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CAO PO toegelicht tijdens ledenvergadering Sectorgroep 
Bestuur Primair Onderwijs | Woensdag 6 april j.l. hadden we 

online onze ledenvergadering. Hans de Jong, cao-onderhandelaar, 

vertelde ons de stand van zaken van de cao PO. Het was een 

heldere en duidelijke uiteenzetting over de verschillen tussen het 

loongebouw van PO en VO. Die moeten worden opgelost om de 

loonkloof tussen PO en VO te dichten. Die opdracht wordt ook 

genoemd in het regeerakkoord. Er liggen op dit moment nog een 

aantal zaken op tafel om te bespreken, zoals: Zijn er vanuit OC&W 
voldoende bedragen beschikbaar?, Welke extra financiële 
afspraken komen er voor schoolleiders?, Is er iets extra’s mogelijk 
voor OOP?, Hoe om te gaan met algehele loonsverhoging in 2022 
voor PO en VO? en Hoe verder met CAO funderend onderwijs? Men 

hoopt eind deze maand een akkoord te hebben dat dan voorgelegd 

zal worden aan de leden. 
In onze ledenvergadering zijn de aftredende bestuursleden, Brigitte 
Huppertz en Arthur Packbier, herkozen. 
 

Looptijd NPO verlengd | De minister heeft in een brief aan de 

Tweede Kamer drie maatregelen aangekondigd in de aanpassing 

van het NPO. Zo wordt het jaar van besteding met 2 jaar verlengd. 

Dat betekent dat de reeds ontvangen en nog te ontvangen NPO-

gelden dit schooljaar (ong. 500 euro per leerling) ook in de 

schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 ingezet mogen worden. 

Scholen horen dit voorjaar welk bedrag ze exact dit schooljaar nog 

krijgen op basis van de leerling telling en achterstandsscores van 1 

oktober 2021. Zie ook de informatie op de website van NPO 

onderwijs.  

 

Meedenken met De Kindertelefoon? | Praten lucht op! Leren 

praten over wat je bezighoudt is goed voor de zelfredzaamheid en 

mentale weerbaarheid van kinderen. Daarom ontwikkelt De 

Kindertelefoon speciaal voor het primair onderwijs tools en 

handvatten waarmee je dit écht kunt ervaren. Kinderen en 

leerkrachten worden bij deze ontwikkeling nauw betrokken, 

zodat het aanbod helemaal aansluit bij de behoefte in de klas en 

jij als leraar optimaal wordt ondersteund. Denk jij hier ook graag 

een keer over mee (per enquête en/of in een online sessie)? Laat 

dan je e-mailadres achter via dit aanmeldformulier. Meer 

informatie over De Kindertelefoon vind je op kindertelefoon.nl 
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2022/02/25/bijsturing-np-onderwijs-verdeling-middelen-en-verlenging-van-de-bestedingstermijn
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/documenten/publicaties/2022/01/24/informatietool-bedragen-per-school
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/documenten/publicaties/2022/01/24/informatietool-bedragen-per-school
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mN98VyxUC0qc9DSfhlBx_9iI2PLU2Q5CiFajNJr4dO5UQkNCQlRaN0FLV0w4Q1lSVEw1WUMxUjlKRS4u
http://www.kindertelefoon.nl/


Kinderen uit Oekraïne op jouw school | Op dit moment komen er 

veel vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland en gaan die kin-

deren hier ook naar school. Veel gemeentes treffen voorbereidin-

gen en worden de scholen ook ingelicht. Het LOWAN ondersteunt 

het onderwijs aan nieuwkomers. Je kunt op hun website veel tips 

en handreikingen vinden. Klik hier voor meer info op de website van 

LOWAN. Op de website van de Rijksoverheid kun je ook veel 

informatie vinden en ook een handreiking Gemeentelijke Opvang 

Oekraïners. Als onderwijsbond willen wij graag weten waar jij als 

leraar, docent, schoolleider, oop’er of ib’er tegenaan loopt of denkt 

te lopen als het gaat om de scholing van kinderen van Oekraïense 

vluchtelingen. Laat het ons weten door het invullen van dit 

formulier!  

 

Rapport Staat van het Onderwijs | Woensdag 13 april j.l. is het 

jaarlijkse rapport van de inspectie van het onderwijs, De staat van 

het Onderwijs, verschenen. De constatering is dat de basisvaardig-

heden van scholieren steeds verder achterblijven. Klik hier voor de 

reactie van CNV Onderwijs op deze rapportage. 

 

Debat in Tweede Kamer over curriculum in het PO | Op 6 april 

j.l. heeft onderwijsminister Dennis Wiersma over het curriculum in het 

primair onderwijs gesproken. De bewindsman geeft aan dat de huidige 

aanpak van het curriculum te diffuus is, door de integrale wijze waar-

mee er wordt omgegaan. Wiersma wil daarom teruggaan naar een 

focus op de basisvaardigheden. CNV Onderwijs is het eens met de con-

statering dat de huidige aanpak niet voldoet, maar de voorstellen van 

de minister geven geen basis voor een structurele verandering. Lees 

meer.  

Klik hier voor de brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft 

gestuurd. 

 

Inspectietoezicht op passend onderwijs | De inspectie van het 

onderwijs heeft laten weten het toezicht op passend onderwijs in 

het funderend onderwijs te intensiveren, bij scholen, schoolbestu-

ren en samenwerkingsverbanden. 

De intensivering vindt plaats in het kader van de in het najaar van 

2020 vastgestelde Verbeteraanpak Passend Onderwijs. 

In de vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en scholen in het 

primair, voortgezet en speciaal onderwijs onderzoekt de inspectie 

hoe het bestuur stuurt op de uitvoering van passend onderwijs op 

zijn scholen. Op schoolniveau kijkt de inspectie hoe het onderwijs 

en de ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteunings-

behoeften wordt georganiseerd en uitgevoerd. Op het niveau van 

het samenwerkingsverband kijkt de inspectie enerzijds naar het 

kwaliteitsgebied besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA), onder-

verdeeld in drie standaarden die (in)richting, uitvoering en evaluatie 

omvatten. En anderzijds naar het kwaliteitsgebied realisatie pas-

send onderwijs (RPO), dat zich richt op de wettelijke taken die spe-

cifiek zijn voorbehouden aan samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs en die zijn gericht op de realisatie van de maatschappe-

lijke opdracht voor passend onderwijs 

 

 

 

https://www.lowan.nl/po/oekraine/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5IUcicuadTN3MtSQC0Ppm976Asc6-irCcjpumOtaW3EGhqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5IUcicuadTN3MtSQC0Ppm976Asc6-irCcjpumOtaW3EGhqA/viewform
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/alleen-maatregelen-die-leraar-weer-laten-lesgeven-krikken-de-basisvaardigheden-omhoog/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/stop-met-veranderingen-van-bovenaf-het-onderwijs-in-te-slingeren/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/stop-met-veranderingen-van-bovenaf-het-onderwijs-in-te-slingeren/
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Curriculum_funderend_onderwijs.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfinite-financieel.email-provider.nl%2Flink%2Felnmdcdq6a%2Ffvqjnqacqc%2Fnzpd2tkxi9%2F7hjlwqcnaf%2Fbgxq0wtznl&data=04%7C01%7CH.Vriesde%40cnv.nl%7Cfef041463f8d47c1f8c908da0d82794f%7C680376d9480f47f6b8af746f69254f03%7C0%7C1%7C637837151278549343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Vayl2sfK%2Bnp9M635IVci7ZVN9i2IbwpHX%2BMlkl2qiTQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfinite-financieel.email-provider.nl%2Flink%2Felnmdcdq6a%2Ffvqjnqacqc%2F92o8odz7bx%2F7hjlwqcnaf%2Fbgxq0wtznl&data=04%7C01%7CH.Vriesde%40cnv.nl%7Cfef041463f8d47c1f8c908da0d82794f%7C680376d9480f47f6b8af746f69254f03%7C0%7C1%7C637837151278549343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=V9EAy7dTzfnfP0iWd8qBJMDrvO4YzS7Skm8LGTDY6hU%3D&reserved=0


Lerarenbeurs 2022-2023 | Leraren die een opleiding aan een 

hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 

uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via 

Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam 

zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, 

voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De lerarenbeurs bestaat uit een 

vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het 

studiejaar 2022-2023. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen 

om studieverlof te geven. De ingediende aanvragen worden gerang-

schikt en toegekend volgens deze volgorde: 
• herhaalaanvragen (voor het tweede of derde studiejaar); 
• eerste aanvragen die al in 2021 waren ingediend, toen zijn 

afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, daarna 
alsnog zijn toegekend, maar uiterlijk op 1 november 2021 weer 
zijn ingetrokken door de aanvrager; 

• nieuwe eerste aanvragen. 
De aanvragen worden in bovenstaande volgorde toegekend, totdat 

het subsidieplafond is bereikt. In totaal is voor de lerarenbeurs in 

studiejaar 2022-2023 voor het primair onderwijs een budget van  

€ 22,7 miljoen beschikbaar. De toekenningen worden uiterlijk eind 

juni bekend gemaakt. 

 

Bedragen bekostiging PO 2022-2023 | In de Staatscourant kun je 

de bedragen voor de bekostiging van personeel en de vaststelling 

van de bedragen voor ondersteuning voor leerlingen voor eerste 5 

maanden van het schooljaar 2022-2023 lezen.  

 

Jaarlijkse OOP dag | De jaarlijkse OOP-dag is op 22 september 

2022 in Perron-3 te Rosmalen. Zet het in je agenda! Meer info volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN CNV 

Wist je dat je heel makkelijk via de website je NAW-gegevens kunt 

aanpassen? Je kunt daar dan ook de rechtspositiegids downloaden, een 

handig naslagwerk! Je gaat dan naar www.cnvconnectief.nl Klik dan 

rechtsboven in de balk op ‘mijn CNV’. Je kunt dan inloggen met je 

lidmaatschapsnummer en postcode. Je lidmaatschapsnummer staat in 

de mail die je met deze nieuwsbrief hebt ontvangen. 

 

De volgende nieuws-

brief kunt u verwach-

ten in de week  

van 23 mei 2022.  

Reacties kunt u sturen 

naar de secretaris van 

Sectorgroepbestuur 

Primair Onderwijs, 

Han de Vries, 

primaironderwijs@cnv.nl 

 

Het sector-
groeps-
bestuur 
Primair 
Onderwijs 
wenst u 
een fijne 
mei 
vakantie! 
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