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De beste wensen voor 2023|  
Het nieuwe jaar 
omsluierd 
voor ons nog verborgen 
 
Als een bloem in de grond 
die pas groeien zal 
op de lentemorgen 
 
En wat het jaar ook brengt 
is het vreugde  
of zijn het zorgen 
 
Hoe het ook zal gaan, 
kijk en zie 
er is verborgen Rijkdom 
voor elke nieuwe morgen 
(Bron:www.huisvanmijn.nl) 

 
CAO Focuspunten van CNV Onderwijs 2023 aan de onderhandelingstafels in 

2023| Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, wat betekent dat we nieuwe 
cao’s gaan afsluiten. Dit jaar hebben we weer een aantal focuspunten: 
Koopkracht en inflatie, toekomst van de arbeidsmarkt, aantrekkelijke 
carrièrepaden, werk anders organiseren en sociale en fysieke veiligheid.  Waar 
wij ons hard voor gaan maken in 2023 lees je hier. 
 
Ministerie en sociale partners willen met lerarenstrategie verdere druk op 

sector voorkomen| Minister Wiersma (OC&W), de PO- en VO-raad en de 
onderwijsbonden komen met een lerarenstrategie om te voorkomen dat het 
onderwijs de aankomende jaren door de ondergrens zakt. De aanpak richt 
zich op regionale coördinatie, onderwijstijd en extra bevoegdheden en wordt 
uiteindelijk in samenspraak met de achterbannen vastgesteld. Lees verder. 
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Denk mee met OCW| Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap vinden ze het belangrijk om onderwijsprofessionals te betrekken 
bij (het ontwikkelen van) beleid. Wil je ook meedenken en meepraten met 
OCW? Lees hier wat dit inhoudt en/of geef je op voor de Denk mee met OCW 
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle mogelijkheden om als leraar of 
schoolleider mee te denken over onderwijsbeleid. 
 

Leernetwerk diversiteit en inclusie  - Arbeidsplatform PO| Het thema 
diversiteit en inclusie staat bovenaan de agenda’s, ook bij het 
Arbeidsmarktplatform PO. Werken aan diversiteit en inclusie kan bijdragen 
aan een positief werkklimaat en een beter presterend schoolteam. De 
afgelopen twee jaar voerde het Arbeidsmarktplatform PO diverse 
onderzoeken uit om een beeld te schetsen wat er in het primair onderwijs 
speelt op het gebied van diversiteit en inclusie, en zo een startpunt te bieden 
voor het gesprek over diversiteitsbeleid. Daarnaast bouwden ze een 
kennisdossier op met verhalen uit de praktijk en interessante lees- en 
luistertips over dit onderwerp om schoolorganisaties te inspireren. In 2023 
gaan ze een stapje verder en bieden ze het veld een helpende hand om dit 
beleid praktischer vorm te geven. Daarom starten ze met het leernetwerk 
diversiteit. Wil jij ook werk maken van een goed diversiteitsbeleid in jouw 
schoolorganisatie? Meld je hier aan.  
 

Starterspakket – een warm welkom voor nieuwe collega’s| Wil jij je nieuwe, 
startende collega in het onderwijs een warm welkom geven? Het CNV wil je 
daar graag bij helpen. We willen in samenspraak met jou een pakket 
samenstellen dat je kunt aanvragen voor een nieuwe collega. Wat vind jij dat 
de inhoud van dit pakket moet zijn? Laat het weten door je ideeën te mailen 
naar primaironderwijs@cnv.nl. 
 
 

Gratis toegangsbewijs voor de NOT| Van 24 t/m 28 januari is het zover: De 
NOT Onderwijsbeurs zal dan plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Natuurlijk is iedereen ook welkom als bezoeker aan onze stand. Als CNV-lid 
ontvang je dan een cadeautje. Vraag hier je gratis toegangsbewijs aan. 
Op deze pagina krijg je een indruk van de stand en wat er allemaal te doen is 
voor de bezoekers.  
 
Agenda | 

• 18 januari 2023 – 25 mei 2023: Training ‘Van werkdruk naar 
werkplezier’ - Meerdere data online of fysiek (inschrijven) 

• 24-28 januari 2023: NOT-onderwijsbeurs - Jaarbeurs Utrecht 
(gratis toegangsbewijs) 
25 januari 2023: Informatiebijeenkomst NRO voor scholen over 
deelname aan de Effectmeting kansrijke interventies (inschrijven) 

• Vanaf eind januari 2023: Scholenbezoeken regio Zwolle en Limburg 

• 9 februari 2023: Kick-off event Onderwijs Boost (info en inschrijven) 

De volgende Nieuwsbrief zal eind februari 2023 verschijnen. 
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar het secretariaat van 

Sectorgroepbestuur Primair Onderwijs: primaironderwijs@cnv.nl 
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