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Het is hoog tijd dat we 
ons als samenleving 

even grote zorgen 
maken over de 

kwaliteit van je job 
als over de kwaliteit 

van ons onderwijs.
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85% van de leraren staat gemotiveerd en betrokken in zijn job. Geen enkele 
sector doet het beter. Toch vindt slechts 45,7% van de leraren zijn werk ook 
werkbaar. Amper drie sectoren doen het slechter. Een merkwaardige 
vaststelling en toch deed die weinig stof opwaaien. Zijn wij dan de enige die 
ons zorgen maken?
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Merkbaar onwerkbaar!
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De werkbaarheidsmonitor die op de 
laatste dag van november werd gepu-
bliceerd, kreeg nauwelijks pers-
aandacht. Er was een korte toelich-

ting om 7u50 en ook een item in het ochtend-
nieuws met een mooie en rake getuigenis over 
de toenemende werkdruk in het basisonder-
wijs. Meer niet. Het was zaterdag. Wie kon, lag 
om 7u50 nog te soezen onder zijn dons. Het was 
bovendien prachtig herfstweer. Wellicht was 
het nieuws ook bij jou niet meer dan een zucht 
waard.

Een publicatie over de kwaliteit van leerresulta-
ten verschijnt zelden of nooit op een zaterdag-
ochtend. Denk maar aan de PISA resultaten 
eerder deze maand. En wanneer de resultaten 
alarmerend zijn, staat het land op zijn kop. De 
minister spreekt van een sombere dag voor ons 
onderwijs en belooft een daadkrachtige aanpak.

Ondertussen zwoeg jij verder. Ondanks jouw 
psychische vermoeidheid. Ondanks het feit dat 
je maar heel moeizaam een evenwicht vindt 
tussen je privéleven en je job. Ondanks de hoge 
emotionele belasting die in je kleren kruipt.

Een werk dat zin en betekenis geeft, is een be-
langrijk gegeven in het leven van de heden-
daagse westerse mens. Dat schrijft Dirk De 
Wachter in zijn boek “De kunst van het ongeluk-
kig zijn”. Streven naar zin en betekenis is zelfs 
waar het leven om draait, zo stelt hij. Kijkend 
naar het hoge cijfer voor motivatie en betrok-
kenheid, geldt dat ook voor jou. Want wat geeft 

meer zin en betekenis in het 
leven dan een kind helpen 
om te leren en om zijn weg 
te vinden in die complexe 
samenleving van ons?

Daarom is het hoog tijd dat we 
ons als samenleving even grote 
zorgen maken over de kwaliteit van 
jouw job als over de kwaliteit van ons on-
derwijs. Het een hangt onlosmakelijk vast aan 
het ander. Als jij er ondanks je hoge motivatie 
en betrokkenheid niet meer in slaagt om elke 
schooldag opnieuw scherp gefocust voor de 
klas te staan zullen alle taalbadklassen van de 
wereld de kwaliteit van ons onderwijs niet kun-
nen verbeteren.

De minister moet niet alleen daadkrachtig op-
treden als het over leerresultaten gaat. Ook de 
kwaliteit van jouw job verdient een ingrijpend 
beleid. Met een snelle heropstart van de loop-
baangesprekken, een uitbreiding van het on-
dersteunend kader in jouw school, een verho-
ging van het aantal lesvrije uren zodat je met je 
collega’s ook buiten de speeltijden en middag-
pauzes kan overleggen en met een gezamenlij-
ke aanpak van de planlast. Ook een realistisch 
begeleidingsdecreet moet voor jou het verschil 
maken qua werkdruk en emotionele belasting.

Werkcondities zijn leercondities. Een beleid dat 
echt werk wil maken van kwaliteitsvol onder-
wijs is een beleid dat ook wakker ligt van de 
werkbaarheid van jouw job.
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