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Start consultaties
uitrol M-decreet

D

e ongerustheid bij het personeel over de uitrol van het M-decreet is zeer groot. Wat met de
toekomst van het buitengewoon onderwijs? Hoe zal alles georganiseerd worden? Hoe ziet mijn
professionele toekomst eruit? Ook in het gewoon onderwijs lopen de gemoederen hoog op.
Leerlingen met toenemende zorgnoden blijven in het gewoon onderwijs, terwijl de professionalisering,
de omkadering en de ondersteuning niet voldoende volgen.
‘Modder-maar-aan decreet’
Niet voor niets wordt het M-decreet
ook wel het ‘Modder-maar-aandecreet’ genoemd. Op basis van uitstroom en instroomcijfers worden
met de gerecupereerde uren en lestijden uit het buitengewoon onderwijs
waarborgprojecten opgezet in het gewoon onderwijs. De totale GON/IONomkadering zit ondertussen in een
gesloten enveloppe en wordt via gigantisch puzzelwerk herverdeeld
over het onderwijsveld. In het veld
worden de resultaten niet gevoeld.
Verantwoordelijken van vakbonden
en koepels zitten wekelijks samen
met medewerkers van het kabinet
om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. Zo kan dit niet blijven duren. Daarom luidde het COV meermaals de noodklok. Op basis van een
onderbouwde visie moeten stabiele
maatregelen kunnen genomen worden die toekomst geven aan het personeel van het buitengewoon onderwijs en een ondersteuning voorzien
voor het gewoon onderwijs.

Consultatienota
Bij de start van het schooljaar werd
ingegaan op de vraag van het COV.
In de schoot van het kabinet werd
samen met de onderwijspartners
gewerkt aan een consultatienota.
Die zet de krijtlijnen uit voor een ondersteuningsmodel voor het gewoon
onderwijs in samenwerking met het
buitengewoon onderwijs. We gingen
er ook het debat aan over het buitengewoon onderwijs in de toekomst. De werkzaamheden werden
versneld aangevat. De consultatienota zal vanaf vrijdag 21 oktober ge-

bruikt kunnen worden om het veld
te bevragen.

Vier thema’s bevraagd
Het ondersteuningsmodel moet de
uitrol van het M-decreet realiseren
en de evolutie naar een meer inclusief onderwijs. Voor het ondersteuningsmodel zijn vier thema’s van
belang: de focus van de ondersteuning, de ondersteuner en het ondersteuningsteam, de organisatie van
de ondersteuning en de financiering. De hoofdvraag is hoe voor ons
dit ondersteuningsmodel er op langere termijn moet uitzien. De organisatie van de ondersteuning is bepalend voor het personeel dat de
ondersteuningsopdracht zal opnemen. Deze vraag kan niet los gezien
worden van de rol van het buitengewoon onderwijs in de toekomst, nu
zeer duidelijk is dat er minder kinderen naar doorverwezen worden.
Daarnaast vraagt de overheid onze
mening hoe we op korte termijn,
vanaf 1 september 2017, kunnen
starten met de evolutie naar het
toekomstig ondersteuningsmodel.

korte consultatietijd wil niet zeggen
dat deze niet goed moet gebeuren.
Het COV roept daarom onmiddellijk
na de herfstvakantie al zijn vakbondsafgevaardigden en besturen
bij elkaar. Op 30 november 2016 zal
de COV-Raad het definitief standpunt vastleggen.

Verantwoordelijkheid
De consultatie ontslaat de Vlaamse
regering niet van haar verantwoordelijkheid. Tot nu toe huldigde zij het
standpunt “in het gewoon onderwijs
als het kan, in het buitengewoon onderwijs als het moet”. Binnen deze
groeivisie kwam het M-decreet tot
stand. Dit in vraag stellen, brengt
onrust. Wij vragen dat de Vlaamse
regering een denkoefening maakt
over de gevolgen van het ondertekenen van het VN-verdrag zodat zij de
uitrol kan waarmaken en de reikwijdte van haar engagement kan bepalen. Papier is geduldig. Mensen
niet. Terecht. Engagementen kunnen maar worden waargemaakt als
daarvoor ook de nodige ondersteuning wordt voorzien. n

Korte consultatietijd
De consultatietijd is erg kort.
Logisch. Als de regering ordentelijke maatregelen wil realiseren
voor de start van het nieuwe
schooljaar dan moet er nog
tijd zijn voor een Vlor-advies
en moeten onderhandelingen
kunnen starten over de effectieve maatregelen. Anders belanden we weer in een jaar van
kunst en vliegwerk en neemt het
ongenoegen alleen maar toe. Een

Engagementen
kunnen maar worden
waargemaakt als
daarvoor ook de nodige
ondersteuning wordt
voorzien.

22 OKTOBER 2016 BASIS

7

