
Wat doet de stuurgroep Jong? 

De stuurgroep Jong bestaat uit een groep enthousiaste jonge 

leraren die zich binnen CNV Onderwijs hard maakt voor  

de rechten van de jonge en startende leraar tot 39 jaar.  

Wij voeren onder meer onderzoeken uit onder de jonge leden 

van CNV Onderwijs en organiseren bijeenkomsten voor jonge 

leraren met workshops als ‘van werkdruk naar werkplezier’ 

en ‘professionaliteit van de leerkracht’. 

Voor welke belangen zet de stuurgroep 
Jong zich in?

• Succesvol starten

Door de rijke media-aandacht voor starters, invallers 

en de uitstroom van nieuwe docenten heeft stuurgroep 

Jong afgelopen maanden een groot gedeelte van de 

vergaderingen besteed aan het onderwerp starters en de 

begeleiding van starters. Hoe kunnen wij als CNV Onderwijs 

starters nu precies ondersteunen? 

Onvoldoende werkgelegenheid heeft als gevolg dat 

(startende) docenten werken als invaller.  

De werkgelegenheid en werkzekerheid van starters is 

altijd al een speerpunt van CNV Onderwijs geweest, zie 

bijvoorbeeld het Onderwijsakkoord. We willen dat de  

passie voor het vak bij de starters wordt behouden. 

• Young professionals.

Voor Young professionals informeren we over verschillende 

thema’s en bieden we bijeenkomsten aan. Deze geven  

Young Professionals de kans om zich te profileren binnen  

het onderwijsveld, zoals:

-  De begeleiding van jonge ouders.

 Wij bieden workshops aan voor docenten die starten  

met het vormen van een gezin.

-  Van werkdruk naar werkplezier.

 Hier leer je de druk die van bovenaf wordt opgelegd  

te plannen en wijzen wij je op je rechten en plichten 

binnen je baan.

-  Aanvragen van de Lerarenbeurs.

 Met de Lerarenbeurs kun je iedere bachelor- of 

masteropleiding volgen die je wilt. Je mag de 

Lerarenbeurs maar één keer aanvragen in je loopbaan.

-  Leergang Professioneel Meesterschap

 De Leergang Professioneel Meesterschap geeft  

je meer kennis om jouw positie als leraar te versterken  

en daarmee ook je kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten. Wil je weten hoe?  

Kijk op www.cnvo.nl/professioneelmeesterschap.

Stuurgroep Jong

Stuurgroep Jong zet zich in voor de jonge docenten in het onderwijs. Niet alleen 
voor startende docenten, maar ook Young professionals die zich verder willen 
profileren binnen het onderwijs.

Hoe kun je informatie ontvangen over de stuurgroep Jong?

Als je een jonge of startende leerkracht bent en je functie en e-mailadres zijn bij de ledenadministratie bekend, dan 

ontvang je de nieuwsbrief van de stuurgroep (verschijnt minimaal twee keer per jaar). Ontvang je nog geen nieuwsbrief? 

Geef dan je e-mailadres door: ledenadministratie@cnvo.nl of telefonisch via (030) 751 1003.

Wil je meer informatie, heb je een leuke aanvulling of zou je eens een vergadering of bijeenkomst willen bijwonen?  

Mail dan naar jongeren@cnvo.nl. Daarnaast is de stuurgroep geïnteresseerd in jouw mening of ideeën om de jonge 

leerkrachten nog beter op de kaart te zetten. Ook hiervoor staat genoemd e-mailadres ter beschikking.

Stuurgroep Jong: Van collega’s, voor collega’s!


