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Uitdagingen voor de nieuwe regeringen 
 

Op 26 mei trokken we naar de stembus en duidden onze voorkeur aan voor kandidaat 

volksvertegenwoordigers in het Europees, federaal, Brussels en Vlaams Parlement. De 

resultaten van deze verkiezingen zijn gekend. De kiezer heeft de kaarten geschud. Nu is 

het aan de (in)formateurs om een nieuwe regering te vormen en een regeerakkoord op 

te stellen. 

 

Welke regeringen het ook worden, wie in Vlaanderen ook de minister van onderwijs zal 

zijn, wij zullen als vakbond onze rol blijven spelen in het sociaal overleg. We vragen 

respect en waardering voor de onderwijsprofessionals. Onze aandachtspunten staan in 

het memorandum van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs dat we voor de 

verkiezingen aan alle politieke partijen bezorgd hebben. Voor de Vlaamse regering zien 

wij alvast heel wat uitdagingen. In de eerste plaats moet er een onderwijsbeleid komen 

dat oog heeft voor de noden van het personeel in het basisonderwijs. De afgelopen jaren 

heeft het COV die noden steeds weer onder de aandacht gebracht. Wij hebben aan de 

kar getrokken en voorstellen gedaan voor een toekomstgericht plan voor basisonderwijs. 

Denk maar aan onze actie ‘Basisonderwijs in de lift’. Het plan, onderschreven door alle 

sociale partners is bezorgd aan de politiekers. In het Vlaams Parlement werd een 

resolutie gestemd die de volgende regering oproept om het plan te realiseren. De Raad 

Basisonderwijs van de Vlor stemde vorige maand een unaniem advies ‘Tijd voor een 

volwaardig toekomstplan voor het basisonderwijs’. 

 

Wat vragen we? 

▪ Werk de besparingen op de werkingsmiddelen weg en koppel deze opnieuw 

volledig aan de index. 

▪ Schakel de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs gelijk met deze van het 

lager onderwijs. 

▪ Richt per leerlingengroep twee bijkomende lestijden in zodat de leraren in hun 

lesopdracht tijd vrij krijgen voor overleg en professionalisering. 

▪ Zorg voor een voltijdse zorgleraar per 83 leerlingen en een voltijdse 

kinderverzorgster per 18,5 leerlingen jonger dan 4 jaar. 

▪ Ken drie punten toe per leerling in de puntenenveloppe voor beleids-, 

pedagogische en administratieve ondersteuning. 

▪ Schaf de lesopdracht af voor de directeur vanaf 83 leerlingen. 

De nieuwe regering zal hier rekening mee moeten houden en middelen moeten voorzien. 

Hoog tijd voor realisaties! 

 

Regeringen, ga aan het werk! 

Onze bezorgdheid gaat ook naar het werkbaar en leefbaar maken van het werk, een hele 

loopbaan lang. Zowel het tijdsbestedingsonderzoek als de werkbaarheidsmonitor legden 

de hoge werkdruk in het onderwijs bloot. De nieuwe regering moet werk maken van een 

onderhandeld plan met maatregelen die de werkdruk en de planlast verminderen. Wat 

ook hoog op de agenda van de regering moet staan is een degelijk loopbaanbeleid en 



regelingen voor eindeloopbaan, aangepast voor starters, voor wie het moeilijk heeft. Pas 

dan kan je werk en privé in balans houden. 

Aan de federale regering geven we de boodschap dat de sociale zekerheid een 

verworvenheid is die niet zomaar mag afgebouwd worden. Van gezondheidszorg en 

pensioenen ligt iedereen wakker. We moeten al langer werken voor minder pensioen … 

De regeling voor de zware beroepen moet er zeker komen! Onze boodschap aan de 

nieuwe regeringen is duidelijk. We rekenen erop dat ze meteen aan het werk gaan 

hiermee. 

 

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om de batterijen terug op te laden. We 

wensen je een deugddoende vakantie. Geniet van de kleine en grote dingen die je 

gepland hebt. Tot volgend werkjaar! 


