
Wat staat ons te wachten?
• Hervorming SO – haaks op onze visie
• Niveaudecreet DKO – wel ambities, geen middelen
• VWO – betere bescherming personeel nodig
• Leerlingenbegeleiding – onduidelijkheid troef en 

gebrek aan middelen

Welke dossiers houden ons nog bezig?
• Ondersteuningsmodel – wie wordt er beter van?
• Loopbaandebat – werkbaar werk voor iedereen – 

maatregelen voor begin en einde loopbaan
• CAO – maatregelen voor meer koopkracht
• BaO – meer omkadering en werkingsmiddelen

Wat hangt ons federaal boven het hoofd?
• Finale aanval op onze pensioenen 
• Pensioendeler 55 ter discussie
• Berekening pensioen over volledige loopbaan ipv 

laatste tien jaar

Personeelsleden in andere sectoren zijn niet beter af
• Minimale dienstverlening spoor en gevangenis- 

wezen = ondermijning stakingsrecht
• Afschaffing vaste benoeming – federale ambtena-

ren en lokale besturen
• Dreigende privatiseringstsunami – spoor, post,…
• Afbouw personeelskader – Vlaamse administratie 

en lokale besturen

 Meer middelen voor onderwijs

bezoek onze website
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ER IS EEN ALTERNATIEF !
INVESTEER IN ONDERWIJS EN PERSONEEL

Wat willen wij voor iedereen?

Meer ondersteuning in alle niveaus
• BaO: meer uren zorg, meer adminis-

tratieve ondersteuning, lesvrijstelling 
directeurs, kleinere klassen

• SO: extra middelen voor nieuwe  
functie leerlingenbegeleider

• VWO: voldoende administratieve 
ondersteuning en beperking  
inzetbaarheid

• DKO: optrekken omkadering zodat 
nieuwe doelgroepen bediend kunnen 
worden

• CLB: meer omkadering zodat alle op-
drachten kunnen vervuld worden

• HO: bijkomende financiering mét ver-
plichting om de werkdruk te verlagen

Lesuren dienen om les te geven!
• Afschaffing systeem van bijzondere 

pedagogische taken (SO en BaO), 
coördinatie-uren (VWO) en  
pedagogische coördinatie (DKO).  
Die taken – in zoverre nuttig – kunnen 
met de puntenenveloppe ingericht 
worden.

Voor startende leraars
• Meer werk- en jobzekerheid
• Betere aanvangsbegeleiding

Op het einde van de loopbaan
• Mogelijkheden om ervaring door te 

geven aan jongere collega’s
• Mogelijkheden om andere taken op 

te nemen of zich te concentreren op 
kerntaak

Werkbaar werk voor iedereen
• Verplicht preventief welzijnsbeleid – 

aandacht voor werkdruk en dreigende 
uitval van personeelsleden

• Herleiden van opdracht tot kern- 
opdracht – let teachers teach

• Stop betutteling – erken personeels- 
leden in hun professionaliteit

Verhoging koopkracht via CAO
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