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Onderdeel van CNV Connectief 

 
Nieuwsbrief Stuurgroep OOP      Juli 2021 
 

Voorwoord van onze voorzitter: 

 

Beste OOP-ers en Collega’s, 

Zo vlak voor de zomervakantie is iedereen nog druk bezig om de laatste 

eindjes aan elkaar te knopen om het schooljaar af te ronden.  
Wederom was het een bizar jaar waar een beroep werd gedaan op ieders 

flexibiliteit.  Door de coronacrisis is het maar weer eens duidelijk 
geworden dat het onderwijs niet zonder het OOP-ers kan.  

Jij bent van waarde! 

 
Ook heeft de coronacrisis mij toch persoonlijk tot nadenken gezet.  

Ik hou van zingen. De volgende zinnen uit een liedje zijn mij bijgebleven: 
Wie zou je willen zijn? Wat is de droom van je hart? Waar ben je mee geboren? Wat is de 
focus van je leven? Die jij alleen kent? Want voor ieder mens heeft God een bestemming 
bedacht. Een reden om te leven. Een toekomst die op je wacht…. Want een ding moet je 
weten. Zoals je bent gekomen zo zul je ook weer gaan. Dus kies voor dat wat eeuwig zijn 
waarde zal behouden. Het doel van jouw bestaan! 

 

Met de bovenstaande tekst in mijn achterhoofd heb ik besloten om na 

negen jaar actief te zijn geweest voor de stuurgroep OOP, volledig te 
stoppen bij CNV-onderwijs. Naast het feit dat ik straks klaar ben met de 

opleiding PPKE (professional, pedagogisch, kind en educatie) ben ik van 
mening dat er iets anders voor mij klaar staat waar ik in mag stappen. 

Wat dat is weet ik nog niet. Maar ik wil al mijn tijd en energie daar 
instoppen.  

 
Terugkijkend ben ik als stuurgroeplid / kaderlid / vrijwilliger in 2012 

toegetreden tot de stuurgroep OOP. In 2018 heb ik de voorzittersrol van 
John van den Groenendal mogen overnemen. Als voorzitter heb ik altijd 

de vinger opgestoken als het OOP vergeten werd. Ik heb zelfs met de 
minister aan tafel gezeten om te praten over werkdruk en dat het OOP 

daar een grote sleutelrol speelt in de oplossing. Vanuit de focusgroepen bij 
de PO-raad ben ik erg dankbaar dat de functiebeschrijvingen 

geactualiseerd zijn. 
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Ik heb ook veel mogen leren. Zeker vanuit de loopbaandagen die ik 
organiseerde waarbij ik OOP-ers handvatten aangeboden heb om hun 

loopbaan in eigen hand te nemen. Hieruit voortkomend heb ik een 

coachopleiding gedaan. Het hoogte punt van ieder jaar is de ontmoeting 
met jou als OOP-er op de verschillende landelijke OOP-dagen. Hoewel ik 

zelf met twee voeten in de klei sta, kreeg ik altijd de indruk dat de OOP-
ers op deze dagen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelden. Dit is 

iets wat ik altijd heb willen uitdragen.   
 

Hoewel ik nu dit besluit heb genomen, kan ik - terugkijkend - zeggen dat 
ik alles met veel enthousiasme, passie, respect en doorzettingsvermogen 

heb gedaan. Het feit dat ik een stuurgroep achterlaat met geweldige 
collega’s, die doorgaan en hopelijk nog enkele nieuwe bestuursleden 

mogen begroeten, is geweldig! Ik heb daar veel vertrouwen in.  
Ik ben ervan overtuigd dat ook zij u willen horen, zien en waarderen om 

wie u bent en wat u doet! 
 

Voor nu wens ik een ieder een welverdiende, mooie vakantie toe! Het ga 

jullie goed en blijf vooral gezond. 
 

Marlinde Bredewout 
Voorzitter stuurgroep OOP 

 

 
OOP-dag 2021: 

 

Wij zijn druk bezig om de aankomende landelijke OOP-dag inhoudelijk 
gestalte te geven. Offertes stromen binnen en al snel komen wij weer bij 

elkaar om keuzes te maken. Uiteraard willen we jullie weer een leerzame, 
gezellige dag kunnen aanbieden, dus hou de bekende kanalen in de gaten 

en….  als op jouw school de agenda gevuld gaat worden; denk er dan op 
tijd aan om voor 18 november te laten weten dat school het die dag 

zonder jou zal moeten doen!    
 

Save the date:  Donderdag 18 november 2021, Landelijke OOP-dag. 
 

 
 

Stage vergoedingen voor studenten OOP 
 

Wij krijgen weer met regelmaat vragen van MBO studenten, die de 

opleiding onderwijsassistenten volgen, waarom zij geen recht op een 
stagevergoeding hebben. Maar dat recht hebben zij wel! 

In de cao PO staat toch echt heel duidelijk dat zowel de 
leerarbeidsovereenkomst als het salaris geregeld is in de cao PO en wel in 

lid 3.24 voor onderwijsassistenten in opleiding en het salaris staat in 
bijlage IV.B. Gelukkig geven de meeste scholen wel deze stagevergoeding, 
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voor diegenen die het niet krijgen, nogmaals de volledige teksten van 
deze 2 artikelen uit de cao PO: 

  

3.24 Leerarbeidsovereenkomst 
1. Tussen de onderwijsassistent in opleiding (OIO), die een erkende mbo-

opleiding onderwijsassistent volgt, de mbo-opleiding waar deze student is 
ingeschreven en de werkgever waar deze student is benoemd, wordt een 

leerarbeidsovereenkomst gesloten. 
2. De leerarbeidsovereenkomst vermeldt in elk geval de duur en de 

omvang van de leerarbeidsovereenkomst, alsmede het salaris dat 
wordt vastgesteld volgens bijlage IV.B van deze cao. 

3. In het leerwerkplan worden door partijen de leer- en werkactiviteiten 
vastgelegd. 

4. De arbeidsovereenkomst van de OIO maakt op grond van artikel 
7:668a lid 9 geen onderdeel uit van de keten van arbeidsovereenkomsten, 

zoals is bedoeld in artikel 7:668a lid 1 BW. 
  

Salaris conform cao PO 

Bijlage IV.B 
Vaststelling maandsalaris OIO 

B. Vaststelling maandsalaris OIO, behorende bij de artikelen 3.24 
van deze cao 

Het salaris van de onderwijsassistent in opleiding die is benoemd aan een 
basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, een school voor 

speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel 
aan een school of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs, bedraagt naar rato van de werktijdfactor 50% van de OOP-
salarisschaal 4, salarisnummer 1. 

  
Joyce Rosenthal 

Bestuurder Arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs 
  
 
 

MR-tip: 

Scholen zijn momenteel druk bezig met o.a. “schoolscans” om te kunnen 

bepalen hoe, waar en op welke manier het geld ingezet kan worden wat 

naar de scholen toe gaat komen. Dit alles, volgens het NPO; het Nationaal 

Programma Onderwijs. Zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/akkoord-over-

uitwerking-nationaal-programma-onderwijs 

Zoals je ook in de nieuwe uitgave van CNV Onderwijs “Werkend NL” 

hebt kunnen lezen, gaat de overheid miljarden investeren in het onderwijs 

in Nederland, om achterstanden – ontstaan door de Corona-pandemie – 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/akkoord-over-uitwerking-nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/akkoord-over-uitwerking-nationaal-programma-onderwijs
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weg te kunnen werken en het onderwijs weer op gewenst niveau te 

brengen.  

 

De MR heeft uiteindelijk instemmingsrecht op het plan van aanpak. Het is 

van groot belang om goed en al vanaf het begin, samen met de 

schoolleiding dit traject in te gaan. Maak er geen haast-klus van; 

belangrijker is het om te zorgen dat de gelden juist besteed gaan worden. 

Kijk ook eens op: 

https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/rol-medezeggenschap-bij-

nationaal-programma-onderwijs/ 

  

 

 

Voortgang stuurgroep OOP: 

De 3 bestuursleden die overblijven zijn: Monique Woertman, Jan Beemster 
en Erwin Kühne. Wij zijn nog lang niet klaar met onze inzet voor het OOP 

in het Nederlandse onderwijs. Zoals gemeld zijn we nu druk met de 
inrichting van de OOP-dag op 18 november in Rosmalen.  

Maar: begin september zal de volgende nieuwsbrief verschijnen met meer 
informatie over de voortgang van de stuurgroep, en over de OOP-dag.  

 
 

 

Wij wensen al onze leden een welverdiende, gezellige, fijne en 
mooie vakantie toe, waar je deze ook zal vieren. Tot ziens ! 

 
 

 
 

Contact, vragen, opmerkingen, ideeën of tips? 
 

Stuur je mail naar:       onderwijsondersteuners@cnv.nl 
Van ons krijg je altijd een antwoord. 

https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/rol-medezeggenschap-bij-nationaal-programma-onderwijs/
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/rol-medezeggenschap-bij-nationaal-programma-onderwijs/
mailto:onderwijsondersteuners@cnv.nl

