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Onderwijs in de greep
van politieke spelletjes
De afgelopen weken heeft ons veel geleerd over de manier waarop er naar onderwijs
gekeken wordt. Namelijk als naar een beleidsdomein dat zich uitstekend leent voor
politieke spelletjes.

T

oen die bewuste vrijdag de federale
regering huiswerk gaf aan de onderwijsministers van ons land, en
meer nog, toen de zondag daarna
beslist werd om inderdaad de bestaande
onderwijsmaatregelen nog maar eens te
verstrengen, ging er een storm van verontwaardiging door het onderwijsveld. Die
werd alleen maar groter toen woensdag op
een chaotische manier gecommuniceerd
werd dat alle lessen werden opgeschort,
behalve in het kleuteronderwijs.
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Wat volgde was een vaudeville waardig.
Dubbelzinnige communicatie, een herroepen en veranderen van beslissingen, totale
chaos, en ondertussen weinig of geen oog
voor waar het echt over zou moeten gaan:
jouw veiligheid, de veiligheid van de leerlingen, de veiligheid van heel de samenleving.
Het is hallucinant dat er van scholen verwacht wordt dat ze open blijven en nog beter hun best doen, nog meer verantwoordelijkheid opnemen, terwijl de overheid er
nauwelijks iets tegenover plaatst en zich
schijnbaar weinig zorgen maakt over de veiligheid van het personeel.
Er moet sneller getest worden bij leerlingen
en onderwijspersoneel. Quarantaines moeten strikt opgevolgd worden. Niet alleen bij
leerlingen, ook bij leraren. Als een school

omwille van besmettingen
niet meer veilig of haalbaar kan georganiseerd
worden moet de school
dicht. Er moeten voldoende mondmaskers
en handgel voorzien
worden voor het personeel. En wij blijven oproepen tot een versnelde vaccinatie van het onderwijspersoneel. Als de maatschappelijke opdracht van scholen werkelijk zo cruciaal is,
dan is het onderwijspersoneel cruciaal genoeg om eerst gevaccineerd te worden.
De coronacrisis legt de pijnpunten van het
basisonderwijs bloot: te weinig handen in de
klas, te weinig beleidsomkadering, te weinig
werkingsmiddelen om bijvoorbeeld in degelijk hygiënemateriaal te kunnen voorzien.
De onderfinanciering die al jaren een feit is,
eist zijn tol. Dat merkten we aan jouw heftige reacties op het politieke spel van de
voorbije weken. Al de hele crisis neemt het
onderwijspersoneel haar verantwoordelijkheid. Wanneer neemt de regering haar verantwoordelijkheid en komt ze op voor de
versterking van het basisonderwijs, zoals in
het regeerakkoord staat? Enkel een langetermijnvisie helpt onderwijs vooruit. Ook na
de crisis.
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