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Onderdeel van CNV Connectief 
 

Nieuwsbrief Stuurgroep OOP     December 2020 
 

Voorwoord van onze voorzitter: 

Beste OOP-er,  

We sluiten het jaar 2020 bijna af. Een jaar vol met verschillende 
emoties en gevoelens. Opvattingen en belevenissen die het leven van 

2020 heeft doen veranderen. Terugkijken naar dit jaar waar we allemaal 

getuige van zijn, zijn de effecten van het corona virus overal zichtbaar 
en merkbaar. De teleurstelling bij het vooruitzien van een trouwerij, of 

een laatste verjaardag die was afgelast. Verliezen van een baan.                
De hele economie is aan het wankelen. Sommigen onder ons hebben het 

verlies van een dierbare moeten accepteren en verwerken. 2020 was 
moeilijk, waar u misschien gehoopt had dat er mensen om u heen tot 

steun konden zijn, maar door alle regels niet de steun kon krijgen, 
waardoor je je alleen hebt gevoeld.  

Zelf ben ik geconfronteerd met vragen zoals: “Waar doe ik het 
voor?”, “Wil ik leven op de manier zoals ik leef?”, “Is dit hoe ik mijn 

leven wil  vormgeven?”, “Wat zijn mijn waarden en zijn die 
veranderd?”   

Door de onzekerheid wat de wereld biedt en die de maatschappij vorm 
geeft zijn deze inhoudelijke vragen over het leven geen vragen waar 
ik snel een conclusie uit kan trekken. Letterlijk de hele wereld wacht op 

een oplossing, een zekerheid, een bedoeling van het bestaan. Op 

praktisch niveau, het vaccin is het eerste waar de wereld op aan het 
wachten is.   

“Is dat de verlossing om ons normale leven weer op te pakken?”. 
Voor vele mensen is dat waar zij op hopen. De bijbel leert ons anders. 

Anders omgaan met de omstandigheden in de wereld. Jezus kwam naar 
de aarde om ons de verlossing te bieden en een hoopvol bestaan te 

geven. 
God is Liefde en houdt van Zijn wereld. 2020 is een jaar geweest waar 

u keuzes hebt moeten maken wat belangrijk is voor u. Christus is 
gekomen voor u. Een hoopvol komen, een vredevorst die uw pijn, 

uw teleurstellingen, uw wanhoop op zich wil nemen.  
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Met deze kerst gedachte wens ik u een hele fijne kerstdagen en een 
gezegend 2021 toe!  

Vriendelijke groet,  

Marlinde Bredewout, Voorzitter stuurgroep OOP  
 
Online OOP-dag 2020: 

Door alle beperkende maatregelen hebben wij er dit jaar voor gekozen om 
een online OOP-dag te organiseren met 3 workshops: pensioenen, cao’s 

en het Functie Waarderings Systeem / functiebouwwerk. 
 

Woensdag 9 december hebben de deelnemers via de mail de 
(powerpoint)-presentaties ontvangen om nog eens terug te kunnen lezen 

wat we online in de korte tijd – die ons gegeven was – neer hebben 
kunnen zetten.  

 
Uiteraard willen wij – als stuurgroep – op deze plaats ook onze grote dank 

uitspreken aan de mensen zonder wie deze OOP-dag geen doorgang had 
kunnen vinden: 

 

 Pensioenen: Patrick Fey (filmpje) en Marco Brouwer (presentatie). 
 Functiewaardering: Myriam Biekens en Floor Provoost 

 cao PO: Hans de Jong 
 cao VO: Tom Boot 

 cao MBO: Myriam Biekens en Floor Provoost 
 CNV Event organisatie: Marianne van Wessel 

 Alle anderen die hebben bijgedragen aan deze dag; zowel voor als 
achter de schermen en tenslotte natuurlijk jullie; de deelnemers! 

 
Zoals gebruikelijk hebben wij na de OOP-dag een enquête uit laten gaan 

aan de deelnemers om te weten hoe deze dag ervaren is, en daarvan te 
leren. Het was geen verrassing dat over het algemeen de stelling was dat 

jullie liever een fysieke OOP-dag meemaken, dan kunnen we elkaar 
aankijken, netwerken, een heerlijke lunch nuttigen en daarbij ook nog wat 

“fun”. We begrijpen dat helemaal en denken er net zo over.  

 
Het was goed om in totaal het cijfer 7,5 te ontvangen voor deze dag. Wij 

vonden zelf dat “iets” doen altijd beter is dan niets doen. Wij zijn er voor 
jullie – het OOP / OBP – en zo wilden we laten merken dat jullie niet 

vergeten worden, hoe lastig het in de huidige situatie ook is om iets leuks 
te organiseren.  

 
We gaan ook onderzoeken wat een volgende keer – of mogelijk zelfs 

eerder – in de aandacht komt: Taakbeleid voor OOP, POP-gesprekken, 
MR, functie omschrijvingen OOP, (andere) OOP-functies, toekomst 

gerichte zaken enzovoorts. 
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Kortom; we hebben weer “huiswerk”, en dat brengt ons ook op het 

volgende: Binnen het onderwijs kunnen we eigenlijk 3 groepen 
onderscheiden: OOP / OBP, leerkrachten/docenten en schoolleiding.  

In aantal is de groep van de leerkrachten het grootst terwijl die groep 

“slechts” een paar loon-schalen kent.  
 

De groep ondersteunend personeel is in aantal relatief klein, maar kent 
enorm veel verschillende functies, functie omschrijvingen en salaris 

schalen. Dat maakt het lastig om alle belangen van deze groep te 
behartigen. 

Dat is ook de reden dat wij op zoek zijn naar versterking, als bestuurslid, 
maar ook als klankbord, raadgever, commentator, inspirator, creatieve 

geest … noem maar op. Wij kunnen het niet alleen, laat weten hoe het 
verder moet, wat jullie willen en wat onze doelen (moeten) zijn! 

 
Oproep: 

De stuurgroep OOP is op zoek naar nieuwe bestuursleden. In de 
stuurgroep is het PO en VO vertegenwoordigd, maar aangezien wij de 

belangen van al het OOP behartigen, zien wij graag versterking vanuit de 

sector MBO en HBO.  Interesse, ideeën of vragen?  Mail de stuurgroep! 
 

onderwijsondersteuners@cnv.nl 
 

Meer onderwijsondersteuners in primair onderwijs, maar word je 

ook ingezet op je kwaliteiten? 

Het primair onderwijs is volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor de 

personeelssamenstelling. Het aantal onderwijsondersteuners steeg tussen 

2014 en 2019 met ruim 30 procent. Is jouw werk de laatste jaren 

veranderd en word je ook ingezet op je kwaliteiten? Dit wordt onderzocht 

door het Arbeidsmarktplatform PO (APPO), die een verkenning uitvoert 

naar de inzet, professionele ontwikkeling en loopbaan van 

onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in het primair onderwijs. 

Voor deze verkenning is het APPO op zoek naar onderwijsassistenten en 

lerarenondersteuners in het primair onderwijs die hun ervaringen willen 

delen. Wil je (anoniem) jouw ervaringen delen in een telefoongesprek van 

circa een half uur? Neem dan voor 15 januari ’21 contact op met Devorah 

van den Berg (devorah.vandenberg@caop.nl 06-83573934). Ook als je 

nog verdere vragen hebt over het onderzoek, kun je vrijblijvend contact 

opnemen. 

Nieuwe uitvoerder CNV-rechtshulp voor privé-situaties: 

Vanaf 1 januari 2021 werkt CNV (CNV Connectief en CNV Vakmensen) 
samen met SRK Groep en Anker Insurance Company als nieuwe partners 

op het gebied van particuliere rechtsbijstand.  
Onder de naam CNV Gezinsrechtshulp ontvangen leden juridische hulp bij 

particuliere juridische kwesties. Met deze samenwerking hebben de 

mailto:onderwijsondersteuners@cnv.nl
mailto:devorah.vandenberg@caop.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.cnvconnectief.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FCNV-Gezinsrechtsbijstand-01-2021.pdf&data=04%7C01%7CEL.Kuhne%40erfgooierscollege.nl%7Cecf12b9ba040446ca22308d89c1a38f2%7Cc9943ec02c194146a90a465d50acbc3c%7C0%7C0%7C637430983721935003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J41vxhyQWgyqhGPL%2FuLZvhA%2Bl5p88WfuhLxIRj7YYoU%3D&reserved=0
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partijen als doel om de dienstverlening aan de leden verder te verbeteren 

en te innoveren. De rechtshulp bij privésituaties wordt overgenomen door 
Anker Insurance en SRK. Tot nu toe verzorgde het CNV rechtshulp bij 

particuliere kwesties via verzekeraar ARAG. Lees meer op de website van 

CNV Onderwijs. 
 

Hulp nodig van het Sociaal Fonds? 
Corona maakt geen onderscheid. Ook het onderwijspersoneel en hun 

familie is of werd getroffen door het virus of door de gevolgen hiervan. 
Leden van CNV Onderwijs, die hierdoor of door andere redenen in 

financiële problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op het 
Sociaal Fonds. Zij kan u o.a. helpen: 

• Als u het financieel niet rond kunt krijgen en u wilt iemand die u daarbij 
helpt. 

• Als u schulden heeft waar u maar niet van afkomt. 
• Als u, eenmalig, door omstandigheden bijvoorbeeld een uitstaande 

rekening bij de belastingdienst en/of tandarts niet kunt betalen. 
• Als uw kind naar de middelbare school gaat, kunnen daar flink wat extra 

kosten bij komen. U vraagt zich af “Hoe kan ik dit nu allemaal betalen”. 

• Als u door gezondheidsproblemen of door scheiding met een andere 
financiële situatie wordt geconfronteerd. 

 
Leden van CNV-Onderwijs kunnen informatie krijgen bij A.van Vliet.  

Zij is te bereiken via 06-3619 3376 of via sociaalfondsonderwijs@cnv.nl 
 

Tot slot wenst de Stuurgroep OOP, alle leden en hun dierbaren, een 
gezegend Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling en bovenal een gezond, 

gelukkig en vrij 2021. 
 

Met collegiale groet, 
Marlinde, Monique, Jan, 

Henk en Erwin. 
 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.cnvconnectief.nl%2Fnieuws%2Fnieuwe-uitvoerder-cnv-rechtshulp-voor-privesituaties%2F&data=04%7C01%7CEL.Kuhne%40erfgooierscollege.nl%7Cecf12b9ba040446ca22308d89c1a38f2%7Cc9943ec02c194146a90a465d50acbc3c%7C0%7C0%7C637430983721935003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe367byC6Zl0b%2BAMvs8kGxS4Hx4OZ5rC2a31%2BqIOxsc%3D&reserved=0
mailto:sociaalfondsonderwijs@cnv.nl

