
Sectorraad MBO

De sectorraad MBO wil zich niet alleen optimaal inzetten voor goede 
arbeidsvoorwaarden in het beroepsonderwijs, maar wil ook meer aandacht voor 
de professionele ruimte die nodig is om tot kwalitatief goed onderwijs te komen. 
Medewerkers in het mbo leiden onze vakmensen op en moeten dat kunnen 
blijven doen met voldoende middelen en kennis en vaardigheden om aan deze 
maatschappelijk opdracht te voldoen. 

Hoe kun je informatie ontvangen over de sectorraad MBO?

In contact komen met leden is voor ons van groot belang.

Het netwerk van schoolcontactpersonen is groeiende. Een goed dekkend netwerk is van cruciaal belang.  

Via de SCP heb je het eerste contact binnen een ROC – AOC- Vakschool. Voor meer informatie kun  

je mailen naar middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl. 

Wat doet de sectorraad MBO?
De sectorraad heeft taken verdeeld in expertise gebieden:

1. Beroepsinhoud

2. Arbeidsvoorwaarden

3. Contacten naar de leden

Het beleid van de sectorraad is gericht zijn op activiteiten van, 

voor en naar de leden toe. Samen staan we sterk. Er gebeuren 

in het mbo onderwijs heel veel goede zaken. De negatieve 

sfeer en publiciteit die rond het mbo hangt, zullen en kunnen 

we met zijn allen doorbreken. 

De sectorraad streeft er ook naar om in de activiteiten te 

benadrukken dat we best trots mogen zijn op dat wat er in  

het mbo op de werkvloer gebeurt. 

We moeten niet alleen een vereniging zijn die gaat voor 

de rechtspositie, maar die ook het belang inziet van 

goede beroepsinhoudelijke aspecten en secundaire 

arbeidsvoorwaarden als werkplezier en vermindering 

werkdruk, goed collegiaal werkoverleg en werkverdeling.

Het mbo leidt de vakmensen voor de toekomst op
Voor de arbeidsmarkt worden voor alle beroepen voldoende 

mensen opgeleid, zodat aan de vraag naar gekwalificeerde 

medewerkers/vakmensen wordt voldaan. Om dit te realiseren 

zal de Sectorraad MBO samen met de werkorganisatie invloed 

moeten kunnen uitoefenen op de politieke besluiten en de 

arbeidsvoorwaarden. 

De focus gericht op de Professionele ruimte in 
het mbo (OP en OOP).
Speerpunten hierbij zijn: 

• Trots op het mbo;

• Taakbeleid;

• Verlaging werkdruk;

• Belonings- en       

   benoemingsbeleid;

• Gelijke rechten voor vast personeel en  

   personeel met een flexibele aanstelling;

• Ondersteuning OR;

• Instellingbezoeken;

• Contact met stakeholders;

• Advisering van de beleidsmedewerkers;

• CAO.
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