
Pagina 1 van 4 

 

 
                            
 

                                                      OOP nieuwsbrief
  

 
 
Nieuwsbrief Stuurgroep OOP – juli 2022 
 
 

1. Landelijke OOP-dag Rosmalen 
2. CAO nieuws 
3. OOP op de kaart 
4. Contact 

 

1: Landelijke OOP-dag Rosmalen 
 
We hebben ons programma rond. Als het goed is, hebben jullie reeds een mail 
ontvangen van CNV Onderwijs dd. 21-06-2022. Voor degenen die dit even gemist 
hebben: 

De stuurgroep Onderwijsondersteunend Personeel van CNV Onderwijs nodigt je 

van harte uit voor de Landelijke OOPdag 2022 “In Verbinding”. 

In de ochtend kies je één van de drie informatieve bijeenkomsten, die over één van 

de sector-cao’s gaan (PO, VO, MBO). ‘s Middags volg je 2 workshops naar keuze. 

We zorgen behalve voor interessante inhoud ook voor een gezellige sfeer, waarin 

we elkaar als collega-onderwijsondersteuners kunnen ontmoeten. 

Programma 

09:15 uur            Ontvangst koffie en thee            

10:00                  Welkom / Mededelingen door stuurgroep OOP 

10:10                  Inleiding door Daniëlle Woestenberg, 
             voorzitter CNV Onderwijs                  
10:50                  Informatie van de Stuurgroep OOP 

11:00                  Informatie bijeenkomst: 
- cao PO door Hans de Jong, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV Connectief 
- cao VO door Tom Boot, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV Connectief 
- cao MBO door Abhilash Sewgobind, bestuurder arbeidsvoorwaarden  

  CNV Connectief 
 
12:00                   Lunch 
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13:00                   Workshopronde 1 
14:30                   Thee/koffie pauze 
15:00                   Workshop ronde 2 
16:30                   Afsluiting 
 
Je kunt 2 workshops kiezen uit het volgende aanbod: 

• Aikido 

• Verbinden – versterken – groeien 

• Zo zit het met je pensioen 

• Ondersteun nieuwkomers in de school 
 
Donderdag 22 september 2022: OOP-dag in Rosmalen. 
Je kan je hier aanmelden. 
 
 

2: CAO – nieuws 
 
In onze vorige nieuwsbrief, schreven wij al dat in het nieuwe regeerakkoord besloten 
was om geld beschikbaar te stellen voor het dichten van de loonkloof PO-VO.  
Dat is inmidels gelukt. Dit ging overigens geheel buiten de cao-onderhandelingen 
om; dit was echt iets uit het regeerakkoord.  
 
De cao onderhandelingen lagen natuurlijk niet stil. Resultaten: 
 
PO: Het is niet de bedoeling dat er weer een loonkloof ontstaat, dus PO gaat per 1 
juli 2022 optrekken met het VO en dientengevolge is vastgesteld dat de salarissen in 
het PO per 1 juli 2022 met 4,75% gaan stijgen. Tevens krijgt elke 
onderwijsmedewerker in juli (of zo snel mogelijk daarna) een eenmalige uitkering van 
500 euro bruto (naar rato werktijdfactor). Lees meer  
 
 
MBO: De cao MBO loopt t/m 31 mei 2023. Per 1 juli 2022 ontvangen de 
medewerkers een loonsverhoging vasn 4,2% en een eenmalige uitkering van 600 
euro bruto (naar rato). Ook ontvangen de medewerkers in het MBO een hogere 
reiskostenvergoeding. Lees meer 
 
 
HBO: Deze cao loopt t/m 31 maart 2023 en de medewerkers ontvangen per 1 juni 
2022 een salarisverhoging van 4%, met daarnaast een eenmalige uitkering van 
€600,= naar rato van je wtf. Lees meer 
 
 
VO: De cao-VO was een lastige opgave (niet dat de rest gemakkelijk tot stand kwam 
hoor…). In 2021 is men al landelijk gestart met gesprekken met vele medewerkers 
uit het onderwijsveld: schoolleiders, leraren en OOP, met als titel: “Flankerend 
Beleid”. De uitkomst van deze gesprekken dienden tevens als basis voor de cao 
onderhandelingen.  
 
 

https://p.easydus.com/project/e921ad3a-e627-438f-a777-6008242a74db/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/cao-primair-onderwijs/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/middelbaar-beroepsonderwijs/cao-middelbaar-beroepsonderwijs/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/hoger-onderwijs/cao-hoger-beroepsonderwijs-hbo/
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Dit jaar heeft minister Wiersma structureel 300 miljoen euro per jaar toegezegd aan 
het VO voor het verminderen van de werkdruk. Dit hing aan een zijden draadje, want 
de eis van de minister was dat er in een nieuwe cao geregeld zou zijn hoe deze 
werkdukmiddelen besteed zouden worden. Als er niet snel een nieuw cao zou 
komen, zou het VO deze 300 miljoen euro voor dit jaar mislopen. Helaas lag de 
insteek van de VO-Raad en de bonden ver uit elkaar. De VO-Raad wilde dat de regie 
bij de schoolleiding zou liggen over de inzet van deze gelden, de bonden wilden dat 
de regie bij de medewerkers zou liggen; zij weten tenslotte het best waar de 
werkdruk het hoogst ligt.  
 
Vervolgens was het wel tijd om begin juli een soort van actie te doen. Ons eigen 
CNV koos ervoor om niet te gaan staken, maar een meer ludieke actie te houden, 
waarbij je als lid ook nog kans maakte op een bioscoopbon.  
Deze actie kreeg de titel: “Regie terug naar de leraar” mee, dat had natuurlijk de titel: 
“Regie terug naar de onderwijsmedewerker” moeten zijn. Dit hebben wij als 
stuurgroep ook goed besproken binnen CNV Onderwijs.  
 
Uiteindelijk mogen wij in het VO ook – naar mijn mening – blij zijn met het resultaat 
voor het onderhandelaarsakkoord: Per 1 juli 4,75% salaris erbij, met in juli (of zo snel 
mogelijk daarna) een eeenmalige uitkering van €500,= (naar rato wtf). Tevens krijgt 
al het OOP vanaf dit jaar in oktober jaarlijks een extra uitkering van 275 euro bruto. 
In het nieuwe schooljaar komt er bovenop het bestaande Persoonlijk Budget van 50 
klokuren, extra uren om de werkdruk te kunnen verminderen. Lees meer 
 
De CAO-VO is definitief! De achterbannen van de bonden en de VO-Raad hebben 
ingestemd. Zodra alles getekend / bekrachtigd is, zal het op de site geplaatst 
worden.  
 
Vanaf deze plaats wil ik alle “bestuurders arbeidsvoorwaarden” (cao-
onderhandelaars) en voorzitter van CNV Onderwijs bedanken voor hun inspanningen 

voor het OOP / OBP !      ! 

 
 

3: OOP op de kaart 
 
Als voorzitter van de Stuurgroep OOP, zelf werkzaam in het VO, zijn we bezig 
geweest om een “beleids-notitie” op te stellen om het OOP (in dit geval in het VO) 
beter op de kaart te zetten. We kunnen lijnen hieruit ook gebruiken voor OOP/OBP in 
de andere onderwijssectoren. Wij hebben als stuurgroep niet alle wijsheid in pacht, 
gelukkig krijgen we goed advies vanuit de organisatie en kunnen we aankloppen 
voor ondersteuning op diverse vlakken. 
 
We kennen allemaal wel situaties dat men het in de media heeft over directie, 
leerkrachten en leerlingen, als men het over het onderwijs heeft.  
Een van de OOP-leden van CNV noemde het volgende: “als ik tegen iemand zeg dat 
ik in het Voortgezet Onderwijs werk, is de reactie: “oh, leuk, welk vak geeft u?”……. 
 
 
 

https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/cao-voortgezet-onderwijs/
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Enfin, het mag duidelijk zijn dat we nog niet klaar zijn om het OOP op de kaart te 
zetten. We zijn tenslotte allen “onderwijsprofessionals”, ieder op zijn/haar gebied! 
 
En nu goed nieuws voor het OOP in het VO:  
De voorzitter van CNV Onderwijs; Daniëlle Woestenberg, heeft onze beleids-notitie 
overgedragen aan de voorzitter van de VO-Raad; Henk Hagoort. In deze notitie doen 
wij eens uit de doeken waar het OOP voor staat, wat het OOP doet en dat kwalitatief 
goed onderwijs onmogelijk is zonder goed, gemotiveerd en gewaardeerd OOP.  
Het moet duidelijk zijn dat het OOP de hartspier van het onderwijs is; als het OOP 
niet werkt, zit er geen leven meer in het onderwijs. 
 
Daniëlle Woestenberg heeft voorgesteld om nog eens fysiek met elkaar om de tafel 
te gaan zitten, samen met de stuurgroep OOP, voorzitter VO-Raad en onze adviseur 
vanuit CNV Onderwijs. Want het CNV vergeet het Onderwijs Ondersteunend 
Personeel niet.  
 
Wordt vervolgd! Hou de nieuwsbrief in de gaten.  
 
 

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. 

mailto:onderwijsondersteuners@cnv.nl

