
COC roept met 
aandrang op om het 

principe te blijven 
koesteren dat 

onderwijs niet alleen 
de middelen maar 
ook tijd én ruimte 

moet kunnen krijgen 
om betekenisvol te 

blijven voor onze 
samenleving.

Op vrijdag 8 november 2019 keurde de Vlaamse Regering na advies van de sociale 
partners en de Raad van State het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2020 en de bijhorende Memorie van Toelichting definitief goed. Het 

ontwerpdecreet werd vervolgens overgemaakt aan het Vlaams Parlement. COC gaf bij dat 
ontwerp van ‘besparingsdecreet’ een protocol van niet-akkoord.
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Onderwijs is méér dan een 
begrotingsoefening

2

Criteria besparingen onduidelijk

Hoewel de Vlaamse Regering geen fetisj maakt van een begroting 
in evenwicht en stelt een investeringsregering te zijn, bespaart ze 
toch op onderwijs. Die besparingen vallen moeilijk te rijmen met 
de ambities die ingeschreven staan in het Vlaams Regeerakkoord 
2019-2024 in het licht van de uitdagingen die op onderwijs afko-
men. Grosso modo zijn er twee soorten besparingen opgenomen in 
het ontwerpdecreet: 6 procent vermindering van de werkingsmid-
delen en het niet-indexeren van een gedeelte van die werkingsmid-
delen. Al naargelang het onderwijsniveau wordt een combinatie 
van die twee soorten besparingen, slechts één van beide of voor 
de ‘gelukkigen’ geen van beide maatregelen toegepast.

COC stelde de vraag hoe de Vlaamse Regerering aan dat bespa-
ringspercentage van 6 procent op de werkingsmiddelen kwam 
voor de periode 2020-2024 en welke criteria bepaalden welke 
onderwijsniveaus al dan niet gevat worden door deze maatregel. 
Het antwoord was dat de grootste zorg naar de kleinsten gaat. Dat 
het basisonderwijs ontzien wordt van deze (en andere) bespa-
ringsmaatregelen, begrijpt COC volkomen. Het secundair onderwijs 
daarentegen wordt dan wel ontzien van de besparingen van 6 
procent, het wordt wel getroffen door de niet-indexering op 40 
procent van de werkingsmiddelen gedurende de hele legislatuur. 
En het motief ‘aandacht voor de kleinsten’ is blijkbaar dan weer 
niet van toepassing op het deeltijds kunstonderwijs waar beide 
besparingen wel worden doorgevoerd. Het aangehaalde motief 
wordt op zijn minst niet consequent gehanteerd. Hoe leg je bijvoor-
beeld uit aan een kind van de basisschool dat het in de academie 
minder recht heeft op goed en voldoende didactisch materiaal om 
zich te ontplooien? En ook in de basiseducatie komen de besparin-
gen hard aan. Middelen uit die sector worden immers goed ingezet 
voor een bijzonder kwetsbare groep. Het benoemingspercentage 
van 77 procent van de werkingsmiddelen dat in die laatste sector 
onlangs werd gehanteerd door de inkanteling van de vrijgekomen 
middelen na de invoering van een statuut, zal door COC dan ook op-
nieuw ter discussie worden gesteld. Het minste dat COC verwacht 
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van de overheid is een initiatief om het benoemingspercentage in 
deze sector terug te laten stijgen. Dit percentage bedroeg bij de 
statutarisering immers 90 procent. 

De besparing van 6 procent in diensten zoals het Vlaams On-
dersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs en de 
pedagogische begeleidingsdiensten (ook die van de centra voor 
leerlingenbegeleiding) heeft rechtstreekse gevolgen op de (wer-
king van de) personeelsformatie. Personeelsverlies is voor COC 
onaanvaardbaar. COC waardeert wel de aanvullende middelen in 
het kader van de asielcrisis.

Zorgen voor de toekomst

COC kan alleen maar akte nemen van de verdeelsleutel die de 
Vlaamse Regering heeft gehanteerd om de besparingen in on-
derwijs te spreiden over de verschillende onderwijsniveaus. De 
Vlaamse Regering is er tijdens de onderhandelingen niet in ge-
slaagd andere argumenten te geven voor deze verdeelsleutel. We 
stellen dus een ongelijke behandeling van sectoren vast. Hopelijk 
is dat ontwerp van decreet geen voorbode van hoe Vlaanderen 
ook in de toekomst wil gaan besparen op onderwijs. Die bezorgd-
heid is mee ingegeven door de meerjarenbegroting en de moge-
lijke gevolgen voor het personeel. Als de verdere plannen van de 
regering doorgang vinden, staat in het secundair onderwijs, het 
deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs, de centra 
voor basiseducatie en de centra voor leerlingenbegeleiding de 
kwaliteit van het onderwijs op de helling. In andere beleidsdo-
meinen kan men misschien de tering naar de nering zetten door 
taken af te stoten of sponsors te zoeken. Of is het de bedoeling 
dat onderwijs voortaan systematisch gesponsord wordt door 
ouders, familie of vrienden op een mosselfestijn, wafelenbak of 
vlaaienverkoop, georganiseerd door het onderwijspersoneel? 
Bovendien dreigen de in het regeerakkoord beloofde investerin-
gen een vestzak-broekzakoperatie te worden tussen de onder-
wijssectoren. 

Didactisch materiaal 

Investeringen in de scholenbouw zijn nodig. Het is goed dat 
daarvoor extra middelen komen. Maar minder werkingsmidde-
len kunnen een negatief effect hebben op de uitrusting van die 
scholen en dus op de pedagogisch-didactische middelen voor 
de leerlingen. En die bepalen dan weer mee de kwaliteit van ons 
onderwijs. 

Op het moment van de onderhandelingen vond SETT (School 
Education Transformation Technology) plaats in Vlaanderen. Op 
dat evenement over de toekomst van het onderwijs komen aller-

lei thema’s als onderwijstransformatie en -technologie aan bod. 
Die technologieën en transformaties lijken nu plots heel ver af. 
Want met de verdere afbouw van de werkingsmiddelen dreigen 
de scholen en instellingen die slachtoffer worden van deze be-
sparingen immers binnenkort terug voor het krijtbord te moeten 
kiezen. Na de vaste uitbatingskosten - die wellicht ook nog zullen 
stijgen de volgende jaren - blijven er voortaan immers minder 
middelen over voor pedagogisch-didactisch materiaal. En minder 
personeel (door besparingen op de werkingsmiddelen) heeft 
bovendien ook een impact op de werkomstandigheden van de 
overblijvende personeelsleden. Structurele besparingen bieden 
geen oplossing voor structurele problemen. Een alternatief kan 
erin bestaan dat scholen de verwarming een graadje lager zetten 
- als dat al niet gebeurt - wat nog klimaatvriendelijk is.

Besparingen meerjarenbegroting

Tot slot werd aan de onderhandelingstafel meegedeeld dat alle 
suggesties om middelen te vinden of besparingen te milderen, 
welkom zijn. COC gaat graag op die vraag in en zal zeker mee 
nadenken. Er is echter wel één belangrijke voorwaarde. De 
gevonden middelen moeten prioritair worden ingezet om de 
besparingen te milderen in die sectoren die getroffen werden of 
zullen worden.

Niet alleen de centen tellen

Volgens minister Weyts worden de beperkte besparingen ruim-
schoots overtroffen door extra geld dat er volgend jaar al bijkomt. 
Het onderwijsbudget stijgt dan namelijk netto met 362 miljoen 
euro. De totale middelen voor onderwijs gaan van 12,07 miljard 
in 2019 naar 12,432 miljard in 2020. Maar de onderwijsminister 
erkent dat er ook voor 63 miljoen euro zal bespaard worden. Ei-
genlijk had onderwijs dus recht op 425 miljoen euro. De Vlaamse 
Regering onthoudt dus een substantieel bedrag aan omkade-
ringsmiddelen bij leerlingen-, studenten- of cursistentoename. In 
de getroffen onderwijssectoren wordt er niet ‘iets minder’ geïn-
vesteerd. Integendeel, zij gaan in realiteit een gedeelte van hun 
basisfinanciering weggeknipt zien. Er wordt beknibbeld aan een 
belangrijk basisprincipe voor onderwijsfinanciering waarbij elke 
leerling, student of cursist een plaats moet kunnen krijgen. Het 
risico bestaat dat een fundamenteel principe steeds meer onder 
druk komt te staan. Dat zou vormend onderwijs in gevaar kunnen 
brengen en een infarct kunnen veroorzaken. COC roept met aan-
drang op om het principe te blijven koesteren dat onderwijs niet 
alleen de middelen, maar ook tijd én ruimte moet kunnen krijgen 
om betekenisvol te blijven voor onze samenleving.


