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1  Samen voor goed onderwijs 

Tienduizenden leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en ouders kwamen eind 
januari twee dagen bij elkaar om samen te staken voor goed onderwijs. Want ons 
onderwijs staat onder water door de oplopende lerarentekorten en de veel te hoge 
werkdruk.  

De politiek moet structureel meer investeren in onderwijs en de lerarentekorten aanpakken, 
in het belang van de leerlingen van nu en de toekomst. Minder werkdruk, meer handen in de 
klas, een beter salaris. Samen moeten we er voor zorgen dat meer mensen kiezen voor 
werken in het onderwijs. De massaliteit waarmee we ons tijdens de staking lieten zien en 
horen was oorverdovend en hartverwarmend. Kijk hier voor een impressie van de staking 
onderwijs op 30 en 31 januari. 

We gaan door 

We blijven ons inzetten voor structureel meer geld voor het onderwijs. De problemen in het 
onderwijs zijn groot en vragen om een lange termijn agenda. In aanloop naar de 
verkiezingen willen we dat elke politiek partij ervan doordrongen is dat meer investeren in 
het onderwijs belangrijk is voor onze hele samenleving. Samen met onze leden blijven we 
werken aan nieuwe manieren om ons doel voor het voetlicht te krijgen: structureel meer 
geld voor het onderwijs! 

We blijven hierover ook in gesprek met andere bonden, werkgevers en het kabinet. Want 
een ding is zeker: een breed maatschappelijk draagvlak is nodig voor de aanpak van dit grote 
maatschappelijk probleem. 

 

 

 

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/acties/filmpjes-en-fotos-staking-onderwijs/
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/acties/filmpjes-en-fotos-staking-onderwijs/


2 Praat mee over de toekomst van het onderwijs  
    

 

De komende weken kun je meepraten over de toekomst van het onderwijs. Kom naar een 
van de bijeenkomsten in het land, zoals Toegang tot onderwijs en gelijke kansen op 10 
februari bij ROC Mondriaan in Den Haag. Of ga in gesprek over Een sterke vroege start op 13 
februari op de Willibrordschool in Rotterdam. En in Utrecht gaat het op 18 februari over 
Nieuwe arrangementen voor werken, onderzoeken en (leven lang) ontwikkelen, locatie 
Academiegebouw op het Domplein. 

Kijk hier voor een overzicht van alle bijeenkomsten. 

 

3. Sectorvergadering CNV Onderwijs 

Praat mee over beleid. 

Op 25 maart vindt de sectorvergadering van CNV Onderwijs plaats. Hier kunnen leden 
meepraten over en invloed uitoefenen op het beleid van de bond. Bent u CNV lid dan kunt u 
een stem uitbrengen namens sectorgroep voortgezet onderwijs. Meld u dan aan voor            
28 februari via de secretaris van je sectorgroepsbestuur voortgezetonderwijs@cnv.nl.               
De vergadering duurt van 14.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en vindt plaats in de 
Colour Kitchen Zuilen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht.  

 

4   Vacatures vaststellingscommissies College 
voor Toetsen en Examens 

De vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn belangrijke 
schakels bij de totstandkoming van de examens in het voortgezet onderwijs. Ze beoordelen 

https://toekomstvanonsonderwijs.nl/agenda/
mailto:voortgezetonderwijs@cnv.nl


examenopgaven en stellen centrale examens vast voor het betreffende vak; ze denken mee 
over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak en 
adviseren over de normering van de centrale examens. De AOb kan in samenwerking met 
CNV Onderwijs een voordracht doen voor één plaats in elke vaststellingscommissie. 
Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op 
www.cvte.nl.  
 
Voor het komende schooljaar zijn weer enkele vacatures te vervullen. We zoeken naar 
bevoegde collega's die ruime ervaring hebben en lesgeven in examenklassen. Voor de 
werkzaamheden voor het CvTE word je afhankelijk van het aantal voor het betreffende vak 
vast te stellen examens vrijgesteld van schoolwerk. Die vrijstelling varieert van 176 tot 304 
klokuren per jaar. Kandidaten dienen lid te zijn van de vakbond AOb of CNVO. 
 
Collega's met interesse voor dit werk kunnen zich met een Curriculum Vitae melden bij Dirk 
Franssens (voortgezetonderwijs@cnv.nl). 
De sluitingsdatum is maandag 2 maart 2020.  
 
Op dit moment zijn in de volgende commissies per 1 augustus 2020 vacante plaatsen: 
 
 

Vaststellingscommissie aantal 
klokuren per 
schooljaar 
(bij 
benadering) 

specifieke functie-eisen/bijzonderheden 

Duits vmbo 
275 

Geeft les in de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo 

Maatschappijkunde vmbo 304  

Nederlands vmbo 304  

Aardrijkskunde havo-vwo 176  

Biologie havo-vwo 207  

   

   

 

5  Meewerken aan activiteiten of lid worden van 
de sectorgroep V.O. 
 
Het sectorgroepsbestuur Voortgezet Onderwijs is onderdeel van CNV onderwijs en behartigt, 
samen met de werkorganisatie, de belangen van haar leden. Wij zijn op zoek naar een nieuw 
lid dat werkzaam is als onderwijsgevende of onderwijsondersteuner voor onze sectorgroep. 
 
Onze communicatie met de achterban verloopt grotendeels via onze digitale nieuwsbrief die 
gemiddeld een keer per maand verschijnt. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten 
in de regio. Het sectorgroepsbestuur vergadert minimaal eenmaal per maand in Utrecht op 
donderdagmiddag.  

http://www.cvte.nl/
mailto:voortgezetonderwijs@cnv.nl


Voor een uitgebreide profielschets kunt u contact opnemen met dfranssens@gmail.com 
 
Wanneer u niet structureel wil meewerken aan alle sectorgroep activiteiten, maar u zich wel 
wil inzetten voor een vakbondsactiviteit kunt u eveneens contact opnemen met 
dfranssens@gmail.com 
 

6  Activiteiten en contact 
                                                                                                                                                                      
8 april 2020: meet-up  ‘De zin van het leven’ en uw pensioen 
Over uw (vervroegde) pensioen en alles wat hierbij komt kijken 
  
“Het komt goed hoor, allemaal, in de toekomst. Maar let op, het komt altijd anders goed dan 
je verwacht.” 

Een inspirerende quote van Fokke Obbema, schrijver van het boek ‘De zin van het leven’. 
Maar geldt dit ook voor ons pensioen? CNV Onderwijs organiseert op woensdag 8 april 
2020 in Utrecht een meet-up over pensioenen. Het zal deze middag en avond gaan over 
onderwerpen als een niet-materieel pensioengat, fiscale consequenties van keuzes en 
mogelijkheden voor vervroegde pensionering.  

Het programma: 
15.00 uur: inloop 
15.30- 17.00 uur: Fred Lardinois van pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP 
Pauze 
17.15- 18.15 uur: Collegetour met Fokke Obbema 
Verzorgde maaltijd en signeersessie boeken 
19.00-19.45 uur AOW en fiscale tips voor uw pensionering 
  
Locatie: CNV Onderwijs, Tiberdreef 4 in Utrecht. 
De toegang is gratis voor leden van CNV Onderwijs en geïnteresseerden. Meld u nu direct 
aan via Eventbrite of via hogeronderwijs@cnv.nl  Maximaal 150 plaatsen beschikbaar. 
 
Communicatie met de sectorraad (ook de werkgroepen) loopt langs het secretariaat. Voor 
het opgeven van deelname aan activiteiten, voor vragen en suggesties kunt u mailen met 
voortgezetonderwijs@cnv.nl. 
Wanneer u een onderwerp dat bij u op school speelt zou willen bespreken of interesse hebt 
om met enkele personeelsleden een regiogesprek te voeren kan dat via dit e-mailadres 
doorgeven worden.  
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