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Een genummerd onderwijsdecreet is 
in principe een technisch decreet. Zo’n 
decreet dient dus niet om delen van het 
regeerakkoord en de beleidsnota onderwijs 
uit te voeren. Toch is dat exact wat er nu 
gebeurt met duaal lesgeven. Er is geen 
voorafgaand sociaal overleg geweest over 
de maatregelen ter uitvoering van het re-
geerakkoord en de beleidsnota. Daardoor 
mist COC niet alleen kwaliteitsgaranties 
maar ook gedragenheid. 

Gebrek aan samenhang
Terwijl de hoorzittingen in het Vlaams par-
lement over het lerarentekort nog maar net 
van start gaan en er geen enkele totaalvisie 
is op de problematiek van het lerarentekort 
en mogelijke oplossingen, start de overheid 
via ODXXX al een project op. Elke samen-
hang van dit project met andere mogelijke 
maatregelen om het lerarentekort aan te 
pakken, ontbreekt. Er was hierover geen 
voorafgaand overleg met de sociale part-
ners. Desondanks blijft COC bereid verder 
mee na te denken over maatregelen die het 
alsmaar groeiende lerarentekort kunnen 
terugdringen. De voorwaarde is wel dat dit 
gebeurt via ernstig overleg.

Proeftuin
Via het decreet van 9 december 2005 
betreffende de organisatie van tijdelijke 
projecten in het onderwijs kan de Vlaam-
se Regering tijdelijke projecten opzetten 
of scholen en centra de mogelijkheid 
verlenen tijdelijke projecten te organise-
ren. Die tijdelijke projecten of proeftuinen 
moeten het hoofd bieden aan dringende 
problemen of experimenten geconditio-
neerd uittesten. Hoewel het lerarentekort 
een dringend probleem is, is het al langer 
gekend en zal het ook niet snel verdwij-
nen. Een tijdelijk project is volgens COC 
hier dan ook niet aangewezen. Meer nog, 
de vraag dient gesteld of het betrokken 
decreet zelf niet beter eerst geëvalueerd 
en op basis daarvan bijgestuurd wordt. 
De ervaring met de evaluatie van tijdelijke 
projecten is immers allesbehalve positief. 
Een proeftuin duaal lesgeven is volgens 
COC niet op zijn plaats in dit decreet tij-
delijke projecten. Dat is tot op heden met 
geen enkel ander tijdelijk project gebeurd 
en het is ook niet logisch. 

Wazige contouren
COC vraagt zich af waarom de proeftuin 
enkel in het secundair onderwijs zal door-
gaan, terwijl het basisonderwijs ook een 
lerarentekort kent. Bovendien lijkt het nu 
alsof alle instellingen en zelfs alle vakken 
van het secundair onderwijs deel zullen 
uitmaken van deze proeftuin. Volgens COC 
is er dan ook geen sprake meer van een 
tijdelijk project of proeftuin, maar neigt 

deze maatregel naar een verdoken orga-
nieke invoering, net omdat het hele kader 
wordt ingeschreven in het decreet over de 
tijdelijke projecten in het onderwijs.

Inhoudelijk blijven vele vragen nog onbe-
antwoord. COC wil geen blanco cheque te-
kenen waarbij de decreten rechtspositie 
volledig buitenspel gezet worden, waarbij 
het absoluut niet duidelijk is in welke 
mate instellingen lesuren of uren-leraar 
kunnen omzetten naar kredieten, wat de 
opdracht en aansprakelijkheid is van deze 
nieuwe personeelsleden en waarbij er ook 
geen zicht is op de kwaliteitseisen aan de 
lesgevers in dit tijdelijke project. 

Dat voor de nieuwe lesgevers in overleg 
met de lerarenopleiding een specifieke 
korte educatieve opleiding op maat wordt 
ontwikkeld, doet ons de wenkbrauwen 
fronsen. COC stelt immers vast dat be-
paalde vakdidactieken in de reguliere 
lerarenopleidingen nu al ernstig bedreigd 
worden. Zullen die vakdidactieken nu 
plots wél op maat gegeven worden en 
wat is dan het kritisch minimum voor dat 
maatwerk? Er is zelfs niet voorzien dat 
iemand een opleiding moet volgen voor-
aleer hij voor de klas gaat staan. COC gaat 
er in ieder geval van uit dat deze nieuwe 
personeelsleden een vergelijkbaar ta-
kenpakket krijgen als hun collega’s in 
dezelfde instelling. Als dat niet het geval 
zou zijn, dreigen er grote problemen op de 
werkvloer te ontstaan.

Onderwijsdecreet 
COC geeft protocol van niet-akkoord

COC onderschrijft een protocol van niet-
akkoord voor het Voorontwerp van decreet 
betreffende het onderwijs XXX. Hoofdreden 
is de plotse toevoeging van duaal lesgeven 

tijdens de onderhandelingen waardoor 
een degelijk overleg daarover niet meer 

mogelijk bleek.

KOEN VAN KERKHOVEN
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Vlak na de krokusvakantie verwelkomde COC een nieuwe collega, Liesbeth 
Boffin. Zij neemt de fakkel over van Martine Stasseyns, de assistent-

vakbondsverantwoordelijke in Vlaams-Brabant en 
Brussel die binnenkort op pensioen gaat. Welkom 
Liesbeth!

Ik ben Liesbeth Boffin, 36 jaar en woon met mijn man Chris-
tophe en mijn zoontje Milen in Tienen. In mijn vrije tijd geniet 
ik graag van een goed boek of een uitstapje met mijn gezin. Ik 
startte op 2 maart 2020 als assistent-vakbondsverantwoorde-
lijke in het provinciaal secretariaat van Leuven. Mijn opstart bij 
COC kan ik op zijn minst ‘speciaal’ noemen in coronacrisistijden 
als deze … Ook al was het niet verantwoord om nieuwe collega’s 
de hand te schudden, toch werd ik hartelijk ontvangen door het 
warme team van COC. 

De onderwijswereld is me niet vreemd. In 2006 startte ik aan 
het Atheneum van Sint-Truiden als leraar Engels-Nederlands, voornamelijk in de derde graad 
TSO. Eind 2018 sloeg het noodlot in ons gezin toe. Onze dochter Emmeline die toen net geen 
elf maanden was, overleed heel plots. Haar dood zette me aan het denken over het leven en 
zo ook over mijn loopbaan. Ik werkte toen bijna dertien jaar als leraar, een heel afwisselende 
job die ik graag deed. Het beroep van leraar is mooi, maar het vraagt veel energie om constant 
een sterke façade voor de klas aan te houden. Bovendien neem je veel werk mee naar huis 
waardoor je werk en privéleven gescheiden houden vaak een complexe evenwichtsoefening 
is. Na de dood van Emmeline had ik daar moeite mee. Onder begeleiding van een loopbaan-
coach zocht ik uit wat de mogelijkheden waren om een carrièreswitch te maken. Uit deze 
loopbaanbegeleiding bleek dat ik het profiel van de dienstverlener heb waarbij klantvriende-
lijkheid, behulpzaamheid en empathie sleutelwoorden zijn. Toen ik enkele maanden geleden 
de vacature van assistent-vakbondsverantwoordelijke tegenkwam, herkende ik er onmiddel-
lijk mijn profiel in. Deze functie is niet enkel boeiend en maatschappelijk relevant, maar biedt 
ook voldoende variatie tussen het dienstverlenende en het administratieve aspect.

Als COC-lid had ik al een grote bewondering voor het werk dat COC levert om de belangen van 
het onderwijspersoneel te verdedigen en ondersteuning te bieden. Als assistent-vakbonds-
verantwoordelijke wil ik graag actief meewerken aan sterk onderwijs door vrijgestelde Yan-
nick Persyn en adjunct-vrijgestelde Ann Van Der Borght de nodige ondersteuning te bieden 
en door COC-leden zo goed mogelijk te helpen als ze vragen hebben of als ze geconfronteerd 
worden met problemen tijdens hun loopbaan. Als nieuwe medewerker van COC zal ik mijn weg 
trachten te zoeken in de complexe onderwijsregelgeving, maar gelukkig krijg ik nog even de 
kans om van Martine Stasseyns de kneepjes van het vak te leren voor zij op pensioen gaat. Ik 
hoop dat ik dezelfde efficiënte en snelle dienstverlening kan bieden die ik als COC-lid kreeg. 

Marjolijn Clijsters

Het is helemaal ongehoord dat in 
het secundair onderwijs dat vijf ja-
ren op rij moet besparen, oplopend 
tot 100 miljoen euro, de mogelijk-
heid gecreëerd wordt om lesuren 
of uren-leraar om te zetten naar 
kredieten. Voor COC kan niet ge-
raakt worden aan de huidige omka-
dering in het secundair onderwijs. 
Daarvoor is de huidige werkdruk bij 
de leraars veel te hoog, zoals ook 
aangetoond in het Grote Tijdsbeste-
dingsonderzoek.

Voordrachthouders
COC kan ook niet akkoord gaan 
met een soepelere regelgeving 
rond de voordrachthouders. Het 
systeem van voordrachthouders 
was oorspronkelijk bedoeld om 
voordrachten (die dus beperkt in 
de tijd moeten zijn) te kunnen orga-
niseren vanuit een deskundigheid 
of ervaring uit de arbeidsmarkt en 
bedrijfswereld, die niet in de school 
aanwezig is. Dat systeem is niet in 
het leven geroepen om een leraren-
tekort op te lossen. Het kan daar-
voor dan ook niet gebruikt worden. 
Bovendien kreeg COC geen enkel 
signaal vanuit het werkveld dat er 
een dringende nood is aan een ver-
dubbeling van het aantal lesuren 
voor voordrachtgevers. COC blijft 
principieel gekant tegen omzetting 
van uren naar kredieten.

Liesbeth: Ik hoop dat ik de-
zelfde efficiënte en snelle 
dienstverlening kan bieden 
die ik als COC-lid kreeg.

Welkom Liesbeth!


