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Een steeds grotere groep onderwijsmensen zit met vragen 
en verzuchtingen rond hun functioneren in het onderwijs. 
Wanneer een personeelslid bijvoorbeeld niet weet hoe hij 
aan de slag kan met de feedback van een functionerings-
gesprek, het gevoel heeft dat zijn job niet langer naar wens 
verloopt of hij zijn ideeën niet in de praktijk kan omzetten, 
zoekt COnneCt samen met hem naar antwoorden. COC-
leden kunnen op elk moment in hun loopbaan bij COnneCt 
terecht met een vraag over hun loopbaan. We hebben voor 
onze leden maar één advies: doe het voor het te laat is!

Ziekteverzuim 2018
Nooit eerder was het onderwijspersoneel zo vaak ziek als 
nu! Het rapport ‘Afwezigheden naar aanleiding van ziekte 
2018’3 drukt beleidsmakers (opnieuw) met de neus op de 
feiten. Minister van Onderwijs Ben Weyts vindt echter dat 
de leraren het nog niet zo slecht doen. Hij vergelijkt het 
onderwijspersoneel met de ambtenaren en de werknemers 
uit de privésector waar het ziekteverzuimpercentage hoger 
ligt. Voor COC is de enige correcte vergelijking de evolutie 
binnen de sector zélf en die is niet rooskleurig4. Opvallend 
zijn de personeelsleden in de leeftijdscategorie tussen 56 
en 65 jaar. Zij zijn dubbel zoveel afwezig als het Vlaamse 
gemiddelde. Bovendien wordt die groep de volgende jaren 
omvangrijker wat het probleem alleen maar groter maakt. 
Zij moeten langer werken zonder dat de overheid maatre-

Met COnneCt1 biedt COC sinds januari 2020 haar leden een extra dienst aan. COnneCt zet in 
op de begeleiding van onderwijspersoneelsleden, zodat zij zich goed kunnen voelen in hun 
job en in hun schoolteam. Zo investeren we in de wens van elk onderwijspersoneelslid om 

samen kwaliteitsonderwijs te verzekeren. En dat is dringend nodig gezien de slechte resultaten 
van de werkbaarheidsmonitor2 van de SERV, het alsmaar stijgende ziekteverzuim, de voortdurende 
uitstroom uit de onderwijsjob en het stilaan dramatisch wordende lerarentekort. Voor goed 
onderwijs zijn gemotiveerde vakmensen, professionele schoolteams en werkbare jobs nodig. 

1 Zie ook artikel in dit Brandpuntnummer pagina 5
2 Zie Brandpunt 4, pagina 2
3 Meer info: https://www.agodi.be/publicaties-afwezigheid-

wegens-ziekte-vlaamse-onderwijspersoneel 
4 Zie ook artikel in dit Brandpuntnummer pagina 16
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gelen neemt om dat langer werken mogelijk te maken en 
te kunnen volhouden. De Vlaamse Regering engageert 
zich dan wel voor een pact en voorziet in het regeerak-
koord een bescheiden budget van 100 miljoen euro. Ze 
mag daarbij echter niet vergeten dat er niet alleen goede 
maatregelen moeten komen om de voordeur naar onder-
wijs te openen (ze staat nu op een kier), maar ook om de 
achterdeur te sluiten en uitstroom en uitval te vermijden. 
Dat betekent dat die maatregelen niet alleen een positief 
effect moeten hebben op startende personeelsleden (er 
werd al een aantal stimuli genomen in Cao XI), maar op álle 
personeelsleden. En dus ook met aandacht voor de einde-
loopbaanproblematiek.

Werkdruk en planlast: gedeelde verantwoordelijkheid
Een woord op zijn pas is zo goed als geld in de tas. Hoewel 
bijkomende centen ook (letterlijk) nodig zijn, wil COC niet 
alleen de Mammon dienen. De opdracht van de leraar 
moet namelijk enerzijds verlicht worden door voor som-
mige taken bijkomende middelen te voorzien. Anderzijds 
kunnen ook maatregelen genomen worden die géén extra 
investering vragen. Dan denken we bijvoorbeeld aan een 
oplossing voor planlast. Een goede schoolleider neemt de 
rol van poortwachter op in zijn school of instelling en dat 
kan de werkdruk verlagen.

Het moet ondertussen toch voor iedereen die een beetje 
thuis is in de Vlaamse onderwijswereld duidelijk zijn dat 
de werkdruk in ons onderwijs te hoog is. En daar komaf 
mee maken, vraagt een dringende inzet op verschillende 
niveaus. COC heeft de indruk dat iedereen vandaag een 
beetje op iedereen zit te wachten. Zo komen we natuurlijk 
geen meter vooruit. En à la limite zullen er belangrijke, 
overwogen en gedurfde beslissingen moeten worden ge-
nomen, ook op schoolniveau. Wat doen we voortaan nog 
en wat doen we voortaan niet meer? Enkel een open en 
eerlijk debat tussen alle sociale partners over de kerntaak 
van de leraar en de kerntaak van de school, zal ertoe lei-
den dat de onderwijsjob terug werkbaar wordt. We kunnen 
er niet elk jaar nog een schepje bij doen. Maar dat debat 
vraagt dus ook een sterk schoolleiderschap waarover COC 
mee wil nadenken. Want het tij moet dringend keren. We 
moeten sterke personeelsleden kunnen blijven aantrek-
ken in onderwijs. En we moeten ze ook kunnen houden. 
Daarom steunt COC, daar waar nodig, personeelsleden via 
deze nieuwe dienstverlening.

Aanpak
Onze medewerkers van COnneCt bieden een luisterend 
oor en gaan samen met het personeelslid op zoek naar 
wegen naar verbetering of een nieuwe verbinding met 
de job of het schoolteam. Vanuit een duidelijke visie ne-
men ze daarbij de ruime werkomgeving onder de loep en 
inventariseren ze welke factoren het werk van het per-
soneelslid beïnvloeden. Hun 360-graden-kijk op hoe on-
derwijsmensen hun job opnemen, levert ongetwijfeld een 
rijke bijdrage aan een professioneel en toekomstgericht 
personeelsbeleid in onderwijs.

Ook de verdere implementatie van het evaluatiebeleid 
van het personeel zal het werkterrein zijn van COnneCt. 
Professioneel gevoerde functioneringsgesprekken zijn 
voor COC de basis van een goed evaluatiebeleid. Door als 
vakbond personeelsleden, zowel individueel als in groep, 
te begeleiden, wil COnneCt heel actief niet alleen het 
onderwijspersoneel, maar ook het personeelsbeleid van 
onderwijsinstellingen mee ondersteunen en inspireren.

Bovendien organiseert COnneCt een vormingsaanbod 
voor COC-leden, -vakbondsafgevaardigden en -medewer-
kers. Daarbij komen alle facetten van functioneren (en 
een goed personeelsbeleid) aan bod. Zo kunnen scholen, 
centra en instellingen preventief bouwen aan hun perso-
neelsbeleid.

COC wil met COnneCt het onderwijspersoneel zoveel als 
mogelijk overhalen om het mooie onderwijsberoep te blij-
ven uitoefenen. COnneCt is er namelijk van overtuigd dat 
een professioneel opgeleide en goed begeleide vakleraar 
in het onderwijs actief wil blijven. Hij wil als lid van zijn 
schoolteam zijn expertise en ervaring in zijn vakdomein 
overbrengen aan leerlingen, studenten en cursisten. En 
laat dat nu ook net de basis zijn voor kwaliteitsvol onder-
wijs!

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal COC


