Persmededeling 19 augustus 2016

Start van het schooljaar kost een leerkracht
in het basisonderwijs gemiddeld 93€
90% van de leerkrachten investeert bij het begin van het schooljaar. Gemiddeld
geven ze dan 93 euro uit aan klasmateriaal. Over een heel schooljaar verspreid
kopen leraren voor 261 euro materiaal aan.
Dit leren we uit een uitgebreide steekproef die het COV, de grootste vakbond voor het gesubsidieerd
basisonderwijs, deze zomer uitvoerde bij haar leden. De evolutie naar meer digitaal werken maakt de
situatie bovendien niet rooskleuriger. Naar aanleiding van de steekproef wil het COV nogmaals het
gebrek aan werkingsmiddelen aankaarten.
Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV: “Al een aantal jaren worden de
werkingsmiddelen voor het basisonderwijs niet meer geïndexeerd. Het wordt voor scholen steeds
moeilijker om rond te komen. Leraren investeren dan maar zelf om kwaliteit af te leveren.”
695 leerkrachten met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar vulden de eenvoudige vragenlijst in.

Enkele cijfers
-

Bijna 70% van de leerkrachten koopt seizoensgebonden materiaal en net geen 60% brengt zelf
knutselmateriaal mee.
Meer dan 2/3 van de leerkrachten koopt zelf boeken aan voor de klasbib.
Meer dan de helft van de leerkrachten besteedt eigen verdiende euro’s aan didactisch
materiaal.

Digitale kosten
Scholen worden aangemoedigd om te investeren in digitale borden, tablets, “serious games”, enzovoort.
Maar evolueren de werkingsmiddelen mee? We weten wel zeker van niet. 70% van de leerkrachten liet
weten dat ze dit jaar printerinkt aankochten om thuis te gebruiken voor hun schoolwerk.
De digitalisering is ondertussen ook verder doorgedrongen in het dagelijkse schoolwerk. De klasagenda,
het leerlingvolgsysteem, allerhande verslagen worden digitaal opgemaakt en/of verstuurd. De digitale
borden zijn aan een opmars bezig net zoals de tablets. Lessen die op deze toestellen gegeven worden,
moeten ook digitaal voorbereid worden. Toch moet meer dan de helft van de leerkrachten het stellen
zonder laptop van school. 9% mag de laptop van school niet mee naar huis nemen. Van leerkrachten
wordt nochtans verwacht dat ze ook thuis nog veel schoolwerk verzetten.

Marianne Coopman: Kent u nog veel andere thuiswerkers die zelf moeten voorzien in laptop, desktop
en/of internetaansluiting zonder bijkomende vergoeding of werknemers die het nodige materiaal
moeten ontberen op hun werkplek?
Het COV vraagt van de Vlaamse regering een investeringsplan voor het basisonderwijs dat verder reikt
dan de huidige legislatuur.
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