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Veel gedoe bij start
parlementair jaar
Met argusogen werd de opstart van het Vlaamse en federale parlement gevolgd. Het gonsde
van de geruchten over mogelijke besparingen en ingrepen op pensioenen en tijdskrediet.
Nachtelijke marathonsessies waren blijkbaar nodig om uiteindelijk tot twee weinig
verrassende verklaringen te komen.

Septemberverklaring
Het uitstellen van de septemberverklaring kreeg
in de pers meer aandacht dan de inhoud van de
verklaring zelf. Echte doortastende en structurele maatregelen om de energiecrisis aan te pakken, bleven uit. Maar wat staat er voor onderwijs
op de planning?

Energiekosten
Er wordt niet bespaard in onze sector. De minister voorziet dit jaar nog 67 miljoen extra
middelen om de torenhoge energiefacturen van
scholen te verzachten. Voor 2023 wordt eenzelfde
bedrag voorzien. Er wordt ook 100 miljoen beschikbaar gesteld voor renteloze energieleningen. Ook al lijkt het voor sommigen een druppel
op een hete plaat, toch zijn we in deze uitzonderlijke omstandigheden blij dat er wat financiële
ondersteuning komt. Want opnieuw een winter
met open ramen en hete radiatoren zal in veel
scholen de rekening erg hoog doen oplopen.
Tegelijkertijd betekent het voor jou in de klas
alweer een winter met dikke truien. Geen ideale
werkomstandigheden! Het kan niet de bedoeling
zijn dat schoolteams nog meer moeten inzetten op pannenkoeken bakken en schoolfeesten
organiseren om geld in het laatje te krijgen. Hier
moet structureel een oplossing komen. Scholen

BASIS 22 OKTOBER 2022

coördinatoren, … ze springen in en staan mee
voor de klas wat ook betekent dat voor de andere
collega’s ondersteuning wegvalt.

Blijvend investeren
Gelukkig houdt de Vlaamse regering nu toch
de investeringslijn aan die ze in het regeerakkoord inschreef. Daarin stond dat er over de
hele mandaatperiode gespreid 100 miljoen zou
geïnvesteerd worden voor de versterking van het
basisonderwijs. De minister bevestigt nu dat ook
de laatste 23 miljoen zullen toegekend worden.
Waar dat geld aan besteed zal worden is nog
niet bekend. We dringen er alleszins op aan dat
er daarover overlegd zal worden met de sociale
partners. Dat is niet meer dan logisch.

Wat met het lerarentekort?
Waar de minister niet over rept, zijn extra middelen om het lerarentekort op te vangen. Wel komt
er op lange termijn meer budget voor investeringen in onderwijskwaliteit. Niet alleen éénmalige
middelen, maar ook middelen die structureel
in het onderwijsbudget worden ingeschreven.
Over de besteding van het geld blijft de minister
alweer erg vaag. Vast staat dat het geld niets te
vroeg zal komen. Want ondertussen worstelen
scholen om voor elk lesuur een leerkracht te
voorzien. Zorgcoördinatoren, zorgleraren, ICT-

Er is meer budget voorzien
voor investeringen in onderwijskwaliteit.
Dat geld zal niets te vroeg komen.
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moeten meer dan ooit aantrekkelijke werkplekken zijn.

ministers blijven echter een echt gezamenlijk
project in de weg staan.

Dure energie
Zorgen voor morgen
Dat er een financiële en economische crisis bezig
is, voelen we allemaal. Maar dat wil niet zeggen
dat we stappen terug moeten zetten in sectoren
die gericht zijn op het zorgen voor morgen. Onderwijs is er zo één. We zijn daarom tevreden dat
er niet aan de onderwijsbudgetten geraakt wordt
en dat er investeringen bijkomen. Dat blijft ook
broodnodig! Er ligt immers nog veel werk op de
plank. Een versterkt basisonderwijs met degelijk opgeleid personeel en een goed omkaderde
schoolorganisatie is de beste garantie op een
mooie toekomst voor onze samenleving.

State of the union
Ook het federale parlement opende met een
regeringsverklaring waarin, met het oog op de
verkiezingen in 2024, de begroting voor de volgende twee jaar in grote lijnen werd vastgelegd.

Energie wordt stilaan onbetaalbaar voor de modale Vlaming. Mensen zoeken bijna wanhopig
naar oplossingen. Schrijnende situaties. Gelukkig is er de automatische indexering van lonen en
uitkeringen. En gelukkig werd daar niet aan geraakt. “Van de index wordt niemand rijker, maar
zonder index wordt iedereen armer,” zei Marc
Leemans op de recente manifestatie in Brussel.
De regering neemt ook verder maatregelen om
de factuur wat te verlichten. Denk maar aan het
sociaal tarief voor elektriciteit en gas en aan de
verlengde energiepremie voor mensen die geen
recht hebben op het sociaal tarief. Kleine ingrepen die voor veel mensen van groot belang kunnen zijn. Het blijft jammer dat het sociaal tarief
nog altijd niet automatisch wordt toegekend en
dat er nog geen prijsplafond voor gas en elektriciteit werd vastgelegd.

Werk
Crisisregering of regering in crisis?
De regering De Croo kan nog het best gedefinieerd worden als een crisisregering. Corona en
de oorlog in Oekraïne hadden en hebben een
zware impact op de gewone werking. Maar deze
crisissen worden niet aangegrepen om duidelijke
keuzes te maken en fundamentele hervormingen op te starten. Sterke overheidsdiensten,
een stevige sociale zekerheid, betere lonen, een
betere herverdeling van de rijkdom die we iedere
dag samen creëren, de ondersteuning van jonge
gezinnen, de noodzakelijke en rechtvaardige
klimaatomslag, … er zijn nochtans uitdagingen
genoeg. De uiteenlopende overtuigingen van de

Ondanks de vele alarmerende berichten over
langdurig zieken en burn-out, besliste de regering om het tijdskrediet voor ouders die werken
in de privésector terug te schroeven. Onbegrijpelijk. Voortaan moet het opgenomen worden
voordat het kind vijf jaar wordt. Opgelet: dit is
niet hetzelfde als ouderschapsverlof, daar verandert de leeftijdsvoorwaarde niet. We vernemen
dat de supplementen die 50-plussers bovenop
de gewone uitkering krijgen wanneer ze een
ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand
of palliatief verlof nemen, zullen verdwijnen.
Dat zou ook voor onderwijspersoneel gelden.
Onbegrijpelijk dat we nog steeds geen duidelijke
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JONG GEWELD

Jolien Pletinckx
Er zijn wel enkele juffen en meesters in haar familie, maar vooral haar eigen juffen zagen
hoe tof Jolien het vond om haar klasgenoten uitleg te geven en stimuleerden haar in de richting van lager
onderwijs. Ze volgde ook de banaba zorg. Voor het derde jaar op rij geeft Jolien les in het vierde leerjaar
in De Lettertuin in Ninove.

Een rechtvaardige samenleving
Voorzichtig wordt er geopperd dat er misschien
toch nog een fiscale hervorming zou aankomen.
Het is een laatste kans voor deze regering om
aan te tonen dat ze boven crisisbeleid kan uitstijgen. Zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen zonder te besparen op de sociale zekerheid en op de openbare dienstverlening,
dat is de opdracht nu. En tegelijkertijd echt de
handschoen opnemen om een duurzame en sociaal rechtvaardige klimaatomslag te realiseren.
Een toekomstproject dat niet meer uitgesteld kan
worden.

Wat wil ik?

9 november: algemene actie- en stakingsdag

Er moet snel een prijsplafond
voor gas en elektriciteit komen. Het sociaal tarief moet
uitgebreid worden. De aanvallen op de index moeten stoppen. Dit zijn eisen die ook in
onderwijs en in de gezinnen
van collega’s, leerlingen en
studenten van groot belang
zijn. Ben je solidair met deze
algemene actie- en stakingsdag en onderschrijf je de
eisen, dan kan je rekenen op
een dekking van je stakingsdeelname en ontvang je bij
loonverlies ook een stakingsvergoeding.

Waar sta ik voor?

invaliden en werkzoekenden
die van een zeer lage uitkering, soms onder de armoedegrens, moeten leven.
De sociale toestand is ronduit
zorgwekkend.
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Waarover ben ik bezorgd?

Blijf op de hoogte via www.cov.be
en www.hetacv.be/actie.

De toestand is zeer ernstig
voor wie geen hoog loon verdient en toch geen aanspraak
kan maken op het sociaal
energietarief.
Voor singles en alleenstaande
ouders die het met één loon
moeten rooien.
Voor mensen die veel en heel
dure verplaatsingen moeten
maken voor het werk.
Voor werknemers die al
maanden hoge facturen en
rekeningen moeten betalen en
toch moeten wachten op een
indexering.
Voor mensen die er een of
twee bijbaantjes moeten bijnemen om alles te kunnen
betalen.
Voor de werknemers die in
tijdelijke werkloosheid dreigen
te worden geplaatst.
Voor gepensioneerden, zieken,

Ik wil heel graag dat in alle scholen
de lessen meer gericht zouden zijn
op Universal Design for Learning
(UDL). We moeten niet zoeken wat
een bepaald kind nodig heeft, maar
op voorhand kijken, waaraan hebben
zorgkinderen nood, zodat iedereen dit
kan gebruiken, op zijn niveau. Met de
handboeken die we aangeboden krijgen
doen sterke leerlingen alles, de andere
niet. Moest elk kind het materiaal
mogen gebruiken op zijn manier en
gekozen moment, dan kunnen ze dat
wel aan.

Ik merk jaar na jaar dat de zorgnoden groter worden. Cognitief, maar ook
emotioneel. Vroeger was dit bij enkele kinderen, maar nu bij meerdere.
Ik ben geen psychiater of therapeut, dus de nood van onze kant wordt
ook groter. We kunnen als leraar niet alles oplossen of niet altijd helpen
en zitten soms met de handen in het haar. Ik ben ook bezorgd te zien
dat er minder sociaal contact is door sociale media en de digitale
wereld. Kinderen zien elkaar niet vaak genoeg meer live. Tijdens een
game chatten is toch niet hetzelfde als op een pleintje vrienden maken,
babbelen, iets oplossen.

Alles is te duur! Teveel mensen zitten
in de problemen en zijn ongerust over
hun toekomst.
Het nationaal Bestuur van het ACV
besliste om op 9 november een
algemene actie- en stakingsdag
te organiseren.

Ik streef ernaar om van mijn klas een veilige plek te maken, waar iedereen
rust vindt en zichzelf kan zijn. Zo bouw ik een hechte band op met de kinderen,
en als er iets is, thuis of met vriendjes, dan wil ik elk kind een luisterend oor
bieden. Zo heb ik een emotiemeter aan de muur waar ze kunnen aangeven als
er iets scheelt. En er is ons gesprekstafeltje waar we verdriet of geluk delen
na het weekend in ons vertelmoment. Ze brengen vaak een foto mee om het
gesprek op gang te brengen. Ik merk dat ze het heel tof vinden om dat te delen.

teksten daarover hebben. Dat voedt de ongerustheid. De regering moet dringend klaarheid
scheppen.
De federale overheid besliste ook om de flexijobs
uit te breiden, onder meer naar de zorgsector.
Koopkracht uitbreiden door mensen een extra baan te geven is sowieso geen goed idee.
Flexijobs gaan ook de problemen in een sector
als de zorg niet oplossen. De arbeidsvoorwaarden blijven niet aantrekkelijk genoeg en goed
opgeleide mensen blijven moeilijk te vinden.
Alweer mist de federale regering een kans om
met structurele maatregelen de arbeidsmarkt te
reorganiseren en de werkzaamheidsgraad te verhogen met waardige en rechtvaardige jobs.
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