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Als onderwijsvakbonden staan we als 
één front achter kwaliteitsvol onder-
wijs waarbij vorming centraal staat. 
Voor ons kan kwaliteitsvol onderwijs 
niet zonder uitstekende onderwijs-
personeelsleden. Hiervoor moeten 
we onze personeelsleden:
◗ het vertrouwen, de tijd en de 

ruimte geven dat essentieel is om 
kwaliteitsvol onderwijs te realise-
ren;

◗ ondersteunen en (her)waarderen 
in hun professionaliteit;

◗ respecteren in hun kernopdracht 
nl. vormend onderwijs aanbieden 
als basisrecht van alle leerlingen; 

◗ beschermen tegen onrealistische 
maatschappelijke verwachtingen;

◗ aantrekkelijk werkbaar én leef-
baar werk aanbieden.

Aan de alarmbel
Als onderwijsvakbonden trekken we 
aan de alarmbel! Anno 2019 komt het 
recht van elk kind op kwaliteitsvol 
onderwijs zwaar onder druk te staan 
in Vlaanderen. Aan de ene kant vindt 
dit zijn oorsprong in een nijpend le-
rarentekort (klassen overnemen, on-
bevoegd personeel, geen les krijgen, 
…). Aan de andere kant zien we een 
kernopdracht die niet meer geres-
pecteerd wordt. 
Onderwijspersoneelsleden voelen 
zich ook steeds minder gewaar-
deerd. Zij worden hoe langer hoe 

ACTuEEL

n
Het volledige memorandum lees je via www.cov.be.

meer gereduceerd tot uitvoerders 
van doelen die door andere beleids-
domeinen worden opgelegd. We wil-
len de toekomstige Vlaamse Rege-
ring en vooral de toekomstige minis-
ter bevoegd voor onderwijs erop wij-
zen dat onderwijsbeleid staat en valt 
met participatie en gedragen beleid. 
De onderwijsvakbonden en onder-
handelaars zijn op elk niveau legitie-
me en volwaardige gesprekspart-
ners. Ook tijdens de volgende legis-
latuur willen zij een actieve dialoog 
voeren over alle ontwikkelingen in 
het onderwijs. 

Wij vragen aandacht
Het is tijd om te kiezen voor wat echt 
effect heeft op de kwaliteit van on-
derwijs! De onderwijsvakbonden for-
muleren deze aandachtspunten die 
nodig zijn om van kwaliteitsvol on-
derwijs een realiteit te maken:
1. kernopdracht van onderwijs
2. meer, goed opgeleid, gemotiveerd 

personeel in onderwijs
3. een sterk statuut
4. werkbaar én leefbaar werk, de he-

le loopbaan lang
5. professioneel schoolleiderschap
6. correcte financiering
7. volwaardige basisomkadering
8. aangepaste onderwijsinfrastruc-

tuur en -capaciteit
9. transparante en coherente regel-

geving. n

Onderwijsvakbonden geven 
memorandum af aan politieke 
partijen en onderwijskoepels

Op 13 mei 2019 overhandigden de onderwijsvakbonden COV, 
COC, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs hun memoran-
dum aan de politieke partijen en onderwijskoepels. We 

vragen respect en waardering voor onderwijsprofessionals. Via 
een bustour gingen we in gesprek over onze bezorgdheden.
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Tijdens de bustour gingen met ons in gesprek: Jo De Ro (Open VLD), Raymonda Verdyck 
(GO!), Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Luc Lemmens (Provinciaal 

Onderwijs Vlaanderen), Bart De Wever (N-VA), Benjamin Dalle en Stefan Arts (CD&V), 
Patriek Delbaere (OVSG), Caroline Gennez (sp.a) en Meyrem Almaci (Groen). Hun reac-

ties werden gefilmd en kan je bekijken via Facebook.com/hetcov of youtube.


