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Nieuwsbrief December 2021 – Stuurgroep OOP 
 

                                                   

    
 

Deze maand in onze nieuwsbrief: 

 
1. Voorwoord 

2. OOP-dag 
3. Verzekeringen 

4. Cao - nieuws 
5. Bestuursleden gezocht 

6. Contact 

 

1: Voorwoord: 

 

Beste OOP-ers, 

 

Alweer een jaar voorbij gevlogen. En – in sommige opzichten – misschien 

maar goed ook. Hoogtepunten en dieptepunten? Hoogtepunten staan ons 

als stuurgroep niet zo goed bij, en een absoluut dieptepunt voor velen was 
het op het laatste moment niet door kunnen gaan van onze OOP-dag; 

daarover meer verderop in onze nieuwsbrief.  

 

Kerst is een feest en we vieren. We vieren de geboorte van Jezus. Normaal 

gesproken vieren we dit gezellig samen, maar dat is nu slechts zeer beperkt 
mogelijk. In deze niet-normale tijd ontstaan er helaas wiggen tussen delen 

van de maatschappij; zelfs tussen vriendengroepen en binnen families of 
gezinnen…. 

 

Termen die uit de Kerstgedachte voort kunnen komen zijn: liefde en 

aandacht voor elkaar, vergeving, hoop, vrede, welwillendheid enz. 

Wij hopen dat een ieder de aandacht en liefde ontvangt die hij/zij nodig 

heeft. Vergeef je dierbaren dat ze misschien een andere opvatting hebben 
dan jij; het maakt diegene geen ander persoon. Wees welwillend om een 

ander te steunen en de onderlinge vrede te bewaren. Tenslotte hebben we 
elkaar gewoon hard nodig om weer tot een normale samenleving te komen. 

 

Wij wensen jullie een Gezegend Kerstfeest en een gelukkig, maar vooral 
gezond 2022.  
      

          Namens de Stuurgroep OOP; Monique, Jan en Erwin. 
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2: OOP-dag: 

 

Wat een teleurstelling; we hadden een mooie OOP-dag in elkaar gezet. Dat 

kon niet zonder veel hulp van anderen; CNV Connectief, de event-
organisatie, cao-onderhandelaars, workshop-gevers, Perron-3, ABP en de 

vrijwilligers. Allen nogmaals dank voor jullie inzet.  

 

We vergeten niet voor wie wij dit doen; onze leden….  één van de reacties: 

“het is zo jammer, het is de enige dag in het jaar die echt voor het OOP 
wordt georganiseerd…”. 

 

We kunnen geen datum noemen voor een volgende OOP-dag. We wachten 

eerst op het moment dat de samenleving weer normaal kan functioneren 

zonder beperkende maatregelen. Dan hebben we nog steeds een 
commitment aan Perron-3, de locatie die ons nu al 2 x behoorlijk tegemoet 

gekomen is met de kosten voor de organisatie.  

Uiteraard vergeten we ook onze leden in andere delen van het land niet en 
gaan we de mogelijkheden bekijken om ook weer snel een OOP-dag te 

organiseren rond of boven het midden van Nederland. We houden jullie op 
de hoogte. 

 

 

3: Verzekeringen: 

 

Tegen het eind van elk jaar is het vaak een moment om voorwaarden en 

vergoedingen van de afgesloten verzekeringen tegen het licht te houden en 
te vergelijken. 

Zoals je weet, heb je via jouw lidmaatschap ook een  rechtsbijstands-

verzekering voor zowel werk als privé, zie:  

 

https://www.cnv.nl/diensten/rechtsbijstand/ 

 

Je kunt ook korting krijgen op andere verzekeringen, zoals zorgverzekering 
en schadeverzekeringen zoals bijv. een aansprakelijkheidverzekering; klik: 

 

https://www.cnvconnectief.nl/diensten/als-lid-van-cnv-connectief-bespaar-
je-geld-op-verzekeringen/ 

 

Nog een weetje: woon jij in een huurwoning? Dan heeft de verhuurder jouw 

woning verzekerd voor storm- en brandschade. Als huurder moet je zelf een 

inboedelverzekering afsluiten. Kijk eens in de voorwaarden of ook het 
huurdersbelang onder de standaard dekking valt. De inboedelverzekering 

dekt namelijk alleen schade aan losse zaken, die je meeneemt als je zou 
gaan verhuizen. Huurdersbelang verzekert ook verbeteringen die je zelf 

hebt aangebracht (hebt laten aanbrengen) aan/in je huurwoning zoals een 
luxe keuken, parketvloer, zonnepanelen en dergelijke. 

https://www.cnv.nl/diensten/rechtsbijstand/
https://www.cnvconnectief.nl/diensten/als-lid-van-cnv-connectief-bespaar-je-geld-op-verzekeringen/
https://www.cnvconnectief.nl/diensten/als-lid-van-cnv-connectief-bespaar-je-geld-op-verzekeringen/
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4: cao nieuws: 

 

Er is een onderhandelaarsakkoord voor het PO, deze cao zal tot eind 2021 

gaan gelden.  

 

Voor het VO is een nieuwe cao afgesloten die loopt tot 1 januari 2022. In 
deze cao is de ruimte voor arbeidsvoorwaarden alleen gebruikt voor 

verbetering van de lonen. Sinds september wordt met diverse partijen 

(OOP-ers, docenten, schoolleider, bestuurder en bonden) gesproken over de 
andere belangrijke beslissingen voor de cao onderhandelingen. Dit gebeurt 

in het zogenaamde “flankerend traject”. De uitkomsten hiervan worden 
meegenomen in de nieuwe onderhandelingen voor de cao. 

 

Op 9 december jl. hebben de leden ingestemd met een nieuw cao voor het 

MBO, deze zit nu in de afrondingsfase. Het is een “tussen-cao” die zal 

doorlopen tot 1 mei 2022. 

 

Voor het HBO is er een cao met een looptijd tot 1 april 2022 en er is ook 

een definitief akkoord gesloten voor de universiteiten met een looptijd tot 
en met 31 maart 2022. 

 

We zien hier ook in de looptijden dat de meeste sectoren inmiddels al weer 

van start zijn gegaan met nieuwe onderhandelingen. Daarbij hopen we 

natuurlijk dat er snel e i n d e l i j k een nieuw kabinet zit die het onderwijs 
in Nederland op juiste waarde (en juiste bekostiging) weet te schatten…. 

 

 

 

5: Bestuursleden gezocht: 

 

Deze kop zien we niet voor het eerst verschijnen. De stuurgroep OOP is 

gedurende dit kalenderjaar afgeslankt van 5 naar 3 bestuursleden. Toch is 
het ons gelukt om een OOP-dag te organiseren, de gevolgen van het 

afgelasten op ons te nemen, enkele nieuwsbrieven te laten verschijnen en 
op te komen voor de belangen van het OOP, onder andere via de cao-

onderhandelingen.  

 

Stel nu dat het komend jaar ruimte geeft voor een OOP-dag, misschien ook 

wel een 2e boven het midden van Nederland. Wellicht andere activiteiten die 
mogelijk of wenselijk zijn? Kom in actie, meldt jezelf bij ons aan! 

 

Het hoeft geen zeeën van tijd te kosten, alles in goed overleg        

 

Vraag informatie via de mail: onderwijsondersteuners@cnv.nl 

 

Of kijk op onze site www.cnv.nl  en kies daar je sector. 

mailto:onderwijsondersteuners@cnv.nl
http://www.cnv.nl/
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6: Contact: 

 

Wij – de stuurgroep – bestaan door het OOP, voor het OOP en dankzij het 

OOP. Heb je ideeën, opmerkingen, opbouwende kritiek, wensen of andere 
zaken die je met ons wilt delen? 

 

Aarzel geen moment en mail ons: onderwijsondersteuners@cnv.nl 

 

 

 
 

 

Tot volgend jaar! 

 

mailto:onderwijsondersteuners@cnv.nl

