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#durf te doen
O

p 14 februari stelden we met de sociale partners vakbonden en werkgevers - in de Commissie Onderwijs in
het Vlaams parlement ons investeringsplan
basisonderwijs voor. We vroegen het Vlaams parlement om
een resolutie met de nodige ingrepen goed te keuren. Want
blijvende en duurzame afspraken voor het basisonderwijs,
gedragen door alle politieke partijen, moeten nu gemaakt
worden, nog voor de paasvakantie. De tijd van debatteren is
voorbij.
We hebben een lange periode achter
de rug met bevragingen door de
parlementairen, het beluisteren van
groepen, het ontrafelen van problemen en het uitwisselen van stellingen. Vaak aangewakkerd door onrust in het veld, wetenschappelijk
onderzoek, internationale rapporten
of unaniem gedragen adviezen van
de Vlor. Er is genoeg gepraat. #durf
te doen!

investering in de toekomst van onze
gezinnen en onze samenleving in
zijn geheel. Economische studies
tonen aan dat verhoogd vroeg investeren in kinderen rendeert in lagere
kosten voor de gezondheidszorg, de
werkloosheid, het armoedebeleid en
zelfs lagere cijfers in de criminaliteit. Het is een garantie voor toekomstige sterke generaties. #durf
te doen!

250 euro per leerling extra
per jaar

Een aantrekkelijk beroep

Concreet vertrekt het toekomstplan
voor het basisonderwijs vanuit een
‘driesporenaanpak’. Het geld moet
gaan naar werkingsmiddelen, maar
ook naar de leraar en het hele onderwijsteam, en de schoolorganisatie. Bij elk spoor worden de middelen verdeeld op basis van leerlingenaantallen, rekening houdend
met leerlingenkenmerken. De drie
sporen zijn evenwaardig. Concreet
vragen wij voor het basisonderwijs
in de volgende tien jaar een bijkomende investering van 1,8 miljard
euro. Dat komt neer op een stijging
van 250 euro per leerling per jaar.
Dat is inderdaad een groot bedrag,
maar verdeeld over 2.613 scholen,
65.765 personeelsleden of 728.864
leerlingen zeer zeker een verantwoord bedrag! #durf te doen!

Investeren rendeert
Naast het oplossen van de historische onderfinanciering van het basisonderwijs betekent dit ook een

Het zal ook de aantrekkelijkheid van
het lerarenberoep drastisch verhogen. Waar het goed is om te werken,
kan ook geweldig werk verzet worden. Het motiveert om in het beroep
te blijven, tot aan je pensioen.
Betrokken worden, kennis overdragen en het beste uit elke leerling
halen, samen met collega’s en
schoolorganisatie, dat is de wens
van iedereen op school. Vandaag
ontbreekt in vele scholen het gevoel
dat er ook de mogelijkheden zijn om
dat te realiseren. #durf te doen!

Het geduld in het
basisonderwijs is op.
Er moet nu in het Vlaams
Parlement gehandeld
worden.

als te weinig en te traag. Het veelvoud aan noden vraagt om structurele oplossingen. Er moet drastisch
hoger geschakeld worden! Het geloof in politieke beloftes is op. Het
geduld in het basisonderwijs is op.
Een resolutie zal de enige garantie
zijn op geloof in de toekomst. Een
resolutie met een engagement over
twee legislaturen. Een resolutie die
het basisonderwijs de middelen
geeft die nodig zijn om de kwaliteit
te kunnen bieden waar onze kinderen, leraren en scholen recht op
hebben. Er moet nu in het Vlaams
Parlement gehandeld worden. Speel
geen verkiezingsspel! #durf te
doen! n

Een versnelling hoger
Minister Crevits koos de voorbije jaren binnen de beperkte budgettaire
mogelijkheden toch via gerichte
maatregelen voor de noden in het
basisonderwijs. Ook had de
Vlaamse regering bij de laatste begroting oor voor het driesporenbeleid dat in het plan wordt voorgesteld. Ja, we merkten goede wil.
Maar goede wil is niet genoeg. Alle
inspanningen werden veelal ervaren

Lees “Een toekomstplan voor een sterk basisonderwijs” (Isabel Rots), het
verslag van de hoorzitting in
de Commissie Onderwijs van
14 februari 2019 op blz. 6-9.
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