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Kringkoeriertje

I

n naam van het kringbestuur wens ik u een opperbest 2018. De jongste dagen hebben wij dat onze familie, vrienden, collega’s toegewenst. Hoe vaak hebben we de afgelopen week al gezegd dat een goede
gezondheid voor ons en onze naasten tijdens het komende jaar het allerbelangrijkste is? Dat is het ook.
Gezonde mensen hebben allicht honderden wensen en goede voornemens. Wie ernstig ziek is -en dat zijn er
helaas nogal wat- heeft er maar één ! En dan is het maar te hopen dat we niet ziek worden door ons werk,
waarvoor we ons met hart en ziel inzetten. Tot het gaatje. . Hebben jullie ook gelezen dat er na de kerstvakantie allicht zo’n 800 leerkrachten te kort zullen zijn om zieke collega’s te vervangen? Velen zijn voor het zover
was tot over de lijn gegaan. Wij leerkrachten blijven niet zomaar thuis. Wij doen dat alleen als het echt niet
meer anders kan. “We moeten dat probleem oplossen door een vervangingspool op te richten”, hoorde ik de minister voor
de Tv-camera zeggen. Heeft men dat een paar geleden niet afgeschaft? En inderdaad... het zou allicht het probleem van
vervangingen voor een stukje kunnen oplossen. Maar de bron van het kwaad wordt daarmee niet aangepakt. Het werk
werkbaar maken, waardoor we niet meer op een bepaald moment letterlijk en figuurlijk ‘ten gronde gaan’, dat is wat
men moet doen. Hebben jullie al eens gesproken met collega’s die enkele jaren gelden met pensioen gingen? Hoe oud waren die toen? “Ik was 56 en kon echt niet langer meer verder”, hoorde ik onlangs iemand zeggen. Hij is niet de enige. En
jawel... ‘het ziek vieren’ van destijds waarbij de opgespaarde ziekendagen werden opgenomen, was zeker niet iets waar
ikzelf achter kon staan. Maar is ons tot diep in de zestig verplichten om te werken om dan de laatste jaren van onze loopbaan ECHT ZIEK te worden de oplossing? Nochtans is het dat wat ik meer en meer zie gebeuren. En dat ondanks de vele
wensen van ‘een goede gezondheid’. En toch is het dat wat ook ik jullie vandaag in de eerste plaats van harte toewens.
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Geloven we het of niet? De ‘keuze’ is aan u !
Verkiezingen en vooral
verkiezingsprogramma’s…
binnenkort is het weer van
dat. Dan beloven de partijen ons weer de hemel op
aarde. Wij kijken dan weer
reikhalzend uit naar wat ze
ons voor het onderwijs te
bieden hebben.
Maar de ervaring leert dat
niet alle beloften zullen of
kunnen waargemaakt worden.
Hieronder een greep uit de
beloften die diverse partijen
ons bij de vorige verkiezingen beloofden. Ik laat
het aan uw wijsheid over
om te oordelen of we er al
dan niet wat van gekregen
hebben. Maar ik denk dat ik
uw antwoord ken.

Groen:

- instapklassen van maximum
12 lln.
- initiatie andere talen
- vervangingspool
- verlagen van TADD-dagen
van 720 naar 480 (gespreid
over drie jaar)
- junior leerkracht (recht op
begeleiding) en senior leerkracht (na 10 jaar)
- prioritair investeren in kleuter en lager

CD&V:

- recht op continue professionaliseren
- meer werkzekerheid voor
starters
- daling administratieve werklast
- verschil toelage kleuter en
lager wegwerken
- goede ICT-uitrusting

Samensteller en vormgever van dit koeriertje: Freddy VAES

NVA:

- degelijk
loopbaanbeleid
voor leerkrachten
en directeurs

PVDA:

- maximum 15 leerlingen in
een klas (vanaf het 3de lj 20
lln.)
- onderwijs moet echt gratis
zijn
- onderwijsbudget optrekken
naar 7% van BBP

VLD:

- vaste leerkracht moet ondersteund worden door vakleerkrachten wetenschap, techniek,
talen,…
- meer begeleiding jonge
leerkrachten
- oudere leerkrachten een
expertfunctie of ondersteunde
functie geven

SP.A:

- huiswerk
beperken
- investeren in digitale leeromgevingen
- buitengewoon onderwijs
versterken voor die kinderen
voor wie inclusief onderwijs
niet mogelijk is
- een divers lerarenkorps met
genderevenwicht en niet-Belgische achtergrond)
- planlast verminderen
- schoolgebouw aanpassen aan
onderwijs van de 21ste eeuw.
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Steun ‘ons’ Marleen
Een groep enthousiaste collega’s van het COV die
graag hun sportieve grenzen willen verkennen willen deelnemen aan de 1000 km voor Kom op tegen
Kanker. Een fietstocht die nu al voor de negende keer
georganiseerd wordt tijdens het weekend van Hemelvaart. Samen met duizenden zielsgenoten trappen
tegen kanker. En dat vier dagen lang. Dat is de 1000 km
voor Kom op tegen Kanker.
Een hele uitdaging en pet af
voor diegene die er aan meedoen. Eén van de fietsende
COV-collega’s is Marleen
Vanherle, de vrijgestelde
secretaris voor Limburg. Het
COV-team is alvast ingeschreven, maar om te mogen
deelnemen moeten ze een
sponsorbedrag van minimum
5000 euro bij elkaar krijgen.
Ze vertrouwen daarvoor een
beetje op de ruggensteun van
alle andere COV-collega’s. Tijdens de vormingsdagen
ging er al een spaarpotje rond. Maar men heeft nog
lang niet het minimumbedrag bij elkaar gesprokkeld.
Uw bijdrage voor de fietsers voor het goede doel is
dan ook van harte welkom. Voor kankeronderzoek
kan men trouwens geen geld genoeg inzamelen. Iedereen kan storten op het rekeningnummer van Kom op

Op school ga je om met heel wat persoonlijke gegevens van je leerlingen, hun
ouders... Om de privacy van haar burgers
te beschermen, verscherpt de EU vanaf
mei 2018 grondig de regels rond persoonsgegevensbescherming. En dat heeft
serieuze gevolgen tot op de werkvloer van
jouw school.

tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding
van ‘GIFT’ (belangrijk!) en de negencijferige code
van dit team: 170 190 663.
Je kan ook naar de website www.1000km.be surfen,
dan via de zoekfunctie op de pagina ‘onze teams’ het
team ‘COV basisonderwijs in de lift’ zoeken en ver-

volgens op de knop ‘steun dit team’ klikken. Dan kan
je kiezen om 20, 40, 60, 100 of een bedrag naar eigen
keuze te doneren. Gewoon doen. Daarmee steun je het
oh zo belangrijke kankeronderzoek en uiteraard ‘onze’
Marleen en haar sportieve collega’s. Zij laat ons nooit
in de steek. Wij haar nu toch ook niet?

Uit de resultaten van de niet bindende
toelatingsproef voor toekomstige leraren bleek ondermeer dat de helft van de
kandidaten onvoldoende Frans kennen,
zo werd onlangs bericht. Kan best zijn
maar dat ze wel behoorlijk scoren voor
het hoofdvak Nederlands werd helaas niet
gekopt.

HLN schreef dat ‘Vlaamse leraren goed
betaald worden voor weinig uren les’.
Heel kort door de bocht want iedereen zou
moeten weten dat een leerkracht heel wat
meer doet dan lesgeven. Onderzoek toont
aan dat een leekracht gemiddeld 41 uren
per week werkt en dat we minder verdienen dan in de ons omringende landen.

Masters ?

Minister Crevits vroeg de Vlor om advies over de
inzetbaarheid, de doelstellingen en de organisatorische aspecten van een master specifiek opgeleid voor het basisonderwijs.
De Vlor ziet mogelijkheden in deze master om
het basisonderwijs en het schoolteam collectief
te versterken. Het is in de complementariteit met
de professionele bachelor dat de master basisonderwijs een meerwaarde kan hebben. Om de onderwijspraktijkcompetenties te garanderen, stelt
de Vlor volgende opleidindsvoorwaarden voor
deze opleiding voor: een diploma professionele
bachelor in het onderwijs en minimaal 2 jaar
relevante beroepservaring in het basisonderwijs.
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Onze Trump !
Pensioengeknoei !!! Dat is de titel die men terecht
op het werk van de huidige regering mag plakken.
Om te tonen dat we daarmee absoluut niet akkoord
kunnen gaan, verzamelden op dinsdag 19 december
duizenden mensen in Brussel om hun ongenoegen
te uiten. De vakbonden telden er 40 000. Zoals gewoonlijk meenden de politiemensen er minder gezien
te hebben. Maar dat zij in zulke situaties moeite
hebben met tellen, zijn we gewoon. In ieder geval...
er was een pak volk en dat moet voor de regering
zeker een signaal zijn. Al schitterde diezelfde dag
premier michel (ik schrijf zijn naam opzettelijk met
een kleine letter omdat zijn reactie maar heel kleintjes was) door te verkondigen dat de vakbonden en
de oppositie LEUGENS vertellen. Fake News... Dat
hij dit van onze aller vriend Trump heeft geleend (of
gepikt) maak hem nog zoveel kleiner. Dat alles wat
we op straat hebben gegooid letterlijk dingen zijn
die zijn regering heeft beslist, en dat hij nu doet alsof
dat allemaal niet is gebeurd, maakt hem nog zoveel
ongeloofwaardiger. Ja... ook wij hebben een Trump.

Nieuwe website van de Limburgse COV-afdeling

www.covlimburg.be
Mogelijk wisten jullie het niet eens. Maar de Limburgse afdeling van het COV had al jaren een eigen website.
Omdat in het wereldje van de webdesign alles heel snel verandert, was die site ook toe aan een nieuw kleedje.
Bart Weltjens, de voorzitter van kring Neerpelt, heeft er zich aangezet en het is uiteindelijk een zeer geslaagde
make-over geworden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je er dezelfde dingen op terug vindt dan op de nationale site van het COV. We focussen meer op het provinciaal gebeuren en uiteraard ook op het kringleven van
het COV. Zo heeft iedere kring (en dus ook de onze) er zijn eigen stekje waarop activiteiten, nieuwsfeiten en
andere dingen worden vermeld en/of aangekondigd. Ga alvast eens een kijkje gaan nemen. Doe dat trouwens
regelmatig a.u.b. !
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Ben je nog geen lid van het COV? Het kan uiteraard
altijd en op een heel eenvoudige manier via de website

www.cov.be of www.covlimburg.be

Actualiteit

* Men werkt momenteel aan
de voorbereiding van een
voorstel over een pensioen
met punten. Dat systeem zal
dan volledig onze huidige
berekeningen van de pensioenen
wijzigen. Nieuw is dat men zelf voor
zijn ‘pensioenpunten’ zal moeten
werken in plaats van het solidariteitsprincipe van voorheen.
* Momenteel kijket men voor de berekening van het pensioen naar het gemiddelde loon van de laatste 10 jaren
(eerder was dat nog de laatste 5 jaren).
Men denkt eraan om in de toekomst
te kijken naar het gemiddelde loon van
ALLE jaren. Wat uiteraard het pensioenbedrag naar omlaag zal halen.
* Vorig jaar werd afgesproken een strategisch plan basisonderwijs op te
maken dat over de legislaturen heen
zou gaan. Nu spreekt men hier niet
meer over maar stelt men ‘projectjes’ voor. Toch willen wij dat er wel
degelijk een PLAN komt.
* Het COV stelde vooraf dat het ondersteuningsmodel zonder goede
voorbereiding zou floppen. Voor die
goede voorbereiding kreeg men van
de regering geen tijd. Met als gevolg
dat het allemaal vierkant draait.
* Directeurs zijn terecht ontevreden
en zelfs kwaad over de houding van
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
COV stelt dat het debat niet alleen
over loonsverhoging van directeurs
moet gaan, maar zeker ook over de
druk in het onderwijs die trouwens
voor IEDEREEN voelbaar is.
* Omtrent het advies van masters in
het basisonderwijs stemde COV mee.
Meedere partners waren wel tegen
en stellen zich vragen bij ‘universitair diploma en toch dezelfde taken
invullen als een onderwijzer. Bestaat
het gevaar voor een ‘tussenkader’?
Men wil daaromtrent meer onderzoek.
Hoe zal de opleiding eruit zien?
* Men wenst eerst de eindtermen voor
het secundair onderwijs uit te schrijven
om daarna pas die van het basisonderwijs te behandelen. Dit lijkt een beetje
op eerst het dak bouwen, dan dit
proberen op te tillen om daaronder de
muren te zetten en tot slot beide delen
nog eens optillen om de fundamenten te gieten. Inderdaad lachwekkend.
Nochtans was het dat (glimlachen dus)
wat de minister deed, toen ze daar op
attent werd gemaakt. Het COV stelt
dat men beter eerst begingt met het
basisonderwijs (dus met de fundamenten).
* Er bestaat een plan LIO (Leraar In
Opleiding). Dit betekent dat men
vanuit een opdracht het diploma kan
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behalen. Of... ‘Onbekwaam toch in dienst
komen om er dan (hopelijk) bekwaam uit te
komen’. Ondertussen gaan die LIO’s
wel met iemands kinderen aan de slag.
Begeleiders van hogescholen menen
dat mensen moeten kunnen ervaren
of het beroep van leerkracht echt iets
voor hen is.
De OESO vergeleek de lonen van de
Vlaamse leerkrachten. Daaruit blijkt
dat we meer verdienen dan onze Finse
of Zweedse collega’s. Maar minder dan
de weddes in Nederland en Duitsland.
Het allerbest betaald zijn de Luxemburgers en de Zwitsers. Het startersloon van een Zwitserse leerkracht
evenaart zelfs dat van zijn Vlaamse
collega die bijna met pensioen gaat.
Eerlijkheidshalve moeten we er aan
toevoegen dat zij op jaarbasis meer
dan 1000 uur voor de klas staan. Dat
zijn er toch een goeie 400 meer dan
wij.
2,3% werd er de afgelopen jaren
bespaard op de werkingsmiddelen:
een zware molensteen om de nek van
het basisonderwijs. Een tiende van de
ingeschreven kleuters wordt niet gefinancierd! ‘Alternatieve financieringen’
zoals spaghettidagen, kienavonden
en sponsoring zijn schering en inslag.
Scholen zouden niet steeds weer op
zoek moeten gaan naar geld bij ouders
of het ruimere publiek. Minister
Crevits beloofde een plan basisonderwijs. De eerste stappen zijn gezet.
Het COV zal uitdrukkelijk aandacht
blijven vragen voor het basisonderwijs. De noden zijn te groot. We
zullen de minister en de hele Vlaamse
regering blijven herinneren aan het engagement dat ze aangingen.
De Werkbaarheidsmonitor van de
SERV (Sociaal-Economische Raad
Vlaanderen) bewijst het nogmaals:
leraren geven met passie les, maar
vinden nauwelijks tot geen rust. De
balans tussen werk en privé is voor
hen helemaal zoek.
Meer dan de helft van de 1465 leerkrachten in onze COV-enquête houdt
dagelijks minstens één toezicht. In
totaal staan ze vaak (veel) meer dan
70 minuten per week in weer en wind
paraat op het schoolplein. In deze
cijfers is het middagtoezicht niet inbegrepen.
Enkele jaren geleden beschouwde
men onderwijs zo zwaar dat men al op
50 - 55 jaar op TBS in afwachting van
het rustpensioen kon gaan. Nu zou
je ĺichaam en geest het wel 11 tot 16
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jaar langer moeten uithouden tot
61 - 67 jaar. Verbaast het u dan dat
leraren gemiddeld iets meer dan 3
weken per jaar ziek zijn?
*
Vanaf volgend schooljaar komt er een algemeen rookverbod
in de Vlaamse scholen. Momenteel
geldt in de scholen een algemeen rookverbod tijdens weekdagen van 6u30
tot 18u30. Het nieuwe rookverbod zal
heel de week de klok rond gelden voor
het hele schooldomein.
Zorg en goede begeleiding van leerlingen moeten vanaf volgend schooljaar
een erkenningsvoorwaarde worden.
Dit betekent dat de inspectie ook de
kwaliteit van leerlingenbegeleiding kan
controleren.
De onderwijsinspectie kreeg vorig jaar
vijf klachten voor grensoverschrijdend gedrag in het ondewijs.
81 leerkrachten hadden vorig jaar een
arbeidsongeval te wijten aan agressie.
58 leerkrachten werden aangevallen
door een leerling, 11 door familieleden
en 12 door buitenstaanders. Dat zijn
twee gevallen per schoolweek. Vergeleken met 2015 is dat bijna een verdubbeling, want toen waren het er 47.
Onderwijspdedagoog Hilde Leonard
noemt het cijfer zelfs maar een topje
van de ijsberg. “Te lang hebben we
enkel gepraat met leerlingen”, zegt
ze. “Leerkrachten moeten durven
optreden.”
De wachtlijst voor scholenbouw is nog
nooit zo lang geweest. Meer dan 1.600
scholen hebben voor 2,72 miljard euro
subsidies aangevraagd. Projecten die
in 2003 zijn ingediend, kregen begin
dit jaar groen licht. Hoewel het aangevraagde subsidiebedrag bij Agion
stijgt, daalt het aantal dossiers. Scholen
dienen dus aanvragen in voor grotere
projecten.
Vorig schooljaar kozen maar liefst 800
directeurs voor een andere job. Ze
verzuipen in het werk en vooral in de
verantwoordelijkheden. Ze staan aan
het hoofd van een groot bedrijf maar
krijgen (vooral in de basisschool) de
omkadering van een kruidenier. Meer
nog... in het huidige onderwijslandschap gebeurt het dat directeurs een
beetje als ‘omkadering’ van de scholengemeenschappen gebruikt worden
en dus er nog taken bij krijgen. De
minister vertelt dat ze niet doof is
voor de noodkreet van de directeurs.
Ze werkt momenteel aan een toekomstplan voor het basisonderwijs en
belooft dit probleem daarin mee op te
nemen.
Scholen waren tijdens de laatste dagen
van de kerstvakantie nog op zoek naar
755 leerkrachten.
blz. 5

Inspiratiesessie in de Cordobar in Hasselt

Op zaterdagvoormiddag 18 november
namen een 70-tal onderwijsmensen van
allerlei pluimage deel aan een inspiratievoormiddag die doorging in de Cordabar
in Hasselt. Een schitterende locatie voor
zo’n initiatief. De deelnemers mijmerden er over hun droomjob. Wat geeft hen
energie? Hoe zien ze hun toekomst in
het onderwijs en in hun team? Wat als ze
mochten dromen? Iedereen kreeg er de
kans om in kleine groepjes zijn verhaal te
doen: van bekommernis tot droom.
Doel van deze inspiratiesessie was om
deze ervaringen en verhalen van de mensen op de werkvloer als inspiratiebron te
gebruiken voor het congres in november
2018.
Eerst werden de deelnemers goed opgewarmd door twee begeesterende sprekers: Angelo Gavrielatos (Education
International) en professor Geert Kelchtermans (KULeuven). De sfeer zat er meteen in. De babbels konden beginnen.
Alle deelnemers waren het er over eens. Het was een geslaagde en begeesterende voormiddag en het deed deugd
om naar de verhalen van collega’s te luisteren. Vaak met dezelfde bekommernissen (en dan doet het deugd te
weten dat je niet alleen staat) maar heel vaak met frisse en vernieuwende ideeën.

Administratieven

Het is voor de kringvoorzitters niet altijd makkelijk om de
administratieven in de verschillende scholen te kennen. Dat
maakt het extra moeilijk om alle COV-administratieven uit de
nodigen voor een vorming of ISB. Zij die onlangs deelnemen
aan de ISB over ‘Werken en zwangerschap’ bezorgden ons via
het inschrijvingsformulier hun mailadres. Die bewaren we in
een apart bestandje waardoor we hen een volgende keer (in
maart) alvast kunnen uitnodigen. We zouden graag willen vragen of de administratieve krachten die op de jongste ISB niet
aanwezig waren, hun mailadres te bezorgen aan onze secretaris. Dat kan via het mailadres nico.pillards@covlimburg.be

Vorming militanten
Aan de eerste reeks vormingsdagen van dit schooljaar, die plaatsvonden
in oktober, namen in totaal 189 militanten deel. Dat is iets meer dan
59% van het totaal aantal militanten in Limburg. Een bevredigend resultaat, al zouden we uiteraard graag nog meer mensen naar de vormingen
willen krijgen. Het is trouwens hun recht om er aan deel te nemen. En
wie goed gevormd is, kan zonder twijfel tijdens de onderhandelingen in
de overlegorganen meer adelbrieven op tafel leggen.
Eind januari worden alle militanten voor een tweede vormingsdag uitgenodigd. Daarvoor kunnen ze terecht in As (22 januari), Hoepertingen
(25 januari), Bocholt, (29 januari) en in Zolder (1 februari). Het onderwerp zal dan zijn: onderhandelen over de personeelsformatie (deel 2).
Verder zal er ook ingegaan worden op het werven van nieuwe leden.

Samensteller en vormgever van dit koeriertje: Freddy VAES

Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het
Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we
zo houden. Het basisonderwijs is cruciaal voor de
verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst
van elke kind. De noden zijn bekend. Waar wacht
de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen
redenen voor.
1. Meer uren kinderverzorging
2. Kleuteronderwijs ondergefinancierd
3. M-decreet: geMorrel in de Marge?
4. Leerkracht toezichthouder?
5. Professionaliseren? Ja graag!
6. Tijd voor overleg
7. Directeurs bezwijken
8. Educatieve master basisonderwijs
9. Gratis basisonderwijs
blz. 6

Ledenvormingen

Overlijden

Congres

Op 16 januari vindt in het ACV gebouw
in Hasselt een vormingsavond plaats die
zeker interessant is voor onze jongeren.
Onze vrijgestelde secretarissen zullen hen
de wetgeving betreffende TADD en vaste
benoeming uitleggen.
Op 9 februari zal er ledenvorming plaatsvinden in De Muze in Zolder met als onderwerp ‘Verloven’ en ‘Minder werken’.
Deze vorming vond onlangs ook al plaats
in Hasselt. Daarvoor schreven zich een
veertigtal deelnemers in. Maar uiteindelijk
kwamen er slechts 26 opdagen. Het slechte
weer zal daar ongetwijfeld voor veel hebben tussen gezeten.
Verder houden we ook nog een ledenvorming over ‘Einde Loopbaan’ en die gaat
door in het ACV-gebouw in Hasselt op 6
maart. Diezelfde vorming herhalen we
nog eens op 17 april in de Watermolen in
Bocholt.

Op 16 november overleed Martha Box, de
schoonmoeder van Paul Geerdens, penningmeester van kring, secretaris van de
seniorenwerking van de kring en sinds
september ook provinciaal penningmeester.
Pauls schoonmama werd geboren op 15
augustus 1918 en bereikte dus de gezegende leeftijd van 99 jaar. Ook al had ze een
mooi en lang leven,
toch is en blijft het verliezen van een geliefde moeder pijnlijk.

Een delegatie van het
COV nam deel aan
het Vlaams ACVcongres in Oostende
(23 en 24 november).
Onder de titel “Gelijkheid maakt het
verschil” dachten
500 militanten en
beroepskrachten na
over hoe we onze
samenleving op een
rechtvaardige en solidaire manier willen
inrichten. Een pak
krachtlijnen werden
besproken/gestemd.
Er was ook ruimte
voor uitwisseling.
Zo riepen de ACVjongeren op voor
hun petitie: “Stop de
lage lonen. Stop de
levenslange onzekerheid.”. En in de wandelgangen werden er
‘buffs’ verkocht om
de COV-collega’s te
steunen die in mei
2018 de 1000 km
fietsen voor Kom Op
Tegen Kanker.
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Gratis kinderopvang tot 3 jaar ????

D

e christelijke vakbond ACV
vraagt om kinderopvang tot
drie jaar gratis te maken in
Vlaanderen. In een eerste fase moet de
voorschoolse kinderopvang kosteloos
worden voor gezinnen met een laag
inkomen, en uiteindelijk voor iedereen. Kinderopvang neemt nu bij veel
gezinnen een flinke hap uit het budget.
Ruim één op de twee baby’s en peuters in
Vlaanderen gaat nu naar de kinderopvang.
Ouders tellen daarvoor 5 tot 28 euro per
dag neer, in crèches waar ze volgens hun
inkomen betalen. In andere crèches die
hun prijs vrij bepalen, kan dat bedrag oplopen tot 35 euro. De christelijke vakbond
stelt nu voor om ouders niet meer te laten
betalen voor de opvang van hun kinderen
tot de leeftijd van drie jaar.
Kinderopvang maakt het voor ouders makkelijker om werk en gezin te combineren.
Maar kinderopvang is vooral belangrijk
voor de kinderen zelf, stelt de bond.
“Kinderen die al vroeg naar de opvang
gaan, krijgen positieve prikkels en worden uitgedaagd”, zegt Ann Vermorgen,
de topvrouw van het Vlaamse ACV. “Dat
geeft hen een extra duwtje in de rug voor
later. Want ze zijn fitter en bewegen meer,
ze leren beter en moeten minder zittenblijven, en ze studeren ook langer.”
“De ervaringen die kinderen opdoen in
hun eerste levensjaren hebben een grote
impact op hun latere ontwikkeling”, legt
Vermorgen uit. “Door volop in opvang
te investeren, geven we kinderen meer
kansen, en maken we hen weerbaarder om
op eigen benen te staan, als ze volwassen
worden.”
Vooral kansarme kinderen uit kwetsbare
gezinnen - vaak gezinnen met een laag
inkomen - hebben baat bij kinderopvang.
“Maar net die kinderen maken er weinig
gebruik van”, beklemtoont Ann Vermorgen. “Amper 19 procent van de kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen gaat
naar de kinderopvang. Voor kinderen uit
gezinnen met een hoog inkomen is dat 65
procent. Dat is echt de wereld op zijn kop.
“
“Zeker voor de lage inkomens is de kinderopvang vaak te duur. De Vlaamse regering heeft kinderopvang voor kwetsbare
gezinnen trouwens duurder gemaakt”, zegt
Vermorgen. “Wij doen het omgekeerde
voorstel: maak kinderopvang tot drie jaar
alvast kosteloos voor de lage inkomens,

zodat de drempel voor hen minder hoog
wordt om er gebruik van te maken.”
Maar ook voor de hogere inkomens moet
de voorschoolse kinderopvang op termijn
gratis worden, vindt de christelijke vakbond. “Want kinderopvang moet evenzeer
een basisrecht worden als kleuteronderwijs, en dus evenzeer kosteloos worden
voor wie er gebruik van wil maken.”
Het ACV heeft ook berekend wat gratis
kinderopvang tot drie jaar én gedurende
drie dagen per week moet kosten. Als
twee op de drie kinderen daar gebruik
van maken, kost dat ruim 1 miljard euro
belastinggeld per jaar, of twee keer zoveel
als nu. Als álle kinderen daar gebruik van
maken, kost dat ruim anderhalf miljard, of
drie keer zoveel als nu.
“Gratis kinderopvang vergt een zware investering”, erkent Ann Vermorgen, “maar
is het een investering die zichzelf tot vier
keer terugverdient. Want als kinderen zich
daardoor beter en sneller ontwikkelen,
gaan ze het beter doen op school, en komen ze later ook makkelijker aan de bak
op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk betekent
dat extra jobs en inkomsten voor de sociale zekerheid, en minder uitgaven voor
bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen.”
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De christelijke vakbond gaat zijn voorstel
voor gratis kinderopvang in Vlaanderen
voorleggen op zijn congres van 23 en 24
november. “We willen met ons voorstel
vooral het maatschappelijk debat aanwakkeren”, besluit Vermorgen, “ over het
belang van goede, toegankelijke kinderopvang én over de investeringen die daarvoor nodig zijn.”
Vlaams minister van Welzijn en Gezin, Jo
Vandeurzen (CD&V), heeft begrip voor
het statement dat de vakbond wil maken.
Hij zit helemaal op dezelfde lijn als het
gaat over het belang van opvang voor de
ontwikkeling van het kind. Maar Vandeurzen moet als minister realistisch zijn, zegt
hij: “Een ruwe berekening leert ons dat dit
600 tot 700 miljoen euro zou kosten. Als
ik minister van Welzijn zou mogen zijn
in een land waar je met de centen geen
rekening moet houden, is alles bespreekbaar”. Maar de kost is volgens Vandeurzen
niet het enige probleem: “Ook principieel
heb ik er een probleem mee: ik vind het
toch eigenaardig dat er niet gepleit wordt
voor een systeem in functie van het inkomen van de ouders”. Vandeurzen is dus
voorstander van het systeem zoals het nu
bestaat.
(bron: vrtNWS)
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Je bent bemind
Maarten is bezig met de kerstboom en de kerststal.
Hij doet het met zijn twee kinderen, nog kleuters.
Het is heel voorzichtig werken,
want de stal en de beeldjes zijn oud, nog van een
groottante.
Het kindje Jezus mag al even in de stal liggen,
voordat het in de kast moet wachten tot kerstavond.
Dan komt de dochter aan met twee andere Jezusbeeldjes
en plaatst ze erbij in de stal.
“Drie kindjes Jezus, dat kan wel niet”, zegt papa
Maarten.
“Jawel papa. Een Jezus voor broer, eentje voor mij,
en eentje voor mama en papa.”
Zij had het eigenlijk reeds door: Jezus is er voor
iedereen.
Gelukkig dat er een kerststal wordt geplaatst
en dat het niet alleen bij een kerstboom blijft.
In de kerststal ligt immers hét begin.
Daar is het om te doen voor christenen.
Het gaat om de geboorteviering van een kind
dat anders is dan alle andere kinderen.
Ook al is het op dezelfde manier geboren,
uit een vader en een moeder,
in omstandigheden gelijkend op die van vluchtelingen nu,
toch is het nog anders,
omdat het de Redder is.
Aan heel de wereld heeft Hij getoond:
er is een weg die zinvol is op elk moment,
er is een levenswijze die leidt naar licht.
Het was de weg en de levenswijze van de liefde.
Tot liefde nodigt dat kindje reeds uit.
Zoals het later naar zieken en gezonden zal kijken,
met de ogen van Gods liefde,
zo kijkt het vanuit een kribbe naar ieder mens:
‘Ik breng jou een blijde boodschap:
jij bent bemind.
Ik breng jou de liefde van mijn Vader over.
Ik nodig je uit op de weg van de liefde.’

Masters

Kinderen in ons basisonderwijs
scoren steeds minder goed in begrijpend lezen. Dat weten we door
de resultaten van de internationaal
vergelijkende PIRLS test die onderzoekt hoe goed leerlingen van
ongeveer 10 jaar een tekst begrijpen
en verwerken. Een cruciale vaardigheid! Moeten we daarom ons hele
onderwijssysteem en onze lerarenopleiding op de helling zetten? Nee,
natuurlijk niet. Wel beseft het COV
dat leraren vandaag elke dag met
erg complexe en diverse problematieken geconfronteerd worden, meer
dan 10 jaar geleden het geval was.
Daarom blijft het COV voorstander
van de inrichting van een master
specifiek voor het basisonderwijs.
Voor het COV moeten masters
basisonderwijs opgeleid zijn voor
alle leerjaren en alle leergebieden.
Tegelijk biedt deze masteropleiding
kansen om te verdiepen in een of
meer leergebieden. Het is niet zo dat
we geen vertrouwen hebben in de
huidige leraren die goed en kwaliteitsvol zijn opgeleid. Wel zijn we
ervan overtuigd dat diverse teams
ons basisonderwijs zullen versterken en de kwaliteit ervan positief
zullen beïnvloeden.

Het is een boodschap voor iedereen.
Mag het een boodschap zijn
die ook jou liefdevol maakt.

Rik Renckens
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