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Over vaste benoemingen en vakleraren

D

e zomervakantie van 2017 zullen we niet vlug vergeten. Terreur trof het toeristische hart van Barcelona. En
heel recent en vlakbij werd een gewaardeerde ACV-collega in Diest het slachtoffer van een onbevattelijke en
afschuwelijk daad. COC veroordeelt deze daden en betuigt haar diep medeleven met slachtoffers en familie.

De Vlaamse Regering werkte door tot half juli en kreeg een aantal belangrijke onderwijsdossiers op tafel. De federale
regering werkte zelfs tot einde juli en bereikte uiteindelijk een akkoord over de begroting, fiscaliteit en werk. Dat akkoord
vierde ze in Tomorrowland. Maar het land van morgen had beter bij het begin van de onderhandelingen vooropgestaan ...

Leraren willen
vakleraren
blijven die kennis
overbrengen.
Zij willen zichzelf
niet reduceren tot
coach van
leerprocessen.
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Voor het volledige eisencahier
zie pagina 21

In de ministerraad van 14 juli 2017 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van
Financieringsdecreet voor het volwassenenonderwijs1. Ze
hechtte haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet over de leerlingenbegeleiding 2 in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Bovendien regelde ze de structurele uitbouw van graduaatsopleidingen3 binnen de hogescholen,
waar deze tot nu toe werden georganiseerd binnen het
volwassenenonderwijs, in een samenwerkingsverband
met een hogeschool. Tot slot vertaalde ze de modernisering van het secundair onderwijs in een ontwerpdecreet
en zette ze de beleidskeuzes die in het verleden gemaakt
werden om in een structuur en organisatie voor een gemoderniseerd secundair onderwijs. Op 26 juli 2017 besliste
de federale regering dan nog op een drafje over de stopzetting van de benoeming van federale ambtenaren.

Onaanvaardbare beslissing in
openbare sector
Tijdens het begrotingsconclaaf wilde de federale regering
blijkbaar definitief komaf maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid. Ze wil alleen nog ambtenaren
benoemen in zogenaamde ‘gezagsfuncties’. Welke die
gezagsfuncties zijn, is voorlopig nog een raadsel. Net
zoals alle maatregelen die de regering neemt om tot een
besparing van € 2,4 miljard te komen. Dat zal later pas
doorsijpelen als de bewust geplande mist beetje bij beetje
opklaart. Er lekte al wel uit dat de regering naast de effectentaks ook 75 miljoen wil halen uit een verhoogde taks
op frisdranken (ook light-dranken). Is in het Tomorrowlandakkoord een symbooldossier op tafel gekomen waarbij bepaalde politieke partijen meer greep proberen te krijgen op het openbaar ambt? En zal onderwijs de volgende
sector zijn waar de vaste benoeming wordt afgeschaft?
Eén motief keert in die discussie altijd terug: flexibiliteit.
De politiek weet natuurlijk dat dat begrip goed valt in de
publieke opinie. Maar het is boerenbedrog. Want waarom
zou een vaste benoeming flexibiliteit in de weg staan?
De waarheid is dat flexibiliteit gegarandeerd ontaardt in
willekeur. En COC zal die willekeur altijd blijven bestrijden!
Jonge leraren die denken dat zij werkzekerheid krijgen
door de vaste benoeming af te schaffen, vergissen zich.

COC denkt in de strijd voor de vaste benoeming zeker ook
aan hen! Want het is die vaste benoeming en de tijdelijke
aanstelling van doorlopende duur die ervoor zorgen dat
jongeren jobzekerheid kunnen krijgen.

Coach versus vakleraar4
COC is eveneens zeer bezorgd over de recente beslissingen rond de modernisering van het secundair onderwijs.
De overheid mag haar bevoegdheid om vakken te koppelen aan de basisvorming van het secundair onderwijs,
niet delegeren naar de leerplanmakers. Nochtans is ze dat
van plan. Vakken zijn instrumenten om de kwaliteit van
het onderwijs te kunnen blijven garanderen. Clustervakken zijn daarbij uit den boze. Vakkennis, pedagogische
en didactische vakbekwaamheid zijn fundamenten van
onderwijskwaliteit. Leraren willen vak-leraren blijven die
kennis overbrengen. Zij willen zichzelf niet reduceren tot
coach van leerprocessen. Daarom moeten ook de nieuwe
eindtermen leerinhouden bevatten en mogen ze niet
herleid worden tot een lijst van vage leerresultaten of
competenties.
Ik wens jullie allemaal een
goed en strijdbaar schooljaar
toe, een schooljaar waarin de
Vlaamse Regering eindelijk
bereid is te investeren in de
loopbaan van de leraar én
in het eisencahier voor een
nieuwe cao5 om een job
in het onderwijs opnieuw
aantrekkelijk te maken.
En we leven op goede
hoop, want begin juli
publiceerde CD&V fier
in haar nieuwsbrief dat
de regering zorgt voor
meer koopkracht. Benieuwd of dat nu ook
nog waarheid wordt.
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