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Inleveren op personeel is inleveren op kwaliteit 
 
 

De Septemberverklaring van de Vlaamse Regering was minstens in één ding duidelijk. 
Vlaanderen wil een begroting in evenwicht en om dat doel te bereiken moet er in alle be-
leidsdomeinen bespaard worden, ook in het onderwijs.  
 
De onderwijsvakbonden werden gisteren uitgenodigd op het kabinet van minister Crevits en 
kregen meer duidelijkheid over de besparingen in het onderwijs.  
 
Minder werkingsmiddelen én minder personeel 
Alle onderwijsniveaus zullen de besparingen voelen want de werkingsmiddelen van universi-
teiten, (hoge)scholen en centra gaan gevoelig verminderen. Deze vermindering zal, omwille 
van de enveloppefinanciering, ongetwijfeld ook gevolgen hebben op het aantal personeels-
leden in het hoger onderwijs. In alle andere onderwijsniveaus, behalve in het basisonderwijs, 
wordt er ook rechtstreeks ingegrepen in het personeelsbestand. In de centra voor leerlin-
genbegeleiding, de scholen voor deeltijds kunstonderwijs, de pedagogische begeleidings-
diensten, de inspectie en de centra voor volwassenenonderwijs zal de Vlaamse Regering - via 
minder personeel - 2 % besparen op de loonmassa. Het secundair onderwijs moet in 2015 
twintig miljoen euro besparen op het personeel. Hoe dat zal gebeuren, heeft de Vlaamse 
Regering nog niet beslist. Het is dus én voorbarig én een provocatie om - zoals we vandaag in 
De Standaard lezen - te stellen dat de Vlaamse Regering beslist heeft ‘dat sommige leraars 
wekelijks enkele uren extra zullen moeten werken’. 
 
Minister Crevits in De Standaard op 30 augustus: “Deze besparingen moeten we doen, zo-
niet kunnen we niet investeren. En investeringen zijn hard nodig, om het onderwijs te verbe-
teren. Maar vooral in de scholenbouw. Dat is onze eerste prioriteit. Deze regering trekt er 
een half miljard euro extra voor uit.” De uitspraak van minister Crevits is duidelijk. Deze be-
sparingsronde is nodig om te kunnen investeren. Volgens het regeerakkoord gebeuren die in 
de scholenbouw, in welzijn en in de economie. De verbetering van het onderwijs gebeurt 
dus uitsluitend door te investeren in de scholenbouw.  
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
Kwaliteit van het onderwijs zal dalen 
Volgens de onderwijsvakbonden zullen deze besparingen de kwaliteit van het onderwijs nog 
verder doen dalen. Minder werkingsmiddelen hebben immers een effect op het pedagogisch 
comfort van de leraren. Minder personeel heeft een impact op de werkomstandigheden van 
de overblijvende personeelsleden.  
 
Ook de niet-aanpassing van de financiering van het hoger onderwijs aan het stijgend aantal 
studenten zal de kwaliteit van het hoger onderwijs in het gedrang brengen.  
 
Structurele besparingen op het personeelsbestand bieden ook geen oplossing voor structu-
rele problemen: de onderfinanciering van de hogescholen, het gebrek aan aanvangsbegelei-
ding, de opleiding en de professionalisering van leraren, het bestaande gebrek aan voldoen-
de omkadering… Deze besparingen bieden alleen maar een gedeeltelijke oplossing voor het 
lerarentekort. 
 
En nu? 
De onderwijsvakbonden gaan nu overleggen met hun achterban om uit te maken hoe ze 
reageren op de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.  
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