OOP Nieuws
”Home is where the heart is….
Tijdens de NOT beurs (Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling) in Utrecht werd de vraag gesteld:
“Waar voel jij je thuis”. Thuis is daar waar je helemaal jezelf kan zijn, je geborgen voelt en waar je
voor 100% gerespecteerd wordt voor wie je bent en wat je doet. Thuis is daar waar je je veilig voelt,
thuis is de plek waar je om je heen kijkt en weet dat je thuis bent. Ik voel me thuis bij CNV onderwijs
Een plek waar ik gerespecteerd wordt in wie ik ben en wat ik doe. Een veilige plek waar ik iemand
naast me heb staan als ik het even niet meer weet. Of het nu gaat om CAO afspraken, rechtsbijstand
bij een probleem of het volgen van interessante trainingen. Ze zijn er voor mij! Wanneer je al lid
bent van CNV onderwijs en de stuurgroep wil ik je bedanken voor het feit dat jij deel mag zijn om je
thuis te voelen. Mocht je een nieuw –lid zijn wil ik alle nieuwe OOP-ers van harte welkom heten bij
de stuurgroep OOP van CNV onderwijs. Hopelijk ga je je snel thuis voelen!
Voel je thuis!
Namens de stuurgroep OOP
Marlinde Bredewout
Voorzitter

Loopbaancoach gewenst?
Geen idee hoe jij jouw loopbaan vorm moet gaan geven, lukt dit niet uit jezelf? Loop je tegen zaken
aan waar je geen raad mee weet? Jij kunt – met een subsidie van € 600,= - een loopbaancoach in de
arm nemen. Kijk hiervoor op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/31/gratis-ontwikkeladvies-voor-45plusser?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Regeringsnieuws

Landelijke OOP Dag
De landelijke OOP-dag zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 19 november 2019. Voor dit
jaar is gekozen voor een locatie in Rosmalen. Hou de komende nieuwsbrieven in de gaten, in
de volgende edities zullen wij nadere gegevens bekend gaan maken.
Tip: laat de datum 19 november in jouw school opnemen als “organisatiedag”, “studiedag” of
iets dergelijks zodat je met meer collega OOP-ers naar de OOP-dag kunt komen. Plan
vroegtijdig deze scholingsdag voor jou en je team; je hebt er recht op!

Agenda
Voor de komende tijd willen wij graag de volgende tips onder jullie aandacht brengen:
*
6 maart 2019: Netwerk Bijeenkomst voor OOP in Groningen; voor meer informatie:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/uitnodiging-netwerkbijeenkomst-vooronderwijsondersteuners-in-groningen-2/
*
28 maart 2019: Loopbaan dag te Utrecht.
*
3 april 2019: Netwerk Bijeenkomst voor OOP in Vlaardingen, voor meer informatie:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/uitnodiging-netwerkbijeenkomst-vooronderwijsondersteuners-in-vlaardingen/
*
16 mei 2019: Netwerk Bijeenkomst voor OOP te Kerkrade; voor meer informatie: hou
de website in de gaten (agenda / evenementen), nadere info zal daar tezijnertijd te vinden
zijn.

Functie beschrijving Onderwijsassistenten PO
Focus Groepen
Dinsdag 22 Januari was er een bijeenkomst bij de PO-raad. Deze bijeenkomst is in opdracht van cao
partijen (vakbonden en PO Raad) georganiseerd. In het onderhandelaarsakkoord van 2018 hebben
cao partijen namelijk afgesproken dat wordt onderzocht of actualisatie van de functiebeschrijvingen
van onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs nodig is. Bij deze bijeenkomst waren
18 klassen -en onderwijsassistenten uit het speciaal en regulier onderwijs aanwezig. De vergadering
werd geleid door twee mensen van bureau Leeuwendaal. Als toehoorders waren ook twee cao
onderhandelaars aanwezig, 1 van de PO Raad en 1 van CNV Onderwijs. Doelstelling Inzicht krijgen of
actualisatie van de functiebeschrijvingen nodig is. Dat werd gedaan door o.a. de volgende vragen:
Wat is nieuw en wat is anders gerelateerd aan de functie omschrijving; Geldt dit voor alle klassen en onderwijsassistenten en/of is er verschil; Geldt dit voor alle klassen -en onderwijsassistenten en/
of maakt het uit in welk deel van Nederland je woont, of je in het special onderwijs werkt, etc..
Verloop bijeenkomst In de bijeenkomst werden door alle deelnemers punten van werkzaamheden
en verantwoordelijkheden ingediend. Om inzicht te krijgen in de huidige werkzaamheden van de
onderwijs/klassen assistent ten opzichte van de functie omschrijving in schaal 4 hebben wij de
werkzaamheden en verantwoordelijkheden in gebracht die wij daadwerkelijk uitvoeren. Hierbij is
gekeken naar de omschrijvingen genoemd in schaal 4 en schaal 6 en hieraan is toegevoegd wat
momenteel niet is opgenomen. Eerder genoemde is als één geheel ingebracht. Afgelopen week
hebben wij jullie hiervoor input gevraagd. Algemene gevoel van deelnemers
onderwijs/klassenassistenten Hierin kwam naar voren dat men in het algemeen meer
werkzaamheden en verantwoordelijkheden heeft dan die in de functie omschrijvingen zijn
vastgelegd. Verder gaf men aan dat de belasting en verantwoordelijkheden steeds groter worden en
dat hiervoor een te laag salaris wordt betaald. Kortweg komt het er op neer dat men niet tevreden is
met de functie omschrijving en de daaraan gekoppeld salaris. Vertegenwoordigers van de cao tafel
De vertegenwoordigers luisteren goed naar de omschrijving van de hoeveelheid werkzaamheden en
verantwoordelijkheden door de onderwijs/klassenassistenten. Dat is voor hun waardevolle inbreng
voor het verdere traject Zij gaven aan dat zij merkten dat het gevoel voor meer waardering en een
goede functie omschrijving met hieraan gekoppeld het juiste salaris onder de assistenten erg leefde
gezien de felle reacties. Alle ingebrachte gegevens worden nu geïnventariseerd en hiervan komt een
totaaloverzicht van alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden die mee gaan spelen in het CAO
overleg. Dat gaat naar de cao tafel en wordt ingebracht in de CAO onderhandelingen. Zodra wij meer
weten informeren wij jullie. Vriendelijke groet,

CAO Nieuws:
CAO PO Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog
geen nieuw akkoord is, loopt de cao na 1 maart door. De onderhandelingen verlopen constructief, maar
de gesprekken vragen meer tijd. Meer informatie:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/gesprekken-cao-verlopen-constructief-maar-vragenmeer-tijd/

CNVO OOP Info
Trainingen
Kijk regelmatig op ons stuklje van de website voor cao-nieuws, nieuwsbrieven, trainingen en
overige informatie.
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/jouw-werk/we-zijn-er-voor/onderwijsondersteunendpersoneel-2/

VOION
Het VOION is een arbeidsmarkt en opleidingsfonds speciaal gericht op medewerkers in het
VO. Klik voor meer info op onderstaande link:
https://www.voion.nl/zoeken/OOP/pagina1

Nieuwsbrief
De nieuwsbrieven die verstuurd worden vanuit CNV Onderwijs, worden opgemaakt vanuit een
nieuw “format” en verstuurd met een nieuw systeem. De laatste nieuwsbrief heeft niet iedereen
ontvangen. Wil je deze nieuwsbrief wel ontvangen, maar is dat niet gebeurd, stuur dan een mail
naar: onderwijsondersteuners@cnv.nl

