
Hoezo OESO? Hallo?

Al enkele jaren op rij focust Dirk Van 
Damme, de onderwijsexpert van OESO1, 
in het onderwijsrapport ‘Education at 
a Glance’  zich op de leraar. Volgens 
het rapport zijn er drie problemen: de 
leraar heeft een hoog loon en hij staat te 
weinig uren voor een te kleine klas. COC 

heeft de voorbije jaren niet nagelaten 
daarop te reageren en ook dit jaar heb-
ben we dat gedaan. Maar dit keer is de 
verontwaardiging – en niet alleen bij de 
onderwijsvakbonden maar in het hele 
onderwijsveld - wel heel erg groot! De be-
vindingen van Van Damme staan zo ver 
van de realiteit dat de verontwaardiging 
zelfs omslaat naar totale verbijstering.

Het ‘hoge loon’ heeft Van Damme in een 
radio-interview gelukkig zelf al gerela-
tiveerd. Het lerarenloon in Vlaanderen 
blijkt bovendien in de latere loopbaan 
zelfs lager te liggen dan in de privé-
sector. Het is trouwens niet meer dan 
normaal dat de onderwijslonen die van 
de andere sectoren volgen. Of gaan we 
nu beweren dat de leraar minder moet 
verdienen dan zijn collega met hetzelfde 
diploma in de privé? Hallo, lerarentekort!

Meer uren voor de klas?

Het OESO-rapport concludeert ook dat 
de Vlaamse leraar weinig uren voor de 
klas staat. De data waarop de OESO zich 
baseert, zijn op zijn zachtst gezegd van 
bedenkelijke aard. De 30 evaluatiedagen 
in het secundair onderwijs zijn bijvoor-
beeld niet meegeteld. Nochtans moeten 
leraren wel examens opstellen en afne-
men, ze verbeteren, individueel of klas-
sikaal terugkoppelen, ook aan de ouders. 
Tel die uren er (terecht) bij en Vlaanderen 
zit meteen boven het OESO-gemiddelde! 

En zijn we nu plots de hele discussie over 
het al dan niet invoeren van centrale 

Met foute muziek wordt over het algemeen muziek bedoeld die om een 
of andere reden niet goed zou mogen gevonden worden, maar wel zo 
wordt gepercipieerd. De term kan voor iedereen een andere invulling 
hebben. Wat precies foute muziek is, kan dus niet gedefinieerd worden. 
Een gekend Vlaams radiostation zendt sinds 2001 jaarlijks een foute 
hitlijst uit en kent op die momenten honderdduizenden luisteraars. Veel 
platen die als fout worden bestempeld, zijn swingende fuifnummers. 
Maar fout is fout. En die parallel merken we nu ook met het OESO-rap-
port dat dit jaar opnieuw verscheen bij het begin van het schooljaar. 

De Foute Muziek
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1 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling die in 1961 werd opgericht. 
De OESO, die vandaag bestaat uit 36 landen, houdt zich bezig met economische vraag-
stukken, de opmaak van statistieken, milieu, ontwikkeling, overheidsbeheer, internati-
onale handel en landbouw, financiële en fiscale aangelegenheden, wetenschap, techno-
logie en innovatie, sociaal beleid … en dus ook met onderwijs. Bij deze organisatie werd 
de Vlaamse pedagoog, Dirk Van Damme (Gent, 2 mei 1956) in 2008 diensthoofd van het 
Centre for Educational Research and Innovation.
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examens in Vlaanderen naar voorbeeld 
van het buitenland vergeten? In derge-
lijke landen worden examens uitbesteed 
aan externe instanties, zowel het opstel- 
als het verbeterwerk.  De onderzoekers 
hebben in het verleden zelf al vermeld 
dat er vaak een groot verschil zit tussen 
de ‘theoretische lestijd’ in een bepaald 
land en de ‘effectieve lestijd’. Leraars 
moeten ook vervangingen doen (die in 
Vlaanderen niet terug te vinden zijn in de 
opdracht).  
 
Er worden appelen met peren vergele-
ken. Maar COC heeft sterk de indruk dat 
het vooral de bedoeling is de conclusie 
te laten smaken als citroenen. Want het 
smaakt inderdaad zuur als je vanuit de 
praktijkervaring met je ellebogen aan-
voelt dat dit rapport onderwijssystemen 
met elkaar vergelijkt die niet te vergelij-
ken zijn. Deel 20 auto’s door 4 stukken 
fruit: de uitkomst is 5. Maar wat is de 
betekenis van dat getal? In het eerste 
jaar secundair onderwijs in Vlaanderen 
zouden volgens de OESO gemiddeld 
dertien leerlingen in een klas zitten. Dat 
kan kloppen voor de B-stroom, maar wie 
in 1A lesgeeft, zou toch graag het adres 

van die school hebben. De sollicitaties 
zullen er binnenstromen! En dan zwijgen 
we nog over klasgroepen tot 30 leerlin-
gen in de hogere graden, die al lang geen 
uitzondering meer zijn. Het lerarencon-
tingent waarop de OESO haar conclusies 
baseert, bevat ook de zieke leraars. Om-
dat het ziekteverzuim elk jaar toeneemt, 
wordt de leraar in Vlaanderen nu in het 
onderzoek afgestraft!

De (muziek)maat is vol

Elke leraar in Vlaanderen weet dat het 
bakje overvol zit. De werkdruk moet 
omlaag. Dat heeft het Grote Tijdsbeste-
dingsonderzoek duidelijk uitgewezen. 
Lesgeven betekent ook opzoeken en 
voorbereiden, feedback geven, remedi-
eren, begeleiden, evalueren en rappor-
teren, klassenraden, tussentijdse per-
soneels-, vak- en andere vergaderingen, 
oudercontacten … Tijdens een lesweek 
werkt een leraar in het secundair onder-
wijs in Vlaanderen vandaag gemiddeld 
46 uur, met pieken tot 50 uur in het ASO. 

Dat het Vlaamse onderwijs beter ge-
organiseerd kan worden, daarin heeft 

Dirk Van Damme wel gelijk. En ook zijn 
sporadische nuances kunnen we wel 
appreciëren. Maar zomaar stellen dat 
de problemen opgelost zijn door leraren 
meer uren voor de klas te zetten, is van 
de pot gerukt. Toch moeten we Dirk Van 
Damme ook bedanken: ons ledenaantal 
is sinds zijn betoog weeral toegenomen.
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