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1. Inleiding
Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een serviceorganisatie
van en voor leden. Onze missie is goed onderwijs, gegeven door goed geschoold,
professioneel en gemotiveerd personeel (zie AOb Missie & visie document). De
AOb wil door inzet van alle betrokkenen uitstekende individuele en collectieve
belangenbehartiging garanderen.
Om dit te realiseren moeten AOb’ers, zowel van de vereniging als van de werkorganisatie elkaar makkelijk kunnen vinden. Als zij begrijpen hoe de verantwoordelijkheden liggen, hoe de organisatie is opgebouwd en welke geledingen deel uitmaken van de AOb, is effectieve samenwerking beter gewaarborgd.

2. Organisatie
De Algemene Onderwijsbond is met ruim 87.000 leden de grootste
onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en
met hoger onderwijs.

Doelstellingen
• de belangen behartigen van al het onderwijspersoneel (onderwijsgevend en
onderwijsondersteunend personeel en directieleden in het po)
• verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
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Doelgroepen
• iedereen die werkzaam is in het onderwijs, gepensioneerden en
uitkeringsgerechtigden
• alle gezindten en levensovertuigingen

Kantoren
In Utrecht is het hoofdkantoor van de AOb gevestigd. Hier werkt het grootste deel
van de AOb-werknemers. Regionaal wordt de AOb vertegenwoordigd door de vijf
rayons.
Rayon

Werkgebied

Kantoor

Noord

Friesland, Groningen,
Drenthe

Groningen

Noordwest

Noord-Holland, Utrecht

Utrecht

Oost

Gelderland, Overijssel,
Flevoland

Deventer

Zuidwest

Zuid-Holland, Zeeland

Rotterdam

Zuid

Noord-Brabant, Limburg

Eindhoven

De rayonkantoren werken op het snijvlak van vereniging en werkorganisatie en
ondersteunen beide. Elk rayon heeft een rayonteam, bestaande uit een rayonbestuurder, een hoofdbestuurder en een dagelijks bestuurder. Het rayonteam organiseert en coördineert de activiteiten in het rayon.
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De AOb: een vereniging
De AOb is een vereniging. De leden vormen de basis van de bond en bepalen de
richting die de bond uitgaat. De AOb biedt zijn leden verschillende vormen van
rechtsbijstand en ondersteuning en laat zijn leden een rol spelen bij het tot stand
komen van beleid.

Ledenpercentages per sector
voortgezet
onderwijs

26%
hoger onderwijs en
onderwijsverzorging
beroepsopleidingen
volwasseneneducatie

14%
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6%

overig
onderwijs

16%

primair
onderwijs

38%
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Hoe kunnen leden georganiseerd zijn binnen de AOb?
1. Op de instelling. Alle leden op een school vormen een instellingsledengroep.
Meestal betreft dit de sectoren BVE en HBO, soms ook grote VO-scholen. Een
ledengroep kan actief zijn of minder actief. Op veel instellingen heeft de AOb
contactpersonen. Dit zijn de contactpersonen voor de ledengroep. Zij verspreiden
informatie van de AOb onder de leden op de instelling en informeren de AObconsulent over zaken die op de instelling spelen.
2. In de sector. De AOb heeft vier onderwijssectoren: PO, VO, BVE en HBO. Voor
iedere sector is er een sectorraad waarin (ongeveer 50) leden uit de sector zitten.
Deze mensen spreken zich uit over de arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke zaken die binnen hun sector spelen. De sectorraad kiest een (sector)bestuur
dat de vergaderingen van de sectorraad samen met leden van het hoofdbestuur
voorbereidt.
3. In het rayon. Ieder lid dat in het rayon actief wil worden, kan in overleg met
het rayonteam, eventueel samen met andere leden, activiteiten organiseren, bijvoorbeeld in een sectoraal platform. Het rayonteam stimuleert en coördineert
deze activiteiten.
4. In groepen. In principe worden de arbeidsvoorwaardelijke (cao) en onderwijskundige belangen van de werknemers in de diverse sectoren behartigd door de
sectorraden. Voor de belangen van een aantal specifieke doelgroepen zijn groepen actief. De AOb kent de volgende groepen:
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• Agrarisch onderwijs
• Algemeen bijzonder onderwijs (ABO)
• Allochtonen
• AOb roze (homoseksueel onderwijspersoneel)
• Belangengroep gymnasiale vorming (BGV)
• Directiegroep primair onderwijs (DGPO)
• Groene golf (beginnend onderwijspersoneel)
• Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
• Openbaar onderwijs
• Platform uitkeringsgerechtigden (PLUG)
• Postactieven
5. In afdelingen. De afdelingen behartigen de specifieke belangen van het
levensbeschouwelijk geïnspireerd onderwijs:
• protestants-christelijk onderwijs (CVHO)
• rooms-katholiek onderwijs (Sint Bonaventura)
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat protestants-christelijk onderwijs en roomskatholiek onderwijs niet vertegenwoordigd zijn bij de AOb. Dit is een misverstand,
want in totaal is circa 15% van de AOb-leden lid van een van de afdelingen. Zie
ook de AOb-brochures over de afdelingen. Leden van de AOb kunnen zonder
extra kosten lid worden van een van de levensbeschouwelijke afdelingen.
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Besluitvorming
De leden zijn nauw betrokken bij de besluitvorming binnen de bond. Er zijn
diverse besluitvormingsorganen.

Algemeen beleid

Algemeen beleid
Algemene
vergadering

Hoofdbestuur

Sectoraal beleid
Sectorraden

Dagelijks bestuur

• De algemene vergadering (AV): dit orgaan bepaalt het beleid van de AOb. Het
gaat om bovensectorale onderwerpen (die dus voor alle sectoren gelden). De
AV stelt tevens de begroting en de jaarrekening van de bond vast. De AV komt
enkele keren per jaar bijeen om de voortgang van het beleid te toetsen en om te
oordelen over actuele ontwikkelingen. De AV kiest het hoofdbestuur.
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• Het hoofdbestuur (HB): het hoofdbestuur bewaakt de voortgang.
Onderhandelingen over cao’s vinden plaats uit naam van het HB. Het HB
bestaat uit 18 personen uit de diverse geledingen van de bond.
• Het dagelijks bestuur (DB): vijf leden van het hoofdbestuur vormen het dagelijks
bestuur dat de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen
van de bond.
Vanuit het hoofdkantoor (centraal) werken:
• afdeling Beleid, Kennis en Ontwikkeling (BKO)
• afdeling Algemene Juridische Dienstverlening, voor leden (AJD)
• Informatie en Advies Centrum: hier kunnen leden terecht met vragen over lidmaatschap, cursussen, beleid, rechtspositie, uitkeringen en pensioenen (IAC)
• afdeling Scholing & Ondersteuning: verzorgt cursussen en scholing
• afdeling Marketing & Communicatie, waaronder redactie Onderwijsblad
en website (M&C)
• Financiën & Bedrijfsvoering (ict, kennisondersteuning, facilitair, personeel),
centraal en rayon secretariaat
• stafbureau
Vanuit de buitendienst/rayonkantoren (decentraal) werken:
• de rayonbestuurders, die contacten hebben met de onderwijsinstellingen, eventueel het overleg voeren en vooraf overleggen met onze leden in (G)MR’en
• de vakbondsconsulenten, deskundige kaderleden die vragen beantwoorden
over juridische problemen en MR-aangelegenheden. Ingewikkelde vragen sturen zij door naar de centrale AJD of MR-specialisten op het hoofdkantoor
• de PR-consulenten, die activiteiten organiseren in het rayon op het gebied van
PR en ledenwerving (o.a. voorlichting op pabo’s en hogescholen)
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• de OR-consulenten, die contacten hebben met ondernemingsraden binnen de
BVE-instellingen en deze zo nodig ondersteunen. Ze werken samen met de
bestuurders BVE en de trainers
• de AOb-consulenten: de ogen en oren op de school, werken samen met de
rayonbestuurder
• het rayonteam, dat alle verenigingsactiviteiten in het rayon coördineert en
stimuleert; voor iedereen die binnen een rayon activiteiten wil ontplooien is
het rayonteam het centrale aanspreekpunt
• de rayonsecretaresses voor de administratieve ondersteuning.

Verantwoordelijkheden
Algemeen Vereniging:
Martin Knoop (dagelijks bestuurder, secretaris/penningmeester)
Algemeen Werkorganisatie:
Petra Velthuysen (directeur werkorganisatie)
Om de lijnen helder te houden, is het noodzakelijk dat AOb’ers met vragen
over de vereniging (ook in relatie tot de werkorganisatie) zich wenden tot
Martin Knoop en AOb’ers met vragen over de werkorganisatie contact
opnemen met Petra Velthuysen.
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Organogram Algemene Onderwijsbond
Sectoren

Groepen en afdelingen

PO

VO

MBO

HO

• Agrarisch onderwijs
• Algemeen bijzonder onderwijs
• Kleurrijk onderwijs

85.000 leden

• AOb Roze
• Belangengroep gymnasiale vorming
• Groene golf
• Onderwijsondersteunend personeel

sectorbestuur

Algemene
vergadering
100 leden

• Openbaar onderwijs
• Platform Uitkeringsgerechtigden
• Post-actieven
• CVHO (PC)
• St. Bonaventura (RK)

sectorraad

Hoofdbestuur

18 leden inclusief

Rayons

Dagelijks bestuur

• Noord • Noordwest

5 leden

Vereniging
Werkorganisatie

• Zuid

• Oost

• Zuidwest

Directie
Stafbureau

Individuele belangenbehartiging
en dienstverlening
AJD

IAC

vakbondsconsulenten

Collectieve
belangenbehartiging

Marketing
& Communicatie
M&C
PR-consulenten

BKO

Buitendienst

AOb-Scholing

Sectorconsulenten

Financiën & bedrijfsvoering en secretariaten

Jaarbeursplein 22

0900 463 62 62

Postbus 2875

info@aob.nl

3500 GW Utrecht

www.aob.nl
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