Persbericht
Onderwijsmaatregelen regeerakkoord té flets en ontoereikend: VSOAOnderwijs vragende partij voor allesomvattend lerarenloopbaanpact
Meer dan 4 maand na de verkiezingen en na net geen 50 dagen onderhandelen, konden de
onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld uiteindelijk hun regeerakkoord presenteren. Het
VSOA-Onderwijs vindt de aangekondigde maatregelen inzake onderwijs ontoereikend, te weinig
doordacht en onvoldoende structureel om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te
bieden voor het veelvoud aan problematieken waar het Vlaams onderwijs vandaag voor staat.
Uit de persconferentie n.a.v. het regeerakkoord blijkt, dat de intentie om de kwaliteit van het
onderwijs te verhogen prioritair is. De overheid zelf zal voortaan de leerwinst meten in elk
onderwijsniveau in elke school. Zo zal zij kunnen nagaan of scholen en leerkrachten al dan niet die
inspanningen leveren die ze moeten leveren om de beoogde leerwinst te realiseren. Hoe dat op een
objectieve wijze zal kunnen gebeuren – iedere school heeft zijn specifieke context - , zal nog moeten
blijken; publieke rankings zijn voor het VSOA-onderwijs totaal uitgesloten.
Toch ontkent ook het VSOA-Onderwijs niet dat de dalende kwaliteit en niet in het minst de
bovengemiddelde ongelijkheid in het Vlaams onderwijs eigenlijk al jaren een feit is. Het is evenzeer
een feit dat ieder kind, ongeacht afkomst of sociale status - recht heeft op kwaliteitsvol en deugdelijk
onderwijs. Maar daarvoor zijn er echter voldoende kwaliteitsvolle en sterk opgeleide leraren nodig
wiens professionaliteit wordt erkend en die hun taak iedere dag in de meest optimale
omstandigheden kunnen uitvoeren.
Om zeker te zijn dat er de komende jaren (nog) voldoende leerkrachten zullen zijn, wordt o.a. in de
richting van de privésector gekeken. Opdat zij-instromers voortaan hun anciënniteit zouden kunnen
meenemen, wordt geld vrijgemaakt. Deze maatregel wordt echter maar stapsgewijs ingevoerd en
voor wie vroeger al de overstap maakte, zou de maatregel niet van toepassing zijn wegens te weinig
budget.

Marnix Heyndrickx: “Ook gevraagd aan nieuwe Vlaamse regering: aantrekkelijk én werkbaar
werk! Dé garantie voor een hogere onderwijskwaliteit én het aantrekken én houden van
gemotiveerde, professionals”
Verhoging onderwijskwaliteit hangt samen met hogere aantrekkelijkheid lerarenberoep
Dat er in het Vlaams regeerakkoord maatregelen zijn opgenomen om het lerarentekort aan te
pakken, is de evidentie zelve. Maar wanneer de aangekondigde speerpunten zich daarbij beperken
tot een vermindering van de planlast, het herstellen van het respect voor leerkracht en klassenraad
en het aantrekken van zij-instromers, dan is dat onvoldoende om zowel op korte als op langere
termijn een structurele oplossing te bieden voor dat tekort… Volgens het VSOA-Onderwijs moet in de
eerste plaats de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep in zijn geheel concreet naar omhoog. De
werkdruk – en dus niet enkel de planlast - verminderen zou al een eerste stap zijn; opnieuw
werkplezier creëren waarbij het lesgeven als métier weer de corebusiness wordt een volgende.
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Het gegeven dat er nog maar weinigen leraar willen worden in combinatie met de exodus die al een
geruime tijd aan de gang is, zowel bij startende maar ook onder ervaren, getalenteerde en
gemotiveerde leerkrachten, stelt het Vlaams onderwijs voor een gigantisch probleem.
Er mag dan wel een “make over” komen van het M-decreet naar een begeleidingsdecreet, maar de
vraag blijft of hiermee ook de onuitvoerbaarheid van het M-decreet zal opgelost geraken. De
maatregelen die in het regeerakkoord worden voorgesteld, zullen dus veel structureler van aard
moeten zijn en nog veel meer getuigen van een lange termijnversie om de problemen waarmee het
Vlaams onderwijs al meer dan twintig jaar wordt geconfronteerd en die het gevolg zijn van een
falend en desastreus onderwijsbeleid op te lossen…
VSOA-Onderwijs vragende partij voor allesomvattend lerarenloopbaanpact
De laatste jaren heeft het lerarenberoep in het algemeen heel wat imagoschade opgelopen en
hebben alle leerkrachten zware slagen moeten incasseren. Een beroep kan maar prestige genieten,
wanneer iedereen de professionaliteit ervan erkent… Daarom is er dringend nood aan een
allesomvattend lerarenloopbaanpact voor àlle leerkrachten waardoor er opnieuw én bewust voor
het beroep van leraar wordt gekozen én dat het mogelijk maakt om het beroep ook te blijven
uitoefenen. Leerkrachten zijn immers de fundamentele pijlers in de ontwikkeling van onze kinderen
en van onze maatschappij.
Het VSOA-Onderwijs was en is dus vragende partij voor een Vlaamse regering die dringend werk
maakt van aantrekkelijk en werkbaar werk voor alle onderwijspersoneelsleden. Want enkel daardoor
is er de garantie dat gemotiveerde, gedreven, bekwame en enthousiaste leerkrachten opnieuw en
bewust voor het onderwijs zullen kiezen én daar ook zullen blijven.
Tot onze grote treurnis hebben wij moeten vaststellen, dat het met veel poeha aangekondigde
loopbaanpact voor de vorige editie van deze nieuwe Vlaamse regering toch niet zo prioritair was als
ze van in het begin deed uitschijnen. Het VSOA-Onderwijs hoopt dan ook dat de vervelde vorige
regering er wél werk zal van maken. Aan pseudo-debatten en dito maatregelen van een
symboolregering heeft het Vlaams onderwijspersoneel geen behoefte meer.
Het VSOA-Onderwijs zal het lijvige regeerakkoord nu intern verder grondig bestuderen met het oog
op een grondige evaluatie ervan.
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