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Te zware focus op conflict. Het VSKO schetst een vertekend beeld 

Lieven Boeve kondigt vandaag in de pers aan dat de koepel van het katholiek onderwijs een 
nieuwe dienst opricht om te bemiddelen tussen personeelsleden. “Leerkrachten en directeurs 
stappen nu te snel naar de rechtbank bij conflicten op school”, vindt Lieven Boeve. “Onze 
bemiddelaars moeten die escalatie vermijden.” Met deze uitspraken raakt de directeur-
generaal van het VSKO de personeelsteams recht in het hart. 

Het COV en COC willen uiteraard ook geen escalaties en overbodige juridische procedures. Wel 
hebben we drie belangrijke kanttekeningen: 

1. De uitzondering. Onderwijspersoneelsleden die effectief naar de rechtbank of 
beroepsinstanties stappen: het is een marginaal verschijnsel en dus geen dagelijkse 
kost. ‘Het aantal aanvragen voor bemiddeling stijgt tot bijna één per week’, stelt Lieven 
Boeve. De vraag is of dat aantal veel is op het totaal aantal personeelsleden in 
katholieke scholen (140.000). Ook wij als onderwijsvakbonden krijgen dagelijks vragen 
over werkafspraken tussen collega’s en schoolleiding. We benoemen dit niet als 
conflicten, maar zoeken samen in de school naar antwoorden en oplossingen. 

2. Focus en beeldvorming. Lieven Boeve schetst een negatief en vertekend beeld van de 
situatie op scholen, alsof onderwijspersoneelsleden voortdurend in conflict leven met 
elkaar, quod non. Net zoals op elke werkvloer gaan we op school om met verschillende 
generaties, karakters en werkstijlen in een open overlegklimaat. Dit is een uitdaging 
voor elke goede werkgever. 

3. Het sociaal overleg. Als vakorganisaties zetten wij volop in op sociaal overleg en dat 
levert ook resultaten op. Als je dit overleg alle kansen geeft, is de stap naar bemiddeling 
vaak al niet meer nodig. Het is bijzonder jammer dat het VSKO deze weg negeert als een 
eerste logische stap. De vakbonden en het VSKO werkten in het verleden goed samen in 
lokale en bredere overlegmomenten. We zochten samen naar oplossingen bij 
problemen en conflictbemiddeling. Dit aspect blijft bij dit nieuw gelanceerde initiatief nu 
helemaal onderbelicht. 

 
Conclusie: Kwaliteitsvol onderwijs is investeren in mensen, en daar hoort sociaal overleg én 
conflictbemiddeling zeker bij. Maar vóór alles hoort de focus te liggen bij het 
onderwijspersoneel dat zijn job met passie doet, het professionalisme en de ondersteuning van 
leraar en directeur, de professionele leeromgeving waar mensen voluit voor kwaliteitsvol 
onderwijs gaan: daarvoor is een positieve schoolcultuur noodzakelijk. Welzijn in het onderwijs 
begint op de werkvloer.   
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