Bijlage 4: PVVVO en FvOv
Als vakvereniging kun je je aansluiten bij:
1)
2)
3)
4)

het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen in het Voortgezet Onderwijs (PVVVO)
de Federatie van Onderwijs vakorganisaties (FvOv)
beide organisaties
geen enkele organisatie.

De NVLM is lid van het PVVVO. Het bestuur wil tijdens de jaarvergadering op 13 februari
2020 graag horen hoe onze leden daar tegenaan kijken. Vinden de aanwezige leden de
huidige situatie prima, of zouden zij kiezen voor opties 2, 3 of 4? Het is overigens niet de
bedoeling hier nu een besluit over te nemen. Als de leden voor een andere optie zijn, zal het
NVLM-bestuur die optie in 2020 gaan verkennen. In onze volgende jaarvergadering komen
we dan op dit onderwerp terug.
Om te beginnen zetten we een aantal kenmerken van beide organisaties op een rij:
PVVVO
•

•
•
•
•

•
•

Leden: BDD (docenten theater en drama), I&I (informatica), KNAG (aardrijkskunde),
Nederlands (valt onder Levende talen), NVLM, NVORWO (rekenen), NVvW
(wiskunde), VCN (klassieke talen), VDLG (godsdienst en levensbeschouwing), VDSN
(Spaans), VECON (economie), VFVO (filosofie), VGN (geschiedenis). Dit zijn
allemaal vakverenigingen.
Via de vakverenigingen zijn 19.000 leraren aangesloten bij het PVVVO.
Het PVVVO is een organisatie met weinig geld.
Het PVVVO werkt met een vrijwilligersbestuur van 4 of 5 mensen, het is niet altijd
eenvoudig voldoende vrijwilligers te vinden.
Citaat website: “Naar het model van de aangesloten verenigingen functioneert het
Platformbestuur op basis van vrijwilligheid en dus binnen de marges van de tijd die
de bestuursleden ter beschikking staat. Aansturing van activiteiten en
verenigingsprocessen heeft daarom eerder het karakter van bemiddeling of
regievoering dan van feitelijke organisatie. Daarvoor ontbreken eenvoudigweg de
faciliteiten qua financiën en tijd.”
De financiële bijdrage van de NVLM is ongeveer 1 euro per lid, per jaar.
Een bestuurslid van de NVLM woont de ongeveer zes vergaderingen van het PVVVO
per jaar bij. Deze vergaderingen worden gebruikt om informatie uit te wisselen en
waar mogelijk gezamenlijke standpunten in te nemen. Op basis daarvan wordt dan
gelobbyd richting OCW of bijvoorbeeld Curriculum.nu. Wij hebben vaak de neiging
om bij het formuleren van deze standpunten een wat gematigder toon aan te slaan
dan sommige andere vakverenigingen.

FvOv
•

Leden: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Landelijk
Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO), Levende Talen,
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlandse
Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), Nederlandse
Vereniging voor Onderwijspersoneel (NVOP), NVS-NVL, vereniging van
schooldecanen en leerlingbegeleiders, Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
(NVvW), UNIENFTO, vakorganisatie voor de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) en het
vo, Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS), Vereniging Onderwijs Kunst en

Cultuur (VONKC).
•
•

•
•

•

De leden van de FvOv zijn niet alleen vakvereniging, maar ook vakbond.
Citaat website: De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt
onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen uw belangen als lid van
een van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als
vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende
onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de
vakorganisaties binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en
rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op uw onderwijsbaan. Uiteraard zijn
alle aangesloten vakorganisaties bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke
vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het
gebied van na- en bijscholing.
De FvOv heeft een secretariaat dat bemenst wordt door betaalde krachten. Ook de
voorzitter wordt betaald.
Er is een Onderwijskamer waarin ‘vakoverstijgende onderwijskundige zaken’ worden
besproken. Deze Onderwijskamer staat overigens ook open voor niet-leden,
bijvoorbeeld de leden van het PVVVO.
FvOv heeft (via de verenigingen) 34.000 leden.

Als de NVLM kiest voor optie 2 of optie 3, wat betekent dat dan?
1. De NVLM moet een vakbond worden.
2. De NVLM moet rechtsbijstand voor haar leden regelen bij arbeidsconflicten. (Daar
kun je een advocatenkantoor voor inhuren.)
3. De NVLM ontvangt ongeveer 50 euro per lid. Dat zijn de zogenaamde GOVAKgelden. Die krijgt de vereniging omdat ze aan de werknemerszijde via FvOv meedoet
aan CAO-onderhandelingen.
4. Van dat bedrag moet de vereniging 12,50 euro per lid afstaan aan de FvOv.
5. Van dat bedrag moet de vereniging ook de rechtsbijstand voor leden betalen.
6. Dat zal leiden tot een hogere contributie voor NVLM-leden. Omdat dit
vakbondscontributie is kunnen leden de helft van dat bedrag terugkrijgen via de
belastingen. Dus netto betalen ze waarschijnlijk ongeveer net zoveel als nu.
7. Uit extra contributie en GOVAK-gelden zou het bestuur jaarlijks ongeveer 35.000
euro kunnen halen. Daarmee kunnen we dan 1 of 2 bestuursleden ‘langdurig
buitengewoon verlof’ geven voor hun vakbondsactiviteiten. Het geld gaat dan naar
hun school.
8. FvOv heeft een wachtlijst, er willen nog meer verenigingen lid worden. Daar zijn de
andere verenigingen niet zo happig op, omdat de vergoeding uit de GOVAK per lid
dan daalt.
Voordelen: Meer financiële middelen voor onze vereniging, een paar bestuursleden voor 0,1
fte kunnen vrijstellen en we zijn lid van een professionelere organisatie
Nadelen: We moeten veel regelen om lid te worden van FvOv, we moeten wachten tot we
erin mogen en als we er lid van zijn: werkzaamheden die we nu niet hebben.

