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Als een eerste steen
aan het r llen gaat

I

n aanloop naar de nationale manifestatie van 6 november verspreidden we negen cartoons (*) over de gevolgen van de federale beslissingen voor het onderwijs. De cartoons die jullie het
snelst en het vaakst deelden, verwezen naar de moeilijke start
van jonge leraren, de loopbaan, de combinatie werk-gezin en het
langer moeten werken. Ook kregen we veel mails over de onrechtvaardige maatregelen. Niet onlogisch …
Zwaar beroep
Lesgeven is geen job als een ander.
De leraar heeft dagelijks te maken
met een dwarsdoorsnede van problemen en pijnpunten uit de maatschappij. Het is vaak een zwaar beroep, in steeds veranderende omstandigheden. En toch willen leraren hun job graag goed blijven doen.
In de beleidsnota onderwijs lezen
we dat de minister van Onderwijs
Crevits - terecht - rekent op goede
leerkrachten die professioneel en
met passie voor de klas staan. Maar
dit tot je 65ste of langer elke dag
waarmaken? Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Aantrekkingskracht
Onderzoek van Hay Group wees uit
dat het loon van onderwijzend personeel de vergelijking met de privésector kan doorstaan op voorwaarde dat je alle arbeidsvoorwaarden in
rekening brengt. Dus ook en zeker:
de vakantieregeling, de combinatie
werk-gezin, de vaste benoeming en
de pensioenrechten. Door de pensioenrechten en de loopbaanonderbreking zo af te bouwen wordt ingegrepen op de arbeidsvoorwaarden.
Het kan simpelweg niet dat door die
ingrepen een job in het onderwijs
minder aantrekkelijk wordt dan
werken in de privésector.

Nood aan perspectief
De zware beslissingen van de federale regering zullen op korte termijn nefaste gevolgen hebben voor
het onderwijs. Om leraren te - blijven - aantrekken moet je degelijke
arbeidsvoorwaarden aanbieden.

Minister Crevits schreef alvast een
brief aan de collega’s van de federale regering. Ze vroeg meer duidelijkheid en realisme. Een goed initiatief.
Het staat buiten kijf dat er duidelijkheid moet komen over de overgangsmaatregelen. Je kan een leerkracht op enkele maanden of jaren
van zijn pensioen(aanvraag) niet in
onzekerheid laten over het vervolg
en duur van zijn loopbaan. Voor het
COV gaat het niet enkel over overgangsmaatregelen. Het COV vraagt
dat een aantal van deze beslissingen worden herzien. Vooral voor wie
jong is of nog vele jaren moet werken, moeten er degelijke perspectieven zijn. Het is nu of nooit.

Stop de lawine
Een minister die een brief schrijft:
het zal niet voldoende zijn. Daarom
zal de onderwijsminister samen met
haar Vlaamse collega’s verantwoordelijkheid moeten nemen. De
Vlaamse regering heeft belangrijke
sleutels in handen om perspectieven te bieden voor de combinatie
werk-gezin, een haalbare omkadering, voldoende middelen … Ook zij
namen beslissingen die niet goed
zijn voor onderwijs. Als een eerste
steen van de berg rolt en botst tegen een andere steen, dan begint
ook die te rollen. Daarna volgen er
nog meer. Het wordt een lawine die
niet meer te stoppen is.
De manifestatie was een duidelijk
signaal. Daarom: nodig ons uit – op
Vlaams en federaal niveau - om
rond de tafel te gaan zitten, en onderhandelingen te starten die kunnen leiden tot echte én rechtvaardige oplossingen! n

(*) Je vindt een aantal van onze cartoons op het stickervel in deze Basis!

Terwijl deze Basis van de persen rolt, stonden we er met velen, op de
nationale manifestatie tegen de besparingsmaatregelen in Brussel.
Ons ‘onderwijsblok’ zette (letterlijk en figuurlijk) de toon. Dankzij jullie
talrijke opkomst barstte de COV-delegatie van het enthousiasme en
energie. Dankzij jullie creatieve inzet en warme, solidaire steun zat de
sfeer 100% goed. Dankzij jullie kwam de luide stem voor onderwijskwaliteit naar voren. Dankzij jullie toonden wij inhoudelijk ons verzet
tegen blinde besparingen in onderwijs en kwamen wij positief op voor
leerkracht met veerkracht.
Deze manifestatie betekende voor elk van jullie een serieuze krachtinspanning en tijdsinvestering, wat niet evident is. Samen met jullie zijn
wij meer dan trots en tevreden met onze inbreng. Namens het hele
COV-team: Een grote dankjewel, jullie waren geweldig!
P.S. Ook in aanloop naar de nationale staking van
15 december blijf je van ons horen. Hou je mailbox,
Basis en onze website (www.cov.be) en Facebookpagina
(Facebook.com/hetCOV) in het oog.
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