
De Vlaamse Regering 
neemt initiatieven voor 
kwaliteitsvol onderwijs 

en belooft het 
lerarenberoep terug op 
te krikken. En dat in de 
opdracht van de leraar 
op de kerntaken moet 

gefocust worden, klinkt 
als muziek in onze oren. 

Het regeerakkoord is rond, 127 dagen na 
de verkiezingen van 26 mei 2019, en de 
ministerportefeuilles zijn verdeeld. De ministers 

van de nieuwe Vlaamse Regering legden woensdag 
2 oktober 2019 de eed af in het Vlaams Parlement. 
NV-A had eerder al laten verstaan dat de partij graag 
Onderwijs zou binnenhalen. De post gaat inderdaad 
naar Ben Weyts1 die tijdens de onderhandelingen ook 
de onderwijswerkgroep leidde. Hij wordt daarnaast 
ook viceminister-president en minister van Sport en 
Dierenwelzijn. Het werk kan beginnen. 

COC heeft zich in een eerste lezing over het luik onderwijs 
in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering gebogen 
en markeert alvast een aantal positieve initiatieven 
groen. Maar tegelijkertijd is er dat knagende gevoel. Hope-
lijk betaalt onderwijs niet zelf de factuur om de ambities 
waar te maken. Want door het uitblijven van cijfers, is dat 
bij het ter perse gaan van dit artikel helemaal nog niet 
duidelijk.

Voorzichtig positieve signalen

Enkele positieve initiatieven springen in het oog. Zo er-
kent de nieuwe Vlaamse Regering bijvoorbeeld het belang 
van de vakken en de vereiste bekwaamheidsbewijzen. 
Volgens COC zijn dat fundamentele elementen die de kwa-
liteit van onderwijs mee bepalen. Ook waardeert de nieu-
we regering het buitengewoon onderwijs als lesplaats en 
voorziet ze extra omkadering in het basisonderwijs. De 
vaste benoeming wordt niet in vraag gesteld. Meer nog, 
de Vlaamse Regering wil starters in onderwijs sneller 
zekerheid bieden. Dat de omkaderingsmiddelen prioritair 
in de klas moeten aangewend worden, is een verzuchting 
die al lang leeft bij onze achterban. We zijn blij vast te 
stellen dat de Vlaamse Regering die ook deelt. De data 
van het belangrijke rapport over het tijdsbestedingson-
derzoek zullen als basis dienen voor maatregelen om 
de lerarenloopbaan opnieuw aantrekkelijker te maken. 
COC is tevreden dat dit rapport van onder het stof wordt 
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gehaald en de status krijgt die het verdient. De Vlaamse 
Regering neemt initiatieven voor kwaliteitsvol onderwijs 
en belooft het lerarenberoep terug op te krikken. En dat in 
de opdracht van de leraar op de kerntaken moet gefocust 
worden, klinkt als muziek2 in onze oren. Dat alles lezen 
we graag.

Loopbaanpact

Opvallend is dat de Vlaamse Regering bovendien heel 
wat zaken uit het Tienpuntenplan van COC heeft overge-
nomen3. Zoals gezegd wil ze de loopbaan van de leraren 
aantrekkelijker maken. Ook de job zelf moet positiever 
in het daglicht komen te staan. De Vlaamse Regering wil 
hiervoor een heuse Vlaamse onderwijsambassadeur aan-
stellen, die het gezicht moet worden van de sector. Of dat 
eerder een symbolische maatregel is, zal nog moeten blij-
ken. Want een ambassadeur met een lege boekentas in de 
hand kan het lerarenberoep moeilijk promoten. Er komen 
ook maatregelen om zij-instromers aan te trekken, de op-
leiding voor directies krijgt aandacht, de lerarenopleiding 
wordt geëvalueerd. En de planlast wordt aangepakt met 
onder meer een speciaal meldpunt. Ook dat initiatief zal 
zich moeten bewijzen: de planlast bij de leraren is sinds 
Operatie Tarra nog altijd niet afgenomen. De Vlaamse Re-
gering neemt hier zelfs letterlijk de woorden van COC over 
dat de focus op de kernopdracht van de leraar moet komen 
te liggen, het lesgeven! Het loopbaandebat komt op die 
manier opnieuw boven water. COC gaat heel graag in op de 
uitnodiging van de nieuwe Vlaamse Regering om dat debat 
ook opnieuw te voeren en inderdaad tot een pact te komen 
om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. 
Maar COC maakt zich toch ook de bedenking dat de vorige 
poging om een loopbaanpact af te sluiten, gesneuveld is 
bij gebrek aan extra middelen. En daar zou het schoentje 
ook nu wel eens kunnen knellen. Want waar zullen de cen-
ten vandaan komen? We lezen met plezier dat de regering 
naast dat loopbaanpact ook nog verder wil investeren in 
onderwijs (denk daarbij maar aan de schoolgebouwen), 
maar ook hier: waar zullen die centen vandaan komen? 
Een gezonde argwaan is dus zeker op zijn plaats.

Hoe dan ook, goed sociaal overleg zal noodzakelijk zijn 
om samen te werken aan een echte herwaardering van 
het onderwijspersoneel. We hopen dat deze Vlaamse 
Regering dat sociaal overleg4 dan ook ten volle zal res-
pecteren.

Besparingen?

In De Standaard van 5 oktober lezen we ondertussen ver-
ontrustend nieuws: ‘De Vlaamse regering kondigde in het 
onderwijs een investering van 250 miljoen aan. Daar blij-
ken ook besparingen tegenover te staan. Het secundair 
onderwijs moet 100 miljoen euro inleveren. Het groeipad 
voor het kunstonderwijs wordt afgetopt tot 1 procent, 
wat bijna 20 miljoen oplevert. Het volwassenenonderwijs 
verliest 5 miljoen, het hoger onderwijs meer dan 60 mil-
joen, onder meer door het groeipad voor hoger onderwijs 
dat afgesproken was in integratiedecreet, af te remmen.’ 
Minister president Jan Jambon relativeert de dag erna 
in de Zevende Dag: ‘De cijfers zijn geruchten en de echte 
cijfers worden volgende week kenbaar gemaakt.’

Het ziet er in ieder geval naar uit dat er zal bespaard wor-
den om het nieuwe beleid te financieren. Maar de juiste 
puzzelstukken hebben we op dit ogenblik nog niet in de 
hand. De komende dagen en weken zal de impact van 
het regeerakkoord op onderwijs duidelijker worden. COC 
engageert zich ertoe om zowel per sector en als voor het 
onderwijs in het algemeen de vinger stevig aan de pols te 
houden en te reageren waar nodig. Onderwijs is en blijft 
de toekomst van onze samenleving. Investeringen zijn 
broodnodig, in alle sectoren. Daarom zullen wij het niet 
tolereren wanneer investeringen in onderwijs ook bespa-
ringen in onderwijs blijken te zijn. Want investeringen 
waar besparingen tegenover staan, zijn geen investe-
ringen. Zeker niet als zou blijken dat sectoren ook nog 
eens tegen mekaar worden uitgespeeld of opgezet. 
Dat is een vestzak-broekzakoperatie!

1 Zie artikel pagina 8.
2 Maar niet alle muziek die we horen, is de juiste muziek. 
 Zie artikel ‘De Foute muziek’ pagina 10.
3 https://www.hetacv.be/acv-coc/nieuws-en-persberich-

ten/2019/08/27/lerarentekort-het-tienpuntenplan-van-coc
4 https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-

docsitemap/6000-centrales/6660-christelijke-onder-
wijscentrale-(coc)/6740-brandpunt/bp1_strijdpunt.
pdf?sfvrsn=4f90140b_0


