.

Internationale solidariteit
Half juli reist een delegatie van CNV Onderwijs af 
naar Benin. In samenwerking met CNV  Internationaal 
verzorgen de deelnemers daar trainingen voor de 
onderwijsvakbonden. Het onderwijs in Benin ligt al 
maanden stil door stakingen. In de training leren de 
onderwijsbonden in plaats daarvan de dialoog aan te 
gaan over de kwaliteit van het onderwijs.

Commissie Internationale 
Zaken

In samenwerking 
met CNV Onderwijs 
Academie organiseert 
de Sectorraad MBO 
op 10 april een bijeen
komst voor ORleden 
en schoolcontact
personen.

Sectorraad 
MBO

In maart en april 
bezoeken bestuursleden 
en medewerkers van 
CNV Onderwijs 12 kleine 
scholen verspreid over het 
land. Door hier gesprek
ken met leerkrachten en 
schoolleiders te voeren, 
wil CNV Onderwijs een 
alternatief ontwikkelen 
voor het advies van de 
Onderwijsraad.  
De raad adviseert de 
minister om het aantal 
kleine scholen fors te 
verminderen.  
CNV Onderwijs vindt  
dat de menselijke maat 
belangrijker is dan 
macroeconomische 
aspecten.

Actieplan  
kleine scholen

Een 8,4 geven  
de leden aan de 

afdeling Individuele 
Belangenbehartiging.
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Betrokkenheid is voor de 
Stuurgroep  Schoolleiders 
een sleutelbegrip in 2013. 
Er worden verschillende 
bijeenkomsten voor 
leden georganiseerd. 
Ook worden er scholen 
bezocht. Over de activi
teiten wordt gecommu
niceerd in het eigen blad: 
Direct, op de website en 
via de ezine. 

CNV Schoolleiders wilde 
veelvuldig contact met 
de leden onderhouden. 
De stuurgroep wil dat 
schoolleiders zich blijven 
professionaliseren.  
Dit is nodig omdat de 
markt volop in beweging 
is en er steeds nieuwe 
veranderingen op het 
onderwijs afkomen. 
De stuurgroep levert 

dan ook een lid aan het 
bestuur van het School
leidersregister Primair 
Onderwijs (SRPO).  
Om schoolleiders de 
kansen te bieden zichzelf 
nog meer te professio
naliseren, werkt de 
stuurgroep samen 
met partners als CNV 
 Onderwijs Academie om 
scholing aan te bieden.

Stuurgroep Schoolleiders

Het motto van de stuurgroep is dit jaar Still going 
together! De stuurgroep start dit jaar met een traject 
om de ervaring met het organiseren van netwerk
bijeenkomsten te delen met andere verenigings
organen. Bij de 15 netwerkbijeenkomsten die de 
stuurgroep in 2013 organiseert wordt al sterk samen
gewerkt met andere stuurgroepen en sectorraden.
Speciale vrouwennetwerkbijeenkomsten worden dit 
jaar voor het laatst gehouden. In totaal dertig stuks. 
Op 2 februari organiseert de stuurgroep voor de 19de 
keer de jaarlijkse Dag voor Vrijwilligers.  
In samenwerking met de Commissie Diversiteit richt 
de stuurgroep zich dit jaar speciaal op vrouwen met 
een andere etnische achtergrond. Ook wordt een 
belangengroep opgericht voor vrouwen met een 
leidinggevende rol.

Stuurgroep Vrouwen

Na de grote actie in 2012 
blijft CNV Onderwijs de 
ontwikkelingen rondom 
passend onderwijs op de 
voet volgen. De  Stuurgroep 

Passend Onderwijs houdt 
in het najaar een 1meting 
naar de stand van zaken bij 
de invoering van passend 
onderwijs. In hoeverre zijn 

scholen en hun medewer
kers voorbereid op de  
invoering in  augustus 
2014? Op de AV van 
 november 2013 
 over handigt Stuurgroep 
voorzitter Katalin de 
 Kleuver de uitkomsten 
aan Helen van den Berg. 
Deze geeft het  rapport 
 gelijk door aan Jan 
 Veringa van het ministerie 
van Onderwijs, die een 
inleidende lezing op de  
AV heeft gehouden.  
Ook zijn in 2013 Helen 
van den Berg,  Katalin 
de  Kleuver en CNV 
 Schoolleiders in de media 
over de gebrekkige voor
bereiding van scholen op 
passend onderwijs.

Passend onderwijs

Het Verenigingsbestuur 
buigt zich in 2013 naast 
de gewone onderwerpen, 
ook over het samenwer
kingstraject met CNV 
Publieke Zaak. Op de 
jaarlijkse heidag in juni 
brengen de VBleden 

uitgebreid alle voor en 
nadelen en de kansen 
voor CNV Onderwijs 
in kaart. Vlak voor de 
zomer wordt het bestuur 
bijeen geroepen voor een 
extra vergadering over de 
onderhandelingen voor 

het Nationaal Onderwijs
akkoord. Voorzitter Helen 
van den Berg krijgt een 
boodschap mee voor het 
kabinet: Het niet ophef
fen van de nullijn is 
voor CNV Onderwijs een 
breekpunt!

Verenigingsbestuur

2.784 nieuwe 
leden verwelkomt  
CNV Onderwijs 

in 2013
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De Sectorraad Voortgezet Onderwijs heeft dit jaar 
veel overleg met de bestuurder en de beleids
medewerker voortgezet onderwijs. De onderhande
lingen over een nieuwe caoVO verlopen namelijk 
moeizaam. In april loopt het overleg vast doordat de 
werkgevers weglopen van de overlegtafel.  
Na de rode kaarten-actie waarin duizenden collega’s 
de werkgevers oproepen weer aan tafel te komen, 
nodigen de werkgevers de bonden uit om te kijken of 
het overleg kan worden hervat. Na diverse informele 
gesprekken gebeurt dit uiteindelijk in november.

Sectorraad Voortgezet 
Onderwijs

Het Katholiek Verband 
heeft dit jaar te maken 
met veel wisselingen in 
de bemensing. Toch ziet 
de commissie kans om 
de ontwikkelingen binnen 
de Union Mondial des 
Enseignants Catholiques 
(UMEC), die een voor
lopige nieuwe start aan 
het maken is, te volgen. 

Daarnaast wordt tijd 
besteed aan de ontwikke
lingen bij de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad 
(NKSR). Het Katholiek 
Verband levert daarbij 
inbreng in de discussie 
naar aanleiding van het 
advies van de Onderwijs
raad over de vrijheid van 
onderwijs.  

Een van de  activiteiten 
die de  commissie in 
2013 organiseert is 
een inleiding door Toke 
Elshof van de  Universiteit 
Tilburg over de  impliciete 
godsdienstig heid van 
 katholieke scholen en over 
de drie te onder scheiden 
generaties gelovigen in 
gezinnen en scholen.

Katholiek Verband

Op 30 januari organiseert 
de Commissie Identiteit 
haar jaarlijkse themadag. 
Dit keer gaat het over 
politieke en maatschap
pelijke vorming met de 
titel: De maatschappij dat 
ben jij! Anne Bert  Dijkstra, 
bijzonder hoogleraar 
 Toezicht & Socialisatie, 
scholen en onderwijs
bestel en Kars Veling, 
(ouddocent en school
leider), directeur van het 
Huis van de Democratie, 
leveren een bijdrage aan 
deze dag. Ook lanceren 
IDEA NL (een interna
tionale vereniging van 
debatorganisaties voor 

 jongeren) en 
de IKON het 
programma 
Debat op school. 
Hiermee wil 
IDEAdocenten 
ondersteunen 
om gebruik te 
maken van debat 
in de klas rond
om een actueel 
onderwerp. 
In juni zorgt 
de commissie voor 
een  spreker op de AV: 
 Govert Buijs van de Vrije 
 Universiteit in Amster
dam. Ook begeleidt zij 
workshops over het  
thema identiteit.  

Op basis van deze work
shops wordt een motie 
 opgesteld om meer 
bewust om te gaan met 
de identiteit van CNV 
 Onderwijs. De motie wordt 
door de AV van november 
unaniem aangenomen.  

Commissie Identiteit

CNV Onderwijs kent een Sociaal Fonds.  
Leden, die door omstandigheden in financiele 
problemen raken, kunnen ondersteuning door het 
fonds krijgen. De bestuursleden van het fonds 
voeren gesprekken met de leden of met schuldeisers 
of sociale  diensten. In sommige gevallen wordt een 
renteloze lening  verstrekt. In 2013 helpt het Sociaal 
Fonds ruim 50 leden.

Sociaal Fonds

Commissie Diversiteit

Direct, het blad van 
CNV Schoolleiders 

komt in 2013 8x uit.

..

De Commissie  Diversiteit 
geeft in 2013 vier uit
gebreide nieuwsbrieven 
uit. Onderwerpen zijn 
een aantal rapporten 
en onderzoeken op het 
gebied van diversiteit en 

onderwijs. Daarnaast 
zijn er in 2013 de eerste 
bijeenkomsten van de 
Werkgroep Mannen die in 
2012 na een AVbesluit 
is ingesteld. Ook worden 
er workshops over diver

siteit gegeven op bijeen
komsten van het LAG 
ZuidHolland. Tenslotte 
werkt de commissie mee 
aan artikelen in Direct en 
de MRnieuwsbrief van 
CNV Onderwijs.
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