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Besparen  
in onderwijs  

is nooit  
een goed idee.
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De minister wil ook langdu-
rig zieken sneller weer in-
tegreren in de school. 
Voor ons is preventief 
handelen belangrijker. 
Een goed omkaderd en 
goed gefinancierd on-
derwijs zal leiden tot 
meer werkbaar werk en 
dus tot minder uitval. Zo 
wordt een investering ook een 
besparing. Wij willen wel meewer-
ken aan een degelijk en flexibel re-inte-
gratiebeleid met respect voor de individuele 
noden van de langdurig zieke personeelsle-
den. Daarvoor waren we al langer vragende 
partij.

Besparen in onderwijs is nooit een goed idee 
en al zeker niet met het nijpend lerarente-
kort van vandaag. Het wordt meer dan tijd 
dat onze politici de waan van de dag verlaten 
en werken aan een investeringsbeleid dat 
verder loopt dan hun eigen mandaat lang is. 

Kort na het afsluiten van cao XII kwam de aankondiging dat er in onderwijs 112 miljoen 
moest bespaard worden als een koude douche. Nog maar net was er een aanzet 
gegeven voor verdere dringende investeringen, of er moest al opnieuw geknipt 
worden. Onbegrijpelijk.
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O
nderwijs is natuurlijk een belangrij-
ke post in de Vlaamse begroting. En 
dus werd er zeker naar onze sector 
gekeken in het kader van de hele 

besparingsoefening van de Vlaamse rege-
ring. Voor ons was het alleszins duidelijk dat 
raken aan de net afgesloten cao, aan de kwa-
liteit van het onderwijs en aan de arbeids-
voorwaarden van de personeelsleden niet 
bespreekbaar was. Onderwijs moet meer 
dan ooit een aantrekkelijke werkgever zijn.

Het is positief dat de minister naar ons ge-
luisterd heeft. Afgesproken maatregelen 
worden niet teruggeschroefd. Wel worden 
bepaalde budgetten die ingeschreven ston-
den in het regeerakkoord en bedoeld zijn 
voor het verder versterken van het leraren-
beroep nu ‘on hold’ gezet. Wij vragen na-
drukkelijk om te blijven investeren. Het lera-
rentekort is immers dramatisch! 20 jaar ge-
leden trokken wij al aan de alarmbel1. We 
bleven het debat al die jaren op tafel leggen, 
maar een langetermijnvisie bleef uit. 
Ministers zijn te weinig bezig met beleid dat 
niet onmiddellijk flitsende resultaten ople-
vert. Al die jaren werd er niet grondig naar 
een echt plan van aanpak gezocht. Het baart 
ons grote zorgen.

1. R.Maes, D.Koppen en H.Lavrysen, Lerarentekort… reden 
voor paniekvoetbal? Basis 5 (18/3/2000), 7-8.


