Beste Marie-Jeanne Baelmans,

Wij rekenen op een PLAN BASISONDERWIJS!
NODB
Netoverschrijdend
Overlegplatform
Directeurenorganisaties
Basisonderwijs

Aan alle directeuren van het basisonderwijs
Betreft: nieuwsbrief n.a.v. de tekst van de sociale partners: ‘Een toekomstplan voor een
sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs.’
Beste collega’s directeuren,
Onze vraag voor meer middelen in het basisonderwijs, lijkt vruchten af te werpen, maar we
zijn er nog niet!
In onze nieuwsbrief van juni 2018 schreven we: ‘Wij hopen dat het Plan Basisonderwijs
investeert in BELEIDSOMKADERING en tevens de stap durft te zetten naar een eigentijds en
efficiënt management, het zou heel wat planlast kunnen verminderen… Wij duimen alvast voor
onze minister van onderwijs om onze wensen om te zetten in een kwalitatief PLAN
BASISONDERWIJS dat nu en in de komende legislaturen kan uitgevoerd worden.’
Op 20 september hebben de sociale partners een investeringsplan ingediend bij de minister
van onderwijs Hilde Crevits, om het basisonderwijs in de komende jaren, ernstig te
versterken. Wij hebben dat met het NODB reeds vele jaren bepleit bij de formele
beleidsmakers en zijn dan ook blij dat onze verzuchtingen nu zijn overgenomen.
De sociale partners kiezen resoluut voor een investering vergelijkbaar met de omkadering van
het secundair onderwijs: 3 à 4 punten per leerling! Hiermee volgen zij ook de voorstellen van
de vele rapporten die gepubliceerd werden over de financiering en omkadering in het
leerplichtonderwijs.

Daarnaast, vragen de sociale partners om de koopkracht van de scholen te herstellen, door:
enerzijds de werkingsmiddelen kleuteronderwijs op te trekken tot op het niveau lager
onderwijs en anderzijds de jaarlijkse indexering terug in te voeren en dit met terugwerkende
kracht.
Tot slot vragen de sociale partners ook versterking voor het kleuter- en lager onderwijs op vlak
van de leerkrachten. De nood aan overleg en professionalisering dringt zich steeds meer op en
hiervoor vraagt men 2 bijkomende lestijden lichamelijke opvoeding per klas. Daarnaast is het
zo dat de verzorgingstaken in het kleuteronderwijs steeds toenemen, terwijl het urenpakket
voor de kinderverzorgsters (per school) zeer beperkt is. Hiervoor vraagt men 1
kinderverzorgster voor instapklas en 1ste kleuterklas (voor een leerlingenratio van 18,5).
Bovendien is de opdracht in de basisschool ernstig verzwaard, door het M-decreet dat inclusief
onderwijs in Vlaanderen geïntroduceerd heeft. Hiervoor vraagt men 1 zorgleraar per 83
leerlingen, zodat de kinderen met specifieke noden extra begeleiding kunnen krijgen.
Uiteraard is het zo, dat wij als directeurenverenigingen al lang wakker liggen van extra
beleidsomkadering en meer werkingstoelagen, maar evenzeer voelen wij de nood aan om ons
team in de klas te versterken en hen meer kindvrije uren aan te bieden voor overleg en
professionalisering.
Wij rekenen er dan ook op dat dit drieluik wordt opgenomen in een Plan Basisonderwijs met
een afdwingbaar karakter (een kaderdecreet). Dit kaderdecreet kan in de komende twee
legislaturen (2019-2028) uitgevoerd worden via een lineair groeipad, waarbij er elk jaar een
stijging van 10% wordt gerealiseerd. Wat de koopkracht betreft, vragen wij om deze zo vlug
mogelijk te herstellen, aangezien wij niet kunnen koken zonder geld!
Tot slot dringen wij er ook op aan om het NODB-omkaderingsmodel op te nemen in het Plan
Basisonderwijs. Dit plan hebben we met NODB uitvoerig besproken en bepleit bij alle
beleidsbepalers. We mochten daar telkens op veel bijval rekenen, omdat het hier gaat om een
doordacht, op de werkvloer geënt, model. Het is voor ons van essentieel belang de garantie te
krijgen dat dit plan in grote lijnen tot uitvoering kan gebracht worden, binnen de voorstellen
van de sociale partners. Op die manier kunnen wij dit plan volledig aanvaarden en vragen we
de minister om het voor te dragen aan de Vlaamse regering ter goedkeuring.
Tot zolang worden alle mogelijke acties verder ‘in de wachtkamer’ gezet, want wij zijn ervan
overtuigd dat deze regering een definitieve doorbraak kan realiseren. Wij zien uit naar de
komende dagen…
Namens de directeurenverenigingen,
Lieven Verkest, Woordvoerder

1.Directeuren Basisonderwijs Steinerscholen
2.DCBaO, Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs
3.DCB, Directiecommissie Buitengewoon Katholiek Basisonderwijs
4.DIBUO, Directiecommissie Buitengewoon Onderwijs van het
Gemeenschapsonderwijs
5.DBSG, Directeurenplatform Gemeentelijk Basisonderwijs
6.VIRBO, Vereniging van Directies Basisonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs
7.DBUBSG, Directeurenplatform Buitengewoon Basisonderwijs Steden en Gemeenten (van de
Vlaamse Gemeenschap)
8.VLVO, Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (vroegere ODVB)
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