CAO – PO: Actualisatie functiebeschrijvingen OOP-functies. In het cao akkoord voor het PO is
in 2018 opgenomen dat cao- partijen (de vakbonden en de werkgeversorganisatie de PO
Raad) onderzoek willen laten doen naar de actualiteit van de functiebeschrijvingen voor het
onderwijsondersteunend personeel (OOP) In de afgelopen 5 maanden zijn er zogenoemde
focussessies voor OOP-functies georganiseerd. Doel was om met de betroken OOP-ers in
gesprek te gaan over hun huidige functie en taken. Alle bijeenkomsten werden geleid door
gecertificeerde functiewaardeerders, die vervolgens rapporteren aan de cao tafel. Naast de
functies onderwijsassistenten/leraarondersteuners/pedagogisch medewerkers,
logopedisten en orthopedagogen/psychologen (gedragswetenschappers) en
conciërges/onderhoudsmedewerkers zijn ook onderzoeksessies gehouden voor
secretaresse/administratief medewerkers en (staf)medewerkers (financieel, beleid, P&O).
Als een functie geactualiseerd moet worden, leidt dat niet automatisch tot een hogere
salarisschaal. De gecertificeerde functiewaardeerders brengen advies uit aan de cao partijen
en dat advies kan zijn dat de functiebeschrijving geactualiseerd moet worden, waarbij dat
niet leidt tot een hogere salarisschaal. Alle nieuwe functiebeschrijvingen zijn
voorbeeldfuncties. Bij de nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren gingen alle leraren
automatisch naar de nieuwe bijbehorende salarisschaal, dat is met de nieuwe
voorbeeldfuncties niet zo. Met deze voorbeeldfuncties in de hand kun je jouw werkgever
vragen om jouw functie opnieuw te waarderen. Op dit moment zijn de cao-onderhandelingen
in volle gang en verwachten wij eind juni het bericht of er wel of niet een akkoord komt voor
een nieuwe cao PO. Dan informeren wij jullie verder, ook over hoe je bij jouw werkgever kunt
vragen om jouw functie opnieuw te laten waarderen.
CAO – VO onderhandelingen bijna van start. Eind juni gaan de onderhandelaars van CNV
Onderwijs met de Sector Groep VO om tafel zitten om de koers te bepalen voor onze inzet van
een nieuwe cao-vo. De huidige cao loopt tot 1 oktober 2019. Uiteraard zal de Sector Groep VO
opkomen voor de belangen van al het personeel uit het VO, een vertegenwoordiger van de SG
OOP is van harte uitgenodigd om de belangen van het OOP extra te benadrukken. Als je vindt
dat we iets absoluut moeten benadrukken, laat het gerust weten via onze mail:
onderwijsondersteuners@cnv.nl
MR tip: 'Pauzeregeling bij een continurooster'
Bij de invoering van het werkverdelingsplan per 1-8-2019 is de
pauzeregeling/werktijdenregeling daar in opgenomen. De arbeidswet zegt duidelijk wat er
onder een pauze wordt verstaan: “Volgens de Arbeidstijdenwet moet een pauze minimaal 15
minuten duren en moet tevens de dienst onderbreken. Als er tijdens een dienst me er dan 5,5
uur wordt gewerkt dan moet er sprake zijn van minimaal 30 minuten pauze. Deze pauzetijd
mag worden gesplitst in 2 x 15 minuten. Als tijdens de dienst meer dan 10 uur wordt
gewerkt, dan moet de dienst minimaal worden onderbroken door 45 minuten pauze,
eventueel op te splitsen in 3 x 15 minuten. Bij collectieve regeling mag de pauze worden
ingekort tot 15 minuten”(citaat van https://www.arbeidstijdenwet.nl/arbeidstijdenwet/ ).
Bij een continurooster van 8.30 u. tot 14.00 u. waarbij de OOP-er met lesgevende taken met
de kinderen eten en ook mee naar buiten gaan, is de OOP-er met lesgevende taken verplicht
van 14.00 u. tot 14.30 u. pauze te houden want men heeft dan 5,5 uur aan een stuk gewerkt.
Er zijn scholen waar men dat zo regelt. Maar er zijn ook scholen die dit anders regelen. Je
begint als onderwijspersoneel namelijk bijna nooit om 8.30 u, maar om 8.00 u. met je
voorbereiding voor die dag en dan werk je van 8 u. tot 14.00 u. 6 uur aan een stuk. De OOP-er
met lesgevende taken heeft dan recht op 30 minuten pauze, maar deze mag opgesplitst
worden in twee keer 15 minuten.

De OOP-er met lesgevende taken heeft dan in de ochtend een kwartier pauze en als de
kinderen na de lunch naar buiten gaan heeft de OOP-er met lesgevende taken ook weer een
kwartier pauze (de lunchpauze is veelal een kwartier gezamenlijk eten en een kwartier
buiten spelen). Belangrijk is dat men in het werkverdelingsplan in alle gevallen over de
pauzes goede en duidelijke afspraken maakt.
MBO Brigade: Werkzaam in het mbo en last van knellende of onduidelijke regels bij het
maken van goed en innovatief onderwijs? Hiervoor kun je terecht bij de MBO Brigade. De
MBO Brigade: ondersteunt scholen en onderwijsteams bij onduidelijkheden over wet- en
regelgeving, helpt bij het zoeken naar ruimte binnen regels, en kan voorstellen doen om
regels te schrappen. Zo draagt de MBO Brigade er aan bij dat scholen en onderwijsteams
ruimte weten te nemen die bestaat of geen last hebben van onnodige, belemmerende regels.
Kijk voor meer informatie op: https://onderwijsenexaminering.nl/mbo-brigade/wat-is-enwatLandelijke OOP-dag 2019: Wij zijn als Stuurgroep OOP nog steeds razend druk met het
organiseren van deze mooie dag. Gelukkig krijgen we hierbij de nodige hulp. Dit jaar is –
zoals de meesten van jullie inmiddels weten - gekozen voor een andere locatie, namelijk de
plaats Rosmalen. De dag zal gehouden worden op dinsdag 19-11-’19. In onze volgende
nieuwsbrief (medio september) zullen we meer bekend (kunnen) maken over de invulling van
deze dag. Zet in je agenda.
Bestuursleden gezocht: Beste Collega’s, zoals jullie ongetwijfeld weten, proberen wij met
een relatief kleine groep bestuursleden, de StuurGroep OOP vorm te geven. Iedereen weet
ook dat vele handen licht werk maken, en hier en daar komen wij handen te kort. Wij zoeken
nieuwe bestuursleden voor onze stuurgroep. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk
onderwijssectoren – wij zijn er voor AL het OOP / OBP – ook vertegenwoordigd worden in het
bestuur. Wij roepen daarom ook met name geïnteresseerden uit het MBO op om met ons
mee te doen in onze missie om op te komen voor de belangen van AL het Onderwijs
Ondersteunend Personeel in elke onderwijs sector! Meld je aan!
Column: “Waar zouden we zijn zonder….” Afgelopen week waren we met De Werktruck op
een basisschool in Eemnes. We voerden gesprekken met de leerkrachten, OOP’ers en de
schoolleider over werkdruk. In het Schooljournaal is regelmatig te lezen wat wij dan
ophalen, dus daarover gaat deze column niet. Deze column gaat wel over de handen achter
de schermen. Want zo’n werkbezoek kan niet georganiseerd worden, zonder de inzet van
vrijwilligers. En juist deze vrijwilligers zijn voor CNV zo belangrijk. Misschien realiseer je dit
niet dagelijks, maar deze vrijwilligers verzetten heel veel werk voor én achter de schermen.
Zo zijn er diverse vrijwilligers zeer nauw betrokken bij het volgen van de cao
onderhandelingen (die op dit moment alleen in het PO gaande zijn). Op andere momenten
komen leden bij elkaar om mee te denken over CNV standpunten rondom de positie van
OOP’ers of om relevante activiteiten en werkbezoeken op te zetten. Ook de organisatie van
onze jaarlijkse CNV OOP dag zou niet zonder onze vrijwilligers tot stand komen. Dit zeer goed
bezochte evenement komt niet uit de lucht vallen. Dit vergt maandenlange voorbereiding en
daarvoor zetten zich elk jaar weer leden in. Maar laat ik ook eerlijk zijn. Op dit moment is het
voor de stuurgroep OOP keihard werken om deze vrijwilligers te vinden. Vandaar deze
column nu van mij met één boodschap. De vereniging dat zijn wij. We hebben op vele plekken
meedenkers en -doeners nodig. Voor de vergadertijgers is er prachtig werk in onze
stuurgroep OOP. Maar voor doeners die af en toe zich willen vastbijten in een project is er
nuttig én noodzakelijk werk te doen.

Meld je aan om mee te werken aan weer een onvergetelijke OOP dag op 19 november 2019.
Meld je ook aan als je juist af en toe wilt meelezen of wilt meedenken over belangrijke
onderwerpen die jou bezighouden in het dagelijkse werk. Het CNV is een vakbond van, voor
en door leden. Juist die leden weten wat er speelt in de praktijk en weten wat de
onderwerpen zijn waar de vakbond zich op kan en moet richten. Wij willen er heel graag zijn
voor jou, maar dan hebben we jouw handen, oren en ogen nodig. Ik daag je uit om even kort
na te denken over wat jij voor het CNV kunt betekenen… Denk mee, doe mee en meld je aan
via onderwijondersteuners@cnv.nl. Graag tot snel!
Met vriendelijke groet,
Loek Schueler | Voorzitter CNV Onderwijs | bestuurslid CNV Connectief

