
“Voor COC moet de 
aantrekkelijkheid 

van het beroep een 
constante zorg 
zijn en moeten 

maatregelen die dat 
doel beogen niet 

na vijf schooljaren 
afgebouwd

worden.”
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Haast en spoed is zelden 
(in onderwijs: nooit) goed
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In het regeerakkoord van 2019-2024 lezen we dat de 
Vlaamse Regering een antwoord wil bieden op de uitdaging 
van het lerarentekort en hun status. Het lerarentekort wil 
ze beantwoorden door het lerarenberoep opnieuw aantrek-
kelijk te maken en leraren moeten de status krijgen die ze 
verdienen. Elders in het regeerakkoord lezen we dat, op ba-
sis van de aanbevelingen van onder andere het Rekenhof, 
de evaluatieprocedure wordt herzien. ‘Niet functionerende 
personeelsleden moeten we kunnen laten gaan. Perso-
neelsleden die ambitieus onderwijs ondanks begeleiding 
niet waar kunnen maken, worden geheroriënteerd naar een 
andere job.’

Algemene principes in de memories van toelichting
Minister Weyts wil voor personeelsleden die tijdelijk aange-
steld zijn in een ambt in het basis- en secundair onderwijs 
vanaf 1 januari 2021 een vaste benoeming mogelijk maken 
na 360 dagen dienstanciënniteit. De snellere werkzeker-
heid in het basis- en secundair onderwijs zal zo de aantrek-
kelijkheid van het lerarenberoep versterken. De maatregel 
wordt beperkt in de tijd, namelijk tot en met het schooljaar 
2025-2026. De minister gaat er wellicht van uit dat tegen 
dan het lerarentekort teruggedrongen of minstens veel 
minder acuut zal zijn. Voor COC moet de aantrekkelijkheid 
van het beroep een constante zorg zijn en moeten maat-
regelen die dat doel beogen niet na vijf schooljaren afge-
bouwd worden.

In de evaluatie wil de minister meer nadruk leggen op coa-
ching, begeleiding en ondersteuning. Ook moet de planlast 
lager om de druk op de evaluatoren te verminderen. Func-
tiebeschrijvingen van het onderwijzend personeel worden 
beperkt tot de kernopdracht. Bij disfunctioneren van een 

De heropening van de klassen begin juni 2020 leek voor de publieke opinie het sluitstuk van het eer-
ste schooljaar met Ben Weyts (N-VA) als minister van Onderwijs. Terwijl critici hem ‘de koning van de 
aankondigingspolitiek’ noemen en medestanders hopen dat zijn aantreden zal leiden tot een ‘histori-
sche aardverschuiving’ in het onderwijs, zit de minister niet stil. De onderhandelingen volgen elkaar 
aan hoge snelheid op. Vlak voor het begin van de zomervakantie bieden zich nog twee bijkomende en 
zware dossiers aan die aan mekaar gekoppeld worden: een versnelde vaste benoeming voor leraren 
in het basisonderwijs en het secundair onderwijs en de evaluatie van het onderwijspersoneel.
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personeelslid moet een adequate ingreep mogelijk zijn als 
de ondersteuning en begeleiding niet tot het gewenste 
resultaat leiden. Er mogen niet te veel procedures stran-
den op formele procedurefouten. Dat moet opgelost wor-
den door meer bevoegdheden te verlenen aan het college 
van beroep. En last but not least, de rechtszekerheid van 
de personeelsleden moet behouden blijven. Personeels-
leden verdienen volgens COC kansen en hebben recht op 
begeleiding. Dat vraagt tijd, maar ook een professioneel 
personeelsbeleid waarin personeelsleden de mogelijk-
heid hebben tot (functionerings)gesprekken met hun 
evaluator. Daarom wil COC functionerings- en evaluatiege-
sprekken niet degraderen tot een ontslaginstrument. Dat 
zou trouwens ook volledig ingaan tegen bovenvermelde 
uitgangspunten én de gemaakte afspraken in Cao XI met 
betrekking tot aanvangsbegeleiding.

Sociaal overleg
In het regeerakkoord is opgenomen dat de Vlaamse Re-
gering een pact sluit met de stakeholders om de leraren-
loopbaan weer aantrekkelijker te maken, de status van 
het lerarenambt te versterken en de uitstroom tegen te 
gaan. Gesprekken rond dat pact zijn nog niet opgestart. 
Er worden maatregelen ad hoc genomen. Mag de corona-
crisis hiervoor een excuus zijn? Maatregelen die te maken 
hebben met het statuut van de onderwijspersoneelsleden 
moeten grondig met alle sociale partners worden onder-
handeld. Ze zijn dikwijls stof voor gesprekken rond een 
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Dat was des-
tijds zeker zo in het dossier van de functiebeschrijvingen 
en evaluatie. We voerden maanden gesprekken om tot 
een principeakkoord te komen en vervolgens nog eens 
enkele maanden om alle principes in correcte regelgeving 
te gieten. Dit dossier nu op een drafje afhandelen, is on-
mogelijk en zou tot ongelukken kunnen leiden. Bovendien 
schaadt dat ook de meerwaarde en het belang van sociaal 
overleg. COC werkt momenteel aan een totaalplan dat de 
pijnpunten van het lerarentekort blootlegt en dat ook heel 
concrete voorstellen tot oplossingen formuleert. Kwestie 
van een helicopterview te brengen. Ook die inzichten 
willen wij graag meenemen naar een sterk onderbouwd 
overleg.

The proof of the pudding
De vraag is of de concrete tekstvoorstellen in overeen-
stemming zullen zijn met de algemene principes uit de 
memorie van toelichting. Zorgt bijvoorbeeld de maatregel 
rond de versnelde vaste benoeming effectief voor een 
snellere werkzekerheid? De inrichtende machten heb-
ben in het verleden immers gesteld dat snellere vaste 
benoemingen niet kunnen omdat zij alleen maar kunnen 
benoemen na voldoende tijd te hebben gewerkt met de 
personeelsleden. En dat houdt steek. Het risico bestaat 
dat meer dan vroeger personeelsleden al na één jaar aan 
de deur worden gezet omdat men voor een gedwongen 
keuze staat.

Recent hebben we nog de mogelijkheid tot een vaste be-
noeming versneld van 3 naar 2 jaar in Cao XI. Om dat mo-
gelijk te maken, werd de verplichte aanvangsbegeleiding 
dit schooljaar ingevoerd. Zal men nu de kat uit de boom 
kijken en de mazen van het net opzoeken? Minstens zal 
die aanvangsbegeleiding door de striktere timing onder 
zware druk komen te staan. 

Tot slot zouden de versnelde benoemingen maar mogelijk 
zijn voor opgebouwde dagen binnen eenzelfde schoolbe-
stuur terwijl een personeelslid vandaag anciënniteit kan 
opbouwen binnen dezelfde scholengemeenschap (dus 
eventueel bij verschillende schoolbesturen). Het is niet 
uitgesloten dat sommige personeelsleden zélfs langer 
zullen moeten wachten op een vaste benoeming, wat 
regelrecht ingaat tegen de uitgangsprincipes van deze 
maatregel! The proof of the pudding is in the eating. COC 
volgt de dossiers uiteraard grondig op. Geen haast en 
spoed! Onderwijs verdient beter. Alleszins zal de minister 
zich niet kunnen beroepen op de diensten van AliExpress: 
ze zijn wel goedkoop (vroegtijdig benoemen kan de bespa-
ringen afbouwen), maar lange levertermijnen (toch geen 
benoeming krijgen na 360 dagen) kan hij zich niet permit-
teren om onderwijs opnieuw aantrekkelijk te maken.

Ik wens jullie in naam van COC een welverdiende en hope-
lijk coronavrije vakantie. Geniet ervan!


