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Overdracht HBO5 en SLO naar
Hoger Onderwijs en Universiteiten

Personeel HBO5 en SLO van de CVO
staat in de kou!
Sylvie Vanspeybroeck
Op vrijdag 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp
van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten goed. Nochtans gaf het
gemeenschappelijk vakbondsfront (GVF) een protocol van niet akkoord. Je leest hier een ingekorte versie van het protocol1.

D

e personeelsleden die nu fungeren in HBO5 en
SLO 2 in de CVO en die hun opleiding ofwel zien
overgaan naar de hogescholen of de universiteiten, ofwel zien afbouwen in het volwassenenonderwijs
verkeren door dit voorontwerp in totale onzekerheid.
Voor de vastbenoemde lectoren en de lectoren die aangesteld zijn als tijdelijke van doorlopende duur in een
vacante betrekking wordt de overgang opgelegd door de
overheid. Deze personeelsleden worden ambtshalve ontslagen als ze weigeren over te gaan. Niettegenstaande
de verplichting heeft de overheid verzaakt om een regeling te treffen in verband met de vakantie- en prestatieregeling. De personeelsleden zullen bij de hogescholen
meer contacturen moeten presteren en daarbij nog allerlei bijkomende taken naar zich toegeschoven krijgen.
Bovendien zullen zij ook een aantal vakantiedagen moeten inleveren (ongeveer 15 dagen). Hun arbeidssituatie
zal er ernstig op achteruitgaan.
De lectoren die aangesteld zijn als tijdelijke van doorlopende duur verliezen dit statuut en worden contractuele
van onbepaalde duur waardoor ze mits het respecteren
van een opzegperiode ontslagen kunnen worden.
Voor de lectoren die aangesteld zijn als tijdelijke van
doorlopende duur in een niet-vacante betrekking wordt
er niets geregeld, zij worden immers niet overgenomen.
Dit is onaanvaardbaar. De loutere toevalligheid dat ze in
een vervangingsopdracht staan, maakt dat zij niet overgenomen worden.
Naast de lectoren is er ook nog het bestuurs- en ondersteunend personeel. Voor deze groep regelt de overheid
ook niets. Zij worden volledig aan hun lot overgelaten.
De overheid hevelt wel de financiële middelen over, maar
zadelt de CVO op met boventalligheid waardoor tijdelijke
personeelsleden die met heel deze verschuiving niets te
maken hebben op hun beurt zullen verdrongen worden.

Tot zover de zorg van deze overheid voor de startende
personeelsleden in het onderwijs.
Voor de graduaatsopleidingen is één van de doelen van
dit decreet om de dubbele doelgroep te blijven bedienen.
Hoe kan dit gegarandeerd worden wanneer de overheid
in deze haar verantwoordelijkheid niet opneemt? Het
personeel van de CVO is al lang expert in het werken met
cursisten HBO5, maar door wat nu voorligt, dreigt deze
expertise samen met de doelgroep verloren te gaan. Er
blijkt geen respect te bestaan voor de expertise van het
personeel van de CVO. Er blijkt dus ook geen zorg te zijn
voor de dubbele doelgroep van de toekomstige graduaatsopleidingen. En ten slotte blijkt er geen zorg te zijn voor
de werkzekerheid en de arbeidsvoorwaarden van het
personeel van de CVO. Want anders zou de overheid echt
moeite doen voor deze personeelsleden.
Welke garantie is er eigenlijk voor goede overgangsmaatregelen voor het personeel? Als we nagaan dat we al
sinds december 2016 proberen om de gevolgen van de
overgang voor het personeel van de CVO enigszins draaglijk te maken? Als we nagaan dat de overheid tijdens de
laatste onderhandelingssessie haar eigen enige ietwat
positieve alternatieve voorstel heeft ingetrokken na
slechte appreciatie door de hogescholen?
Het engagement van de overheid voor de personeelsleden van CVO COOVI wordt als positief ervaren. Dat lectoren (in coördinatie-uren) hun wedde kunnen behouden
bij een nieuwe affectatie of een mutatie in het secundair
volwassenenonderwijs, vindt het GVF ook positief. Dat
dit ook kan voor lectoren met een beperkt volume is ook
goed, maar het volume van 10% is wel heel klein.
In een latere editie van Brandpunt gaan we dieper in op
de gevolgen voor het personeel.

1 De volledige versie en
de tekst van het voorontwerp staan op
www.coc.be
2 HBO5 en SLO: Hoger
Beroepsonderwijs en
Specifieke Lerarenopleiding

