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Professionele [her]waardering GRAAG!
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs stelt
haar memorandum (bijlage) voor de nieuwe Vlaamse
Regering in het teken van professionele (her)waardering.
“We trekken aan de alarmbel. Anno 2014 voelen
personeelsleden in het onderwijs zich steeds minder
gewaardeerd. Dat komt omdat zij hoe langer hoe meer
gereduceerd worden tot uitvoerders van doelen die door
anderen worden opgelegd. Hun eigenlijke onderwijstaak
geraakt hierdoor steeds meer in de verdrukking.”
Onderwijs wordt terecht beschouwd als een
sleutelsector met grote innovatieve waarde en
maatschappelijk belang. Net daarom hebben de
verschillende actoren en politieke partijen specifieke
verwachtingen en neemt de maatschappelijke druk op
onderwijs toe. “Er mag niet uit het oog verloren worden
dat onderwijs een eigen kerntaak heeft en dat is vormend

onderwijs aanbieden, een basisrecht van elke lerende.
Die kerntaak willen onderwijspersoneelsleden maar
al te graag (terug) opnemen. De crisissfeer overheerst
nog steeds de actualiteit, ook al zijn er voorzichtige
tekenen van economisch herstel. Het is vandaag meer
dan ooit nodig dat wij als onderwijsvakbonden die waken
over kwaliteitsvolle arbeidsvoorwaarden, nog nauwer
betrokken worden in het onderwijsbeleid.”
“We willen de toekomstige Vlaamse Regering en vooral
de toekomstige minister bevoegd voor onderwijs erop
wijzen dat de onderwijsvakbonden ook tijdens de
volgende legislatuur een dialoog willen voeren over alle
ontwikkelingen in het onderwijs. Het is hoog tijd om
de lijst met cruciale aandachtspunten af te vinken en
te kiezen voor wat echt effect heeft op de kwaliteit van
onderwijs.”
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TEGEN

kwaliteitsvol onderwijs
professionele autonomie
sterke lerarenopleidingen
een rechtszeker personeelsbeleid
loopbaankansen voor het personeel
een volwaardige basisomkadering
een blijvend investeringsbeleid
een reële en afdwingbare participatieregeling
regiogebonden scholengemeenschappen
het behoud van de vaste benoeming
de professionalisering van de directeur
een degelijke onderwijsinfrastructuur
een uitbreiding van het sociaal overleg
transparante en coherente regelgeving
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een gesloten enveloppefinanciering
outputfinanciering
de afschaffing van de open-end financiering
gedifferentieerde verloning
een prestatievergoeding
ondoordachte onderwijsvernieuwingen
een verhoging van inschrijvingsgelden
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