KRINGTERVIEW

Greet Meuwis (53) uit Genk

“De mooiste job
van de wereld”

Al 32 jaar staat Greet Meuwis dag in en dag uit klaar voor haar kleuters van basisschool
Driehoeven in Genk. Elke dag opnieuw met veel ‘goesting’. Sinds scholen verplicht zijn om
jonge leraren te begeleiden neemt ze ook die taak ter harte om hen wegwijs te maken in de
school. Helaas is het vinden van interimarissen geen sinecure waardoor ze soms werkloos
moet toezien. Figuurlijk uiteraard want leraren en werkloos is zoals water en vuur.

Vind jij zoals vele onderwijsmensen ook dat
je de mooiste job van de wereld hebt?
Inderdaad. Wat is er mooier dan een kleuterklas runnen? Elke dag is anders. Elk schooljaar start je met een nieuwe groep kleuters
waarbij ieder kind uniek is, met eigen noden
en behoeften. Het geeft mij nog altijd voldoening om te zien hoe de kleuters groeien en
veranderen van het begin van een schooljaar
naar het einde toe.
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En toch kiezen minder en minder jongeren
voor een job in het onderwijs. Hoe komt dat
volgens jou?
Het duurt soms jaren voordat ze een vaste job
hebben en tussen verschillende scholen moeten pendelen. Zolang je geen vaste stek hebt,
kan je je job ook niet eigen maken omdat elke
school zijn eigenheid heeft en je daarmee als
leraar rekening moet houden. Door die werkonzekerheid kampen jongeren ook met een financiële onzekerheid wat het bouwen aan hun
toekomst in de weg staat. Bij stagiaires merk
ik dat zij vanuit de lerarenopleiding niet mee
krijgen dat de job van leraar veel meer inhoudt
dan alleen maar lesgeven waardoor de beginnende leraren ook sneller een job in het onderwijs opgeven.
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Het lerarentekort wordt een groot probleem. Wat zullen de gevolgen zijn voor het
huidige lerarenkorps?
Nog grotere klassen, meer werkdruk en minder individuele aandacht voor de kinderen.
Enthousiaste leraren zullen hierdoor gefrustreerd raken. Daardoor zullen nog meer mensen uitvallen en gaat het lerarentekort nog
groter worden!
Hoe kunnen we jongeren opnieuw motiveren
om voor een onderwijsjob te kiezen?
Het lerarenberoep moet opnieuw aantrekkelijker worden! De alsmaar toenemende werkdruk moet dringend omlaag. Ik heb daar geen
pasklare oplossing voor. Maar als de mensen
die de bevoegdheid hebben om het onderwijs
te hervormen eens op de werkvloer zouden
komen kijken en vooral zouden willen luisteren naar de mensen in het veld en daar dan
ook rekening mee houden, kunnen wij samen al een hele stap in de goede richting zetten. De bal ligt in hun kamp!

GENK

14:00
21 MAART 2020 BASIS

39

