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1. Landelijke OOP-dag Rosmalen 
2. Loonkloof PO / VO 
3. Centrale Eindexamens VO 

1: Landelijke OOP-dag Rosmalen 
 
Alvast een kort berichtje. Wij weten hoe groot het verlangen is om elkaar weer fysiek 
te kunnen ontmoeten. Zoals jullie weten zal de eerstvolgende OOP-dag weer in 
Rosmalen zijn omdat wij ons aan onze afspraken houden.  
 
Tevens willen we – voorzover dat in onze macht ligt – voorkomen dat we last gaan 
krijgen van eventuele overheidsmaatregelen. Daarom hebben we de datum van de 
OOP-dag iets naar voren getrokken; lekker nazomer-weer (hopen we), minder files 
en minder virussen. Noteer daarom deze datum alvast in je agenda; regel een dag 
vrij (indien mogelijk Bijzonder Verlof i.v.m. scholing) en verheug je met jouw team / 
collega’s op een mooie dag tusen de start van het schooljaar en de herfstvakantie: 
 
Donderdag 22 september 2022: OOP-dag in Rosmalen. 
 
Hou de nieuwsbrief en de website in de gaten voor verdere berichten! 
 
 

2: Loonkloof PO / VO 
 
In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet besloten om geld beschikbaar te 
stellen om de loonkloof tussen het PO en het VO te gaan dichten. Dat is uiteraard 
erg prettig, met name voor docenten. Wij, als stuurgroep OOP vinden daar wat van. 
Zoals bekend, komen wij als Stuurgroep OOP al jaren op voor de belangen van al 
het OOP / OBP, in alle onderwijssectoren. Wij beseffen ook dat de (financiële) nood 
vaak het hoogst is bij de lager ingeschaalde Onderwijs Ondersteuners. Dat vinden 
wij niet terecht. Iemand zei ooit tegen mij: “ja, maar ook voor ons is de benzine 
duurder geworden”… waarop mijn antwoord was: “Dat klopt, maar als je 5.000 netto 
per maand binnen krijgt, lijkt mij die hogere brandstofprijs toch minder belastend als 
dat je slechts 1.900 per maand binnen krijgt….”. Mijn gesprekspartner liep toen 
weg….. 
 



Het mag duidelijk zijn; in welke salarisschaal je ook zit; wij zijn allen 
onderwijsmedewerkers en we zijn allemaal onderwijs professionals; ieder op 
zijn/haar eigen gebied.  
 
Over een kloof gesproken: In de lagere salarisschalen OOP/OBP ga je – als het al 
mogelijk is – met een schaal hoger in financieel opzicht een klein stapje verder. 
Gemiddeld zijn dit stapjes van ca. 100 euro bruto. Pas na schaal 6 begint het met 
een schaal hoger wat aan te tikken, zowel in het PO, VO als MBO.  
 
Er zijn dus op allerlei vlakken wat kloven te dichten. Wij hebben het hier ook over 
gehad met onze cao-onderhandelaars en ja; ook zij zien deze problematiek en 
ongelijkheid binnen het onderwijs personeel (we zijn tenslotte niet voor niets lid van  

het CNV       ). 

 
Op vele gebieden wordt hierover gepraat en wordt dit op de kaart gezet.  
Wij maken ons sterk voor jullie ! Ook wij zien liever nu al keiharde toezeggingen op 
papier, maar de realiteit is helaas anders. Tenslotte hebben we te maken met de 
overheid (als geldschieter), de werkgevers-raden (PO-raad, VO-raad, MBO-raad) die 
het geld moeten verdelen en wijzelf / onze vertegenwoordigers in de vakbonden en 
daarin is het CNV niet de enige gesprekspartner.  
 
Wij hebben vertrouwen in onze vakbond en onze onderhandelaars. Uiteraard 
schromen wij niet om een ieder van (on)gevraagd advies te voorzien en wij als 
stuurgroep, blijven alles kritisch volgen.  
 
 

3: Centrale Eindexamens VO 

 
Na wat heen en weer geschuif met de maatregelen voor het CE van dit schooljaar, 
heeft OCW halverwege vorige maand een aktueel servicedocument openbaar 
gemaakt. Ook dit jaar zijn er 3 examenperioden aangewezen, te weten:  

• 12 t/m 30 mei 

• 13 t/m 24 juni 

• 5 t/m 8 juli 

Vorig jaar konden onderwijsmedewerkers uit regio Noord last hebben van het laatste 
tijdvak, dit jaar geldt dat voor regio Midden. Hier start namelijk de zomervakantie op 
(zaterdag) 9 juli. Niet alleen docenten hebben werk aan de eindexamens, ook vele 
ondersteuners. Hou je rechten goed in de gaten; samen sta je sterk als OOP-er; trek 
gerust aan de bel bij je leidinggevende of bij de (G)MR; die zijn er ook voor het OOP! 
Verdere informatie: 
 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/vernieuwd-servicedocument-beschikbaar-met-
toelichting-op-examenmaatregelen-2022 
 
 

4: Contact 

Heb je vragen, tips, ideën of opmerkingen? Stuur een mail naar: 
onderwijsondersteuners@cnv.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  namens de Stuurgroep OOP,  Erwin Kühne, voorzitter. 
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