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Zeist, 28 februari 2019

Stakingsoproep voor de staking op 15 maart 2019
De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), waarbij NvvW is
aangesloten, roept de leden uit alle onderwijssectoren op om te gaan
staken op vrijdag 15 maart, de vrijdag voor de Provinciale
Statenverkiezingen.

Federatie van
Onderwijsvakorganisaties
a: FvOv
Postbus 398
3700 AJ ZEIST
e: info@fvov.nl
w: www.fvov.nl

De kwaliteit van het onderwijs wordt bedreigd door een ernstig lerarentekort.
De werkdruk is hoog en de salarissen lopen achter. Op dit moment behoort
Nederland nog bij de kopgroep van goed presterende landen in het internationale
Pisa-onderzoek. Maar de prestaties bij wiskunde, science en lezen lopen langzaam
maar zeker achteruit. Terwijl het Kabinet de ambitie heeft om Nederland te laten
behoren tot de top van de kenniseconomieën. Wij pleiten voor een
investeringsprogramma om achterstanden in te lopen en te werken aan
kwaliteitsverbetering, daarvoor is 4 miljard per jaar nodig.
Kom naar het Malieveld in Den Haag
Leg vrijdag 15 maart het werk neer en kom naar de manifestatie in Den Haag! Vanaf
11.30 uur is de inloop, de manifestatie duurt van 12.00 uur tot ongeveer 13.30 uur.
Vervoer
Via de vervoerswebsite kun je jouw vervoer aanvragen. Aan de hand van jouw
woonplaats word je ingedeeld voor de bus of de trein. Het is niet mogelijk om zelf
een bus te regelen. Wil je toch een bus regelen voor jouw school, doe dit dan via
dezelfde site. Bussen die niet via de vervoerswebsite zijn gehuurd worden op last van
de politie niet toegelaten op het Malieveld.
Vrijwilligers gevraagd!
Voor de stakingsmanifestatie op 15 maart in Den Haag hebben we veel vrijwilligers
nodig. Geef jij je op als vrijwilliger via deze link?
Laat iedereen weten dat er op 15 maart gestaakt wordt. Download en print het
actiemateriaal en verspreid het! Tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Jilles Veenstra, voorzitter FvOv
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FAQ
Waarom wordt er nu (weer) actie gevoerd?
De mensen in de praktijk ervaren dagelijks in de uitoefening van hun
werkzaamheden de problemen die worden veroorzaakt door de lerarentekorten en
de werkdruk.
In het afgelopen jaar hebben met name het PO en het WO zich danig geroerd om
de problemen in deze sectoren over het voetlicht te brengen. Vanaf de grote
landelijke stakingsdag in 2017 hebben de meesters, juffen en onderwijsondersteuners
in alle regio’s ook een dag het werk neergelegd. In het WO is in 2018 een
succesvolle actieweek georganiseerd. Maar tot nu toe hebben deze acties niet
geleid tot de gewenste resultaten. Ja, er is extra geïnvesteerd in het PO voor wat
betreft het gedeeltelijk dichten van de salariskloof met het VO en ja, er is extra geld
beschikbaar gekomen voor de bestrijding van de werkdruk. Maar deze successen
werden bereikt rondom de start van het kabinet Rutte III, daarna is er geen enkele
verdere toezegging gekomen vanuit het kabinet.
Wat is het doel van de staking?
De problemen in het onderwijs stapelen zich op zonder dat er zicht op een
fundamentele oplossing is. In alle sectoren zijn soortgelijke problemen aan de orde
van de dag. Leraren en ondersteuners kunnen niet meer de kwaliteit leveren die ze
zouden willen leveren en dat gaat ze aan het hart.
Voor de leerlingen en studenten maar ook de maatschappij van nu en straks is het
belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het onderwijs en ja daarbij gaat het om een
flink bedrag (op termijn in totaal over alle sectoren ruim 4 miljard!).
Wat moet ik doen -op mijn school- als ik wil staken?
In hoofdlijnen komt het hierop neer: je dient zo spoedig mogelijk aan je directie te
laten weten dat je deelneemt aan de actie. De zorg voor eventuele vervanging of
opvang van leerlingen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leden die
aan de staking deelnemen.
Heeft de FvOv/NVvW een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?
De FvOv/NVvW heeft geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de
werkgever de niet gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is.
Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het
salaris; er zijn nog steeds veel besturen die de actie ondersteunen en naar alle
waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren.
Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de
contributie hebben moeten plaatsvinden, het NVvW-bestuur heeft er voor gekozen
om dat niet te doen. Je hoeft je dus niet bij FvOv/NVvW te registreren als staker. We
zijn uiteraard wel aanwezig in Den Haag!
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Ik ben parttimer en de stakingsdag is voor mij geen werkdag
Indien de stakingsdag voor jou niet als een werkdag geldt en je dus niet verplicht
kunt worden om te werken, hoef je je niet als staker bij de werkgever te melden
(want je kunt niet staken). Wanneer je niet lesgeeft maar wel andere
werkzaamheden geacht wordt uit te voeren, kun je staken en kan de werkgever
salaris inhouden.
Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?
Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar de staking
problemen voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken
met de juridische afdeling van de NVvW.
Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?
Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling. Toch is het voor
mensen met een tijdelijke aanstelling verstandig hier voorzichtig mee om te gaan.
Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende
collega over te nemen?
Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van
leerlingen als de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking.
Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.
Wanneer moet ik uiterlijk bij mijn werkgever aangeven dat ik ga staken?
Je kunt dat het beste zo snel mogelijk aangeven. Uiterlijk drie dagen van te voren
wordt nog als een redelijke termijn aangemerkt. De regeling van de opvang van de
kinderen is een redelijk belang. Het kan ook zijn dat de werkgever een (redelijke,
verband houdend met de organisatie van de school) termijn stelt waarin je moet
melden of je gaat staken of niet.
Moet ik de gestaakte uren inhalen?
Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.
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