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Lerarenplatform
tussen wal en schip
Ook dit jaar konden bijna 2300 vooral jonge leraren een heel schooljaar aan de slag via
het lerarenplatform. Een jaar lang werkzekerheid in dezelfde scholengemeenschap
betekent veel voor die starters én voor de scholen die op hen beroep kunnen doen.
Toch is er nog geen budget voorzien om het lerarenplatform ook volgend
schooljaar verder te organiseren. Dat raakt kant noch wal.

A

andacht voor de werving van leraren en de werkzekerheid van startende leraren, het staat letterlijk in
het regeerakkoord. De minister
pakte deze maand nog uit met de snellere
vaste benoeming en TADD-regeling. Maar als
je bij gebrek aan werkzekerheid van school
tot school moet hoppen om uren bij elkaar te
sprokkelen, kan je lang wachten op een aanstelling.

Veranker het
lerarenplatform
in het
basisonderwijs.
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Voor het invoeren van het lerarenplatform,
vond een startende leraar via de VDAB
vooral korte, vaak ook deeltijdse vacatures.
Twee weken in een eerste studiejaar daar,
vier weken in het vijfde leerjaar elders en
daarna een combinatie van het tweede en
vierde leerjaar aangevuld met enkele uren
zorg in nog een andere school … Misschien
was dat ook voor jou de realiteit.
Ontmoedigend voor starters die uiteindelijk
kozen voor een loopbaan buiten het onderwijs. Ondertussen zaten veel scholen met
de handen in het haar omdat er in bepaalde
periodes geen vervangers te vinden waren
voor hun zieke leraren.

Werkzekerheid maakt
een job in het onderwijs
een pak aantrekkelijker.
Bovendien is het lerarenplatform een unieke
kans om je de job eigen te
maken. Een unieke kans
voor de directeurs om het potentieel van de beginnende leraren in te schatten. Maar ook een unieke
kans voor alle leerlingen die bij ziekte van
hun juf of meester niet langer over de klassen verdeeld moeten worden. Er staat een
vervanger klaar. Hun leerrecht wordt gegarandeerd.
Het lerarenplatform werd voor het basisonderwijs overwegend positief geëvalueerd al
kan er organisatorisch nog vooruitgang geboekt worden. Jammer genoeg was het maar
een afspraak voor twee jaar en blijkt vandaag dat er nog geen geld gezocht is om dit
succesverhaal ook de volgende schooljaren
verder te zetten. Minister, waar wacht je op
om het lerarenplatform echt te verankeren
in het basisonderwijs?
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