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Nieuwsbrief sectorgroep Voortgezet Onderwijs –  december 2022 
1. Voorlichtingsbijeenkomsten CNV: wat betekent de CAO voor jou.  

16 januari 2023 in Assen, 17 januari in Utrecht, 26 januari in Maastricht 
2. Bouwen aan passend onderwijs. 

11 januari 2023 in Utrecht 
3. Voorlichting Voion over inzet collectieve werkdrukmiddelen 

26 januari 2023 in Maastricht 
4. Contact 

 
 

1 Wat betekent de CAO voor jou   
 

Assen, 16 januari en Utrecht 17 januari 
 

De Cao VO 2022 is een cao met impact. Op verschillende terreinen zijn grote 
stappen gezet om de werkdruk te verminderen. Behalve de collectieve 
werkdrukmiddelen gaan ook de individuele rechten en het individuele 
jaarplaatje er anders uitzien. Op deze voorlichtingsbijeenkomst gaan wij in op 
een aantal vragen: 

• Wat staat er nu precies in de Cao VO 2022? 
• Hoe werken deze afspraken direct of indirect door in mijn inzet in de 

school? 
• Welke punten -naast de harde rechten- zijn mogelijk bespreekbaar in de 

school? & Hoe doe ik dat? 

Gerlinde Michels (cao-onderhandelaar van CNV Onderwijs) verzorgt deze 
voorlichting. 
16 januari 2023 van 15.15 tot 17.15 uur, CS Vincent van Gogh, locatie Lariks, 
Selma Lagerloflaan 3, Assen 
U hoeft zich niet aan te melden. De bijeenkomst gaat altijd door. 
 
Tom Boot (cao-onderhandelaar CNV Onderwijs) verzorgt deze voorlichting. 
17 januari 2023 van 15.30 tot 17.30 uur, kantoor CNV, Tiberdreef 4, Utrecht 
U hoeft zich niet aan te melden. De bijeenkomst gaat altijd door. 



2 Bouwen aan passend onderwijs 

 
11 januari 2023, kantoor CNV, Tiberdreef 4, Utrecht 
 
Passend onderwijs is in beweging. Routes naar een inclusiever onderwijs 
worden uitgestippeld en praktische onderdelen in de organisatie van passend 
onderwijs worden herzien. Ben je betrokken op dit thema, dan zijn er dus 
goede redenen om je te laten informeren en om je stem te laten horen. Op 11 
januari 2023 kun je samen met CNV Onderwijs aan de slag met het versterken 
van passend onderwijs in jouw eigen context of op systeemniveau. Tussen 16 
en 18 uur is er een programma met een keynote spreker en zes workshops. 
Keynote spreker is Ingrid Paalman (Lector VIAA) die ingaat op de positie en 
betekenis van de professional binnen passend onderwijs.  
  
Daarna kun je aan de slag in workshops: 

• Passend onderwijs en de professional (Ingrid Paalman, Lector VIAA) 
• Vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (Daniëlle 

Woestenberg, CNV Onderwijs) 
• Lessen van Mintzberg. Een optimale organisatie van het 

samenwerkingsverband? (Johan Vroegindeweij, SWV Unita) 
• Hoe kan de samenwerking tussen regulier onderwijs en speciaal 

onderwijs leiden tot meer kansengelijkheid? (Wendy de Vos, Eduvier) 
• Professionalisering van het team: doelen, hindernissen en 

oplossingen. Mark Nijenmanting (Onderwijsacademie) 
• Door de bril van de inspecteur. Hoe werkt toezicht op passend 

onderwijs? Marieke van der Ros (Inspectie van Onderwijs) 
  
Doelgroep is iedereen die in en rond de school een taak heeft in de organisatie 
van het passend onderwijs. Locatie is Utrecht. Na afloop is er een eenvoudige 
maaltijd en gelegenheid om na te praten. 
  
Voor het volledige programma en een aanmeldformulier: 
De onderwijsbond voor leraren, oop'ers en schoolleiders - Agenda - 
Werkconferentie: Bouwen aan passend onderwijs | CNV Onderwijs 
(cnvconnectief.nl) 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnvconnectief.nl%2Fonderwijs%2Fagenda%2Fwerkconferentie-bouwen-aan-passend-onderwijs%2F&data=05%7C01%7Calex.gorissen%40stichtinglvo.nl%7C2f61e8d83fd44d1900c108dacd7d2dae%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638048234775096519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=ozTn6uqUUFN7D5FsjlsKiMWNc7Y6VnZzJzldZcrFiEw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnvconnectief.nl%2Fonderwijs%2Fagenda%2Fwerkconferentie-bouwen-aan-passend-onderwijs%2F&data=05%7C01%7Calex.gorissen%40stichtinglvo.nl%7C2f61e8d83fd44d1900c108dacd7d2dae%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638048234775096519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=ozTn6uqUUFN7D5FsjlsKiMWNc7Y6VnZzJzldZcrFiEw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnvconnectief.nl%2Fonderwijs%2Fagenda%2Fwerkconferentie-bouwen-aan-passend-onderwijs%2F&data=05%7C01%7Calex.gorissen%40stichtinglvo.nl%7C2f61e8d83fd44d1900c108dacd7d2dae%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638048234775096519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=ozTn6uqUUFN7D5FsjlsKiMWNc7Y6VnZzJzldZcrFiEw%3D&reserved=0


3 Voorlichting Voion over inzet collectieve  
   werkdrukmiddelen.  
 
In Maastricht wordt op 26 januari 2023 een aantal workshops aangeboden 
waaronder een voorlichting door Voion over het proces en te voeren gesprek 
over de collectieve werkdrukmiddelen. De werknemers zijn aan zet. Maar hoe 
kunt u hen ondersteunen bij het maken van de werkdrukplannen en hoe zorgt 
u dat het ook echt bijdraagt aan de vermindering van de werkdruk? 
 
Wilt u met Voion en de cao-onderhandelaar Gerlinde Michels samen nadenken, 
gedachten en ideeën uitwisselen over hoe u op uw school de collectieve 
werkdrukmiddelen kunt besteden? Meldt u zich dan aan voor deze 
voorlichtingsbijeenkomst in Maastricht via voortgezetonderwijs@cnv.nl 
 
26 januari 2023 van 16.45 tot 17.15 uur, Praktijkschool Terra Nigra, Terra 
Nigrastraat 5, Maastricht. 
 

4 Contact  

De sectorgroep voortgezet onderwijs wenst iedereen een fijne kerstvakantie 
toe. 

Wanneer je een onderwerp dat op school speelt zou willen bespreken via 
Teams of Zoom kan dat  via voortgezetonderwijs@cnv.nl doorgegeven 
worden. 
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