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LEUVEN 

Vanaf 10u00 

ACOD-Gebouw 

Maria Theresiastraat 121 

3000 Leuven 

 Meeting 

 Spreker C. Reniers  

Algemeen Secretaris 

 Stakersconcentratie 

 Animatie/hapje/tapje 
 

WEES ERBIJ! 

‘T IS VOOR U! 

 Einde openbare diensten voor iedereen! 
   Duurdere trein - bus - tram - metro 

 Minder personeel = minder dienstverlening aan de bevolking 
   

 Pensioenen!! 
   Werken tot 67 jaar of 45 dienstjaren. 

 Minstens 2 jaar LANGER werken voor minder pensioen. 

 Beperking van gelijkgestelde periodes. (loopbaanonderbreking, 

tijdskrediet, diplomabonificatie.) 

 Recht op overlevingspensioen in vrije val. 
 

 Aanslag op uw inkomen!! 
   Indexsprong kost ± 25.000 euro over hele loopbaan. 

 Loonnorm; loononderhandelingen geblokkeerd. 

 Ingreep op de indexkorven (vertraagde spilindex) 

 Alles duurder; brandstofprijzen, studiegeld, elektriciteit, water, 

posttarief, taksen en BTW-verhogingen, ... 
 

Neem deel aan onze stakingsactie en meeting te Leuven 

op maandag 8 DECEMBER 2014 VANAF 10H00,  

ACOD-GEBOUW: 

MARIA THERESIASTRAAT 121, 3000 LEUVEN 

                                                                                                                                   Onderwijspersoneel 

                                U wordt gepluimd!!! 

                     

De rechtse regeringen van Geert Bourgeois en van Charles Michel serveren kaviaar voor de  

werkgevers en gepluimd kieken voor de arbeiders, bedienden, ambtenaren, gepensioneerden,  

uitkeringsgerechtigden, studenten en gezinnen. 

Wat betekenen al deze maatregelen 
voor het BASISONDERWIJS? 
 

In 2015 worden de werkingsmiddelen voor het vierde 

jaar op rij onvolledig geïndexeerd. Zo bespaart de rege-

ring 2.487.000 euro. 

Bovendien worden de werkingsmiddelen verminderd met 

8.832.000 euro. Die ingreep loopt de jaren nadien ge

woon verder. Het basisonderwijs levert dus jaar na jaar 

11.319.000 euro in. 

Het percentage van de werkingsmiddelen dat in het gewoon 

basisonderwijs wordt gereserveerd voor scholen met 

leerlingen met SES-kenmerken wordt voor 1 jaar bevro-

ren. 

De bedragen van de maximumfactuur worden opgetrok-

ken: 

 voor het (gehele) kleuteronderwijs tot 40 euro per 

schooljaar, 

 voor het lager onderwijs tot 80 euro per schooljaar. 

Het globale bedrag voor nascholing wordt verminderd met 

ruim 1.000.000 Euro 

 Wat betekenen al deze maatregelen 
 voor het SECUNDAIR ONDERWIJS? 

 

 
 

 Er wordt 60 miljoen euro bespaard op personeel. Dit 

zal minstens 1500 jobs kosten. De wijze waarop men 

deze besparing zal realiseren is nog niet gekend, maar 

de werkdruk zal er zeker door toenemen. 

In 2015 worden de werkingsmiddelen voor het vierde 

jaar op rij onvolledig geïndexeerd. Goed voor 

2.283.000 euro. 

Bovendien worden de werkingsmiddelen verminderd 

met 19.958.700 euro. Die ingreep loopt de jaren nadien 

verder. Het secundair onderwijs levert dus jaar na 

jaar 22.241.700 euro in. Het percentage van de wer-

kingsmiddelen dat in het voltijds secundair onderwijs 

en het DBSO wordt gereserveerd voor scholen met 

leerlingen met SES-kenmerken wordt voor 1 jaar be-

vroren. 

Het globale bedrag voor nascholing wordt verminderd 

met ruim 1.000.000 euro. 



Wat betekenen al deze maatregelen 

voor het DKO en het VWO? 

Deeltijds kunstonderwijs  

De werkingsmiddelen dalen met 10%. 

De inschrijvingsgelden stijgen gevoelig: 

 300 euro voor volwassenen (+50%); 

 125 euro voor de min 25-jarigen (of volwassenen 

met vermindering); 

 62 euro voor de min 18-jarigen (40 euro met 

recht op vermindering). 

De omkadering vermindert met 2% (kost ongeveer 

80 jobs). 

Volwassenenonderwijs  

De inschrijvingsgelden stijgen gevoelig: 

 De maxima worden opgetrokken naar 600 eu-

ro. 

 De prijs per lestijd stijgt van 1,15 euro naar 

1,50 euro, d.w.z. dat (bijv.) een taalcursus van 120 

lestijden nu 180 euro zal gaan kosten! 

De omkadering vermindert met minstens 2%, waardoor 

ongeveer 240 jobs sneuvelen 

Wat betekenen al deze maatregelen 

voor de CLB’s? 

De werkingsmiddelen worden met 10% gereduceerd. De cen-

tra zullen niet alle opdrachten kunnen blijven uitoefenen. 

 

De regering zal een aanwendingspercentage toepassen op de 

omkadering. Dit betekent dat ze kan bepalen dat de centra 

slechts over een deel van hun omkadering kunnen beschikken. 

 

De regering was niet bereid dit percentage vooraf te begren-

zen. Hierdoor moet vanaf 1/09/2015 het personeelsbestand 

met 2% afgebouwd worden. 

 

Vanaf 1 januari 2015 moet ook al op de loonmassa bespaard 

worden.  

Men overweegt om geen vervangingen meer toe te staan voor 

afwezigheden wegens ziekte, bevallingsverlof,...  als die afwe-

zigheden een nog te bepalen duur overschrijden. 

Wat betekenen al deze maatregelen voor 

het HOGER ONDERWIJS? 

Het budget daalt met 56 miljoen euro. 

(51,5 miljoen uit de enveloppes van hogescholen en universi-

teiten en 10% van de werkingsmiddelen, d.w.z. nog eens 4,5 

miljoen). 

De onmiddellijke gevolgen: 

Er sneuvelen minstens 750 jobs . 

De inschrijvingsgelden stijgen van 620 euro naar 890 euro. 

Sinds begin jaren '90 zijn er meer studenten (+60%) voor 

minder personeelsleden met onderwijstaken. Voor hen, en 

ook voor de ondersteunende personeelsleden, neemt de 

werkdruk toe. 

De beginnende collega's zullen als eersten hun job verliezen, 

terwijl de ouderen langer zullen moeten werken. 

Onzekere tijden breken aan voor personeelsleden in precaire 

jobs (onder hen ook een groot deel van de onderzoekers). 

Wat betekenen al deze maatregelen voor de 

BASISEDUCATIE? 

voor het personeel 

Vanaf 1 september 2015 wordt 2,7% bespaard op de om-

kadering. Er zullen dus 2,7% minder voltijdse equivalenten 

zijn. Deze besparing kan ook gebeuren bij het ondersteu-

nend personeel. 

De gevolgen hiervan: 

 minder begeleiding van de cursisten; 

 meer werkdruk voor het personeel; 

 beperking van het aanbod. 

 

voor de cursisten 

De cursisten behoren tot de kwetsbaarste groepen van 

onze samenleving. De maatregelen van de federale en 

Vlaamse regering komen bij hen véél harder aan. Water, 

elektriciteit en gas worden duurder, de Lijn verhoogt haar 

tarieven... 

Wat als ze na hun opleiding in de basiseducatie naar een  CVO 

stappen en geconfronteerd worden met de verhoogde in-

schrijvingsgelden?  

V.U. Gert Scheepmans - provinciaal secretaris ACOD Onderwijs Vlaams-Brabant - Maria Theresiastraat 121 3000 Leuven 


