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Leerkrachten blijven massaal eigen geld investeren in lesmateriaal. Dat blijkt
uit een nieuwe bevraging van het COV, de grootste vakbond van het
basisonderwijs.

Het is stil aan de overkant
Leraren betalen elk jaar 261 euro uit eigen zak voor lesmateriaal. Dat kwamen we te
weten na een steekproef bij onze leden bij de start van het vorige schooljaar. Het
nieuws maakte toen heel wat los in de media. We trokken deze zomer opnieuw naar
onze leden en vroegen of er iets veranderde na deze storm van reacties. Blijkt van
niet! Slechts 14% van de deelnemers aan onze enquête zegt dat het iets in gang
gezet heeft op school. De call to action van het COV vorig jaar zorgde voor deining,
debatten, een goed advies van de Vlaamse Onderwijsraad over het Toekomstplan
Basisonderwijs, tweets, noem maar op … maar de actie blijft uit. Het is stil aan de
overkant. Marianne Coopman, algemeen secretaris COV: “We mogen het met
zijn allen niet normaal vinden dat leraren zelf geld uitgeven om hun werk te
doen.”
Een gemiste kans
Onze nieuwe enquête toont dat 9 op de 10 leerkrachten alweer stevig in de eigen
portemonnee tasten om in hun klas te investeren. 60% komt net zoals vorig jaar aan
minimaal 93 euro bij de start van het schooljaar (grafiek 1). In totaal geven de
respondenten aan dat ze gemiddeld 103 euro uitgeven. De totale uitgave over het
hele schooljaar bekeken is wel gedaald, van gemiddeld 261 naar gemiddeld 214
euro (grafiek 2).
Marianne Coopman: “Wat vooral opvalt is dat de hele persheisa over de eigen
investeringen weinig verandering bracht. Slechts bij 14% van onze respondenten
(grafiek 3) heeft die ruchtbaarheid iets in gang gezet op school. Een gesprek tijdens
de personeelsvergadering, duidelijker afspraken over het klasbudget, verspreiden
van tips over hoe je met weinig geld veel kan doen in je klas bijvoorbeeld. Maar
overleg met het schoolbestuur, de schoolleiding gebeurde slechts sporadisch. Een
gemiste kans! Iedereen blijft het normaal vinden dat leraren zelf geld investeren
in hun klas. Getuige daarvan ook de acties die (kring)winkels voeren naar
leerkrachten toe (20% korting in augustus).”
Investeer in onderwijs
De juf en meester blijven dus ook dit schooljaar een deel van hun
werkingsmiddelen uit eigen zak betalen. Dat zou in andere sectoren nooit
aanvaard worden. Marianne Coopman: “Het gaat niet op dat scholen steeds weer
op zoek moeten naar geld bij personeel, ouders of het ruimere publiek. Financier de
werking van onderwijs met publieke middelen! Al sinds 2015 wordt er bespaard op
de werkingsmiddelen van het basisonderwijs. Dat heeft een grote impact op de
dagelijkse werking van de school. Scholen moeten steeds vaker hun toevlucht

zoeken tot alternatieve financieringen. Leerkrachten die al elke dag in de weer zijn
voor hun leerlingen, draaien daarom in het weekend ook nog eens op voor
eetfestijnen, kienavonden en quizzen. En ze betalen zelf een deel van de
materiaalkosten!”
Van leerkrachten in het basisonderwijs verwachten we terecht veel, maar vandaag
moeten ze zich teveel bezig houden met dingen die hen afleiden van hun
kernopdracht. We blijven het vanzelfsprekend vinden dat ze in hun vrije tijd, na
lesvoorbereidingen en verbeteringen zelf op zoek gaan naar voldoende materiaal om
te voorzien in een stimulerende klasomgeving en dat ook zelf betalen. Als we willen
streven naar het best mogelijke onderwijs voor al onze kinderen, is het niet meer dan
normaal dat we de leraar alle kansen geven om zich daar op te focussen.
Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV
Over de bevraging
603 vrouwen en 174 mannen vulden onze bevraging in. 342 leerkrachten werken in
het gewoon onderwijs, 204 leerkrachten in het gewoon kleuteronderwijs. Zij maken
het gros van onze respondenten uit. 69% van de bevraagden werkt voltijds, 20%
werkt vier vijfde en 11% halftijds. Onze enquête is dan wel geen wetenschappelijk
nauwkeurige bevraging, ze geeft wel een duidelijke impressie.

(grafiek 1) Onze enquête in de zomer van 2016 wees uit dat een leerkracht gemiddeld 93 euro
spendeert voor de start van het schooljaar. Gaf jij dit jaar evenveel, meer of minder uit?

(grafiek 2) Onze enquête in de zomer van 2016 wees uit dat een leerkracht per schooljaar gemiddeld
261 euro spendeert aan haar klas en professioneel werk. Gaf jij dit jaar evenveel, meer of minder
uit?

(grafiek 3) Heeft de enquête over het geld dat de leerkracht zelf in klasmateriaal investeert, en de
persaandacht daarrond iets teweeg gebracht in jouw school?

