ACTUEEL

Leersteundecreet
voldoet niet!
Na lange onderhandelingen stelt de minister binnenkort zijn nieuwe leersteundecreet voor aan
de Vlaamse regering. De vier onderwijsvakbonden lieten allen weten niet akkoord te gaan met
de inhoud ervan.
Hervorming van het
ondersteuningsmodel
Het nieuwe decreet zorgt voor leersteuncen
tra met een verantwoordelijk bestuur, eigen
personeel en inspraak voor deze mensen. De
middelen hiervoor worden toegekend apart
voor basisonderwijs en secundair onderwijs.
Maximum 47 leersteuncentra zullen gecre
ëerd worden. Ofwel zelfstandige instellingen
met een directeur aan het hoofd, ofwel als
onderdeel van een school buitengewoon on
derwijs. Er komen ook specifieke leersteun
centra voor de types 4, 6 en 7 van het buiten
gewoon onderwijs. Die laatste maken altijd
deel uit van een school buitengewoon onder
wijs die nu al ondersteuners in die types
heeft en zelf onderwijs voor die types inricht.
Alle centra zullen aan bepaalde kwaliteits
voorwaarden moeten voldoen en ook regel
matig doorgelicht worden door de inspectie.
Elk leersteuncentrum biedt ondersteuning
voor alle mogelijke zorgnoden en voor alle
types in de gewone basisscholen en secun
daire scholen. Het team zal dan ook multidis
ciplinair zijn samengesteld. Scholen zullen
kunnen kiezen bij welk leersteuncentrum ze
aansluiten. In elk centrum is er inspraak
voorzien voor het personeel én voor de scho
len die door het centrum begeleid worden.
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Leersteuncentra zullen hun ondersteunings
tijd maximaal moeten besteden aan het on
dersteunen van leerlingen en scholen en zul
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len er dus voor moeten zorgen dat de ver
plaatsingstijd van hun ondersteuners be
perkt blijft.

Een eigen statuut
voor de leerondersteuner
Eindelijk komt er ook een statuut voor de
leerondersteuner met een afgebakende
prestatieregeling. Net zoals een zorg- of ICTcoördinator zal hij 36 uur per week moeten
presteren. Daar moet alles in vervat zitten:
de kerntaak en de dienstverplaatsingen. De
kerntaak bestaat uit het geven van leersteun,
het plannen en voorbereiden daarvan én de
nazorg. Ook professionalisering en overleg
en samenwerking met een hele rist betrok
ken partners behoort ertoe. Er zijn geen in
stellingsgebonden opdrachten. In tegenstel
ling tot de andere onderwijsvakbonden heeft
het COV er vertrouwen in dat de 36 urenwer
king duidelijke grenzen stelt voor het ambt
van leerondersteuner met een specifieke op
dracht. Een goed personeelsbeleid moet er
voor zorgen dat die prestatieregeling ook
echt gerespecteerd wordt. Het COV zal de
verdediging én begeleiding op zich nemen
van leden die toch gedwongen worden om
meer te presteren.
Positief is ook dat wie aangesteld wordt bij
een nieuw leersteuncentrum zijn vaste be
noeming of TADD-aanstelling zal kunnen
meenemen. Er komt een gelijkstelling van
diensten uit de GON-begeleiding, de prewaarborg en waarborgregeling en de onder
steuning. Dat is wat het COV ook geëist had.

Iedereen kan zich kandidaat stellen bij de
nieuwe leersteuncentra. Er is geen voor
rangsrecht voor wie nu al als ondersteuner
werkt.

Omkadering
Elk leersteuncentrum krijgt punten op basis
van het aantal leerlingen in de aangesloten
scholen en op basis van het gemiddeld aantal
leerlingen in die scholen die de afgelopen
drie jaar een verslag kregen waardoor ze
recht hebben op ondersteuning. Dit geldt
voor de ondersteuning van de zogenaamde
brede types, type basisaanbod, 3 en 9. Voor
de kleine types (2, 4, 6 en 7) en in de specifie
ke leersteuncentra wordt de omkadering be
rekend op basis van de omkadering in de
school buitengewoon onderwijs, vergeleken
met de omkadering in de gewone school. Het
verschil tussen de twee wordt omgezet in
ondersteuningspunten.
Problematisch is het feit dat het grootste
deel van de financiering voor de ondersteu
ning van de kinderen in de gewone (niet-spe
cifieke) leersteuncentra een gesloten enve
loppe is (zie kader). Er komt geen geld bij als
er meer kinderen met zorgnoden zijn omdat
er geen objectief systeem is om zorgvragen
te beoordelen. Als er in de loop van een
schooljaar zorgvragen bijkomen, zullen de
leersteuncentra geen bijkomende middelen
krijgen. Dat wil zeggen dat de werkdruk of
alleen maar zal toenemen tijdens het school
jaar of dat er minder ondersteuning zal zijn
per leerling. In beide gevallen zal het perso
neel de druk alleen maar voelen toenemen.
Het COV besluit daaruit dat de overheid er
niet voor wil zorgen dat elke leerling die on
dersteuning nodig heeft die ook krijgt. Het
COV wil hiervoor een oplossing.

Een gesloten enveloppe
Wat wil dat juist zeggen?
Voor de financiering van het leersteun-systeem voor de
brede types is een vaste “enveloppe” geld voorzien, geba
seerd op de oude eenheden voor GON-ondersteuning, de
waarborgregeling voor het personeel buitengewoon onder
wijs uit het M-decreet en extra middelen. De verdeling van
dat geld (omgezet in punten) over de leersteuncentra zal elk
schooljaar gebeuren op basis van het aantal leerlingen die
ingeschreven zijn in de gewone scholen aangesloten bij het
leersteuncentrum en het gemiddeld aantal leerlingen met
een verslag voor de brede types ingeschreven in deze scho
len gedurende de afgelopen drie schooljaren. De omvang van
de middelen die het leersteuncentrum zo krijgt, stemt niet
één op één overeen met de reële zorgvragen die de gewone
scholen stellen aan het leersteuncentrum. Er komt ook geen
geld bij als het aantal leerlingen met een verslag stijgt en
dus de zorgvragen stijgen.

Waarom is de enveloppe gesloten?
Bij de invoering van het ondersteuningssysteem was ieder
een het erover eens dat er een objectief systeem nodig was
om te bepalen welke leerlingen nood hebben aan ondersteu
ning, welke soort ondersteuning dat dan moet zijn en hoe
veel middelen daarvoor moeten toegekend worden. Dit bleek
echter niet haalbaar. Daarom werd besloten om met een vast
budget te werken en dit te verdelen over de ondersteunings
netwerken. Dat zou ook een rem zetten op het ongebreideld
opmaken van verslagen.

Wat is het gevolg?
Er is vandaag nog altijd geen objectief systeem gevonden dat
echt de zorgnoden kan vastleggen. Een leersteuncentrum
dat de zorgvragen ziet toenemen, wordt geacht ook op die
zorgvragen te antwoorden. De overheid wil niet de indruk
wekken dat er wachtlijsten komen voor ondersteuning, zoals
bijvoorbeeld bij Welzijn. Dus kan een centrum twee dingen
doen: de druk op het personeel verhogen en vragen om meer
te doen in dezelfde tijd, of minder zorg per leerling aanbie
den. In beide gevallen zijn personeel én leerlingen de dupe.
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JONG GEWELD

Stephanie Boeckx
Voor haar eindwerk woordkunst en drama in het secundair onderwijs maakte Stephanie een toneelstuk voor
jonge kinderen. Dé manier om haar creatieve ei kwijt te geraken. Iets wat ze ook zag in de opleiding
kleuteronderwijs. Op haar tweede dag van de stage merken zowel Stephanie als haar mentors het dan ook
meteen: dit is een goede match! Nog steeds trouwens, ook na vijf jaar voor de klas.

Ondertussen geen bijkomende professionali
sering, geen garantie op voldoende overleg
tijd. Ondersteuners zullen van school naar
school hoppen. Leerkrachten zullen hen zien
komen en gaan zonder de tijd te hebben om
echt met hen in gesprek te gaan. Daardoor
zal de impact op lange termijn van een on
dersteuningstraject te beperkt blijven. Ook
scholen voor buitengewoon onderwijs zullen
ondanks de zwaardere problematiek van veel
leerlingen, moeten blijven roeien met de rie
men die ze hebben. En de financiering blijft al
die tijd gelijk. Dit is niet het decreet waarop
het veld zat te wachten. Schoolteams zullen
niet beter ondersteund worden, leerlingen
zullen opnieuw niet altijd de zorg krijgen die
ze nodig hebben. De minister heeft zich voor
al gefocust op de organisatie van de centra en
de ondersteuning en niet op het garanderen
van voldoende zorg voor alle scholen en leer
lingen. De minister kiest voor wat hij zelf een
pragmatische visie op inclusie noemt. Dat wil
in dit geval vooral zeggen dat hij zo goed als
geen bijkomende investeringen doet. Als de
Vlaamse overheid inclusief onderwijs ernstig
wil nemen, dan eist het COV dat er dringend
werk wordt gemaakt van een langetermijn
visie met de juiste investeringen.

Scholen hebben recht op leersteun voor
leerlingen met een verslag die het gemeen
schappelijk curriculum volgen (GC-verslag)
en voor leerlingen die een individueel aange
past curriculum (IAC-verslag) volgen. Het is
de klassenraad die dat IAC opmaakt. Het op
maken van aangepaste leertrajecten voor
heel wat leerlingen is niet evident voor een
gewone school. In het basisonderwijs wordt
er ook structureel geen tijd voorzien om
klassenraden te houden. Nog meer verga
derwerk en planlast dus bovenop de huidige
werkdruk.
Een leerling uit het gewoon onderwijs met
een IAC-verslag kan maximaal halftijds de
lessen en activiteiten volgen in een school
voor buitengewoon onderwijs. Scholen moe
ten daarvoor goed samenwerken maar krij
gen daarvoor geen bijkomende middelen of
ondersteuning. De minister dringt aan op
meer uitwisseling en samenwerking. Een
goede zaak. Maar zonder duidelijke doelstel
lingen, zonder bijkomende middelen en zon
der bijkomende ondersteuning zal die sa
menwerking in vele gevallen meer werk met
zich meebrengen voor dezelfde groep men
sen en dus dode letter blijven.

16

BASIS 19 NOVEMBER 2022

Vanaf februari 2023 zullen de leersteuncen
tra vorm krijgen. Scholen voor gewoon on
derwijs moeten dan hun keuze maken en on
dersteuners zullen zich kandidaat kunnen
stellen voor deze centra. Na het eerste
schooljaar kan een school zijn keuze nog ver
anderen. Maar een leersteuncentrum zal dan
wel scholen kunnen weigeren op basis van
de afstand tot het centrum.

Veel te licht bevonden

Ik sta voor menselijkheid. Eigenlijk wou ik niet per se juf worden. Wat ik wil is
iemand zijn die kinderen mee helpt in hun ontwikkeling. Ik wil iedereen laten
groeien en sterker laten worden in wat ze goed kunnen of willen leren. Daarnaast
sta ik voor flexibiliteit, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is in het onderwijs.
Er is veel hokjesdenken en een strakke structuur, maar ik ga liever voor het
grensoverschrijdend denken. Een les wiskunde is niet louter een les wiskunde,
daar zit ook een stuk taal in. Ik zou alles graag als een geheel zien, over lessen en
grenzen heen.

Verslagen schrijven

Wat wil ik?
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Ik wil graag haalbaar onderwijs, waar ik kan
waarmaken waarvoor ik sta. Ik wil mensen,
kinderen, ouders, collega’s begeleiden op een
menselijke manier. Maar dat kan niet altijd
omdat het gewoon onhaalbaar is. Er komt
zo veel meer kijken bij lesgeven dat we niet
altijd de energie hebben om te doen waar we
echt voor willen gaan. We zijn veel meer
dan gewoon juf. Dat maakt de job niet
minder mooi, maar maakt het wel
meer vermoeiend.
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Waarover ben ik bezorgd?

Tijdslijn

Ik maak me zorgen over de gevolgen van corona die we nog steeds
voelen. Iedereen dacht dat alles terug beter ging zijn, ook op
mentaal vlak. Dat we zonder problemen samen konden komen, op
schooluitstap gaan … Maar ik voel dat veel mensen toch aan hun limiet
zitten. We zijn echt op. Dan maak ik me wel zorgen, want wie gaat dit
nog blijven volhouden op deze manier. De job wordt ook veel zwaarder.
We zijn geen psychologen, opvoeders, coaches, maar volgen hier wel
cursussen over. Daardoor verliezen we soms de focus voor de basis,
het lesgeven, en hebben we minder tijd om deze verder uit te bouwen.

De centra krijgen uiteraard ook middelen
voor hun eigen organisatie. Die worden be
paald op basis van het aantal scholen en
leerlingen die ze ondersteunen. Met deze
middelen kunnen ze een directeur (bij een
zelfstandig centrum), een coördinator en ad
ministratief personeel aanwerven. Verder
zijn er werkingsbudgetten voor de verplaat
singen van het personeel en voor het materi
aal dat ze nodig hebben om hun job goed uit
te oefenen.

Waar sta ik voor?

Schoolteams zullen
niet beter onder
steund worden,
leerlingen zullen
opnieuw niet altijd
de zorg krijgen die
ze nodig hebben.
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