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Missie

deel I

Waar staat de Algemene Onderwijsbond voor?
Goed onderwijs
De Algemene Onderwijsbond (AOb) komt op voor kwalitatief goed, publiek
gefinancierd onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen en dat bijdraagt aan een
eerlijke, duurzame en democratische samenleving. Onderwijs waarbij kennis van
waarde op zich is en waarbij alle kennis en vaardigheden van belang zijn. Onderwijs
waarin ruimte is voor de individuele ontwikkeling en dat voorbereidt op de
maatschappij.
Sterke beroepsgroep
Voor een eerlijke samenleving, kwalitatief goed onderwijs en een sterke
beroepsgroep is gekwalificeerd en professioneel onderwijspersoneel noodzakelijk.
Collega’s die hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, zowel binnen als buiten de
klas, collegezaal, school of stageplaats. Goede arbeidsvoorwaarden, professionele
autonomie en academische vrijheid zijn een voorwaarde voor onderwijspersoneel
om goed werk te kunnen leveren.
Voor een sterke beroepsgroep is een hoge organisatiegraad nodig. Samen staan we
sterk, in alle onderwijsinstellingen primair onderwijs, voortgezet onderwijs,
middelbaar- en beroepsonderwijs, hoger- en wetenschappelijk onderwijs &
onderzoek. De AOb is een bloeiende democratische vereniging, met actieve leden
die staan voor hun vak en die zichtbaar zijn in de samenleving. Beroepseer is een
drijvende kracht en leden zijn trots om lid te zijn van de AOb.
Het streven naar goed onderwijs voor iedereen stopt niet bij de landsgrenzen,
iedereen ter wereld verdient goed onderwijs. Onderwijs in Nederland wordt ook
steeds meer beïnvloed door wereldwijde ontwikkelingen en via internationale
organisaties en andere partijen. Het is van belang dat degenen die werken in
onderwijs wereldwijd georganiseerd zijn en vertegenwoordigd worden.
Rechtvaardige samenleving
De AOb staat voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen
heeft en een waardig bestaan kan leiden. Wij staan voor het algemene belang,
dienen de samenleving en komen op voor een sterke publieke sector. Een sterke
vakbeweging en beroepsgroep zijn cruciaal om dit te bewerkstelligen.
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