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1 Inleiding: De leraar op school en in de 
samenleving 

1.1 Over het project 

Het project ‘De leraar op school en in de samenleving’ is een meerjarig en vernieuwend project 

binnen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de strategische adviesraad (SAR) voor het beleidsdomein 

Onderwijs en Vorming. Vanuit een bezorgdheid voor het lerarentekort en de kwaliteit van onderwijs 

engageert de Vlor zich in dit project voor de leraar en het lerarenberoep. De vraag die centraal 

staat: Hoe kunnen we meer mensen motiveren om een sterke leraar te worden – én te blijven – 

binnen een maatschappij die de leraar ook naar waarde schat? Want zonder sterke leraren, geen 

sterk onderwijs.  

Het project is vernieuwend voor de Vlor, omdat de raad verschillende participatieve werkvormen 

verkent. Zij dienen als een aanvulling voor de klassieke Vlor-consultatiemethode. Dat moet zorgen 

voor een dynamiek met de representatieve organisaties binnen de Vlor en voor een verbreding van 

het draagvlak. De raad wil de output van het project ook gebruiken om zijn impact te versterken 

en sterker proactief te werken. 

Met dit project wil de Vlor een nieuwe stap zetten in dit (soms uitdagend) beleidsdossier, onder 

meer door een dynamiek op gang te brengen door de leraar zelf te horen. Van bij de start werden 

leraren bij het project betrokken. De meerwaarde van dit project is dan ook dat we mét de leraar 

dit thema verder verkennen. Dit doen we door zo veel mogelijk naar de meningen en ideeën van 

leraren zelf te gaan en deze (letterlijk) te verwoorden. Dat is een vorm van erkenning en waardering. 

Dit project is geen wetenschappelijk onderzoek en pretendeert geen wetenschappelijke validiteit. 

Het kan er wel perfect aanvullend naast staan.  

Het project ‘De leraar op school en in de samenleving’ werd voorbereid in het werkjaar 2019-2020. 

Een projectgroep onder voorzitterschap van Marianne Coopman (COV) en Veerle Hendrickx (Karel 

de Grote Hogeschool) maakte werk van het positioneren van het project binnen de Vlor en legde 

de contouren en de inhoudelijke pijlers ervan vast. Om ervoor te zorgen dat de juiste vragen en 

thema’s centraal zouden staan, werden op 4 maart 2020 11 leraren uit het basis- en secundair 

onderwijs uitgenodigd voor een lerarentafel. Dit gebeurde op basis van een open oproep rond de 

vraag ‘Waar ligt de leraar wakker van?’. Uit deze voorbereidende fase werden vier kernvragen 

gedestilleerd: 

 

 

 

 

 

1. Wat maakt het beroep van de leraar uniek? 
2. Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek 

versterken? 
3. Hoe kunnen we de professionaliteit van leraren (blijven) versterken? 
4. Hoe kunnen we het imago en de maatschappelijke waardering voor 

het lerarenberoep versterken? 
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Het project verloopt in een aantal etappes. De kernvraag rond de uniciteit van het leraarschap 

beantwoorden we in werkjaar 2020-2021 aan de hand van gesprekstafels. Uit deze gesprekstafels 

volgen de bouwstenen van het lerarenberoep. Deze werden afgewerkt in het voorjaar van 2021.1 

De bouwstenen vormen een verder referentiekader in het project. De andere kernvragen pakken 

we aan via een online ideeënplatform. In werkjaar 2021-2022 diepen we deze uit in gesprekken 

met stakeholders en expertenworkshops. We sluiten af met een finaal rapport aan de Vlor.  

De drijvende kracht achter het project is het lerarenpanel. Dit panel – dat bestaat uit leraren -  

waakt erover dat het project dicht bij de leraar en de leefwereld van de leraar staat. Het denkt na 

en reflecteert kritisch over de resultaten van de participatieve trajecten. 

1.2 De projectgroep  

De projectgroep werkte in opdracht van het Vast Bureau van de Vlor het projectplan uit. Ze volgt 

het project op als stuurgroep en bewaakt de kwaliteit van het proces. Ze is ook verantwoordelijk 

voor het opleveren van de resultaten. Op het einde van de rit is het ook de projectgroep die het 

project evalueert en er lessen uit trekt voor de werking van de Vlor.  

Marianne Coopman (COV) – covoorzitter 

Veerle Hendrickx (KDG Hogeschool) – covoorzitter 

Bruno Sagaert (OVSG) 

Frederik Maes (Kat Ond Vla) 

Geert Spiessens (GO!) 

Goele Cornelissen (COC) 

Isabel Rots (COV) 

Nancy Libert (ACOD Onderwijs) 

Wim Van der Schueren (VSOA Onderwijs) 

Kathleen Bodvin (VCOV) 

Els Consuegra (Vlir) 

Ann Martin (Vlhora)  

Hilde Lesage (Departement Onderwijs en Vorming) 

Brigitte Vermeersch (VRT) 

Katrien Persoons (Vlor) – secretaris  

Simon Grymonprez (Vlor) – projectcoördinator 

1.3 Het lerarenpanel  

In oktober 2020 deed de Vlor via zijn kanalen een oproep aan leraren om zich kandidaat te stellen 

voor het lerarenpanel van dit project. Uit 144 enthousiaste inzendingen selecteerde de Vlor een 

divers panel van 17 leraren: het lerarenpanel bestaat uit leraren van alle onderwijsniveaus en alle 

onderwijsvormen. De voorzitter van het panel is VRT-journalist Brigitte Vermeersch.  

 

1 Het verslag vindt u hier: https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/gesprekstafels.  

https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/gesprekstafels
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Sarah Bauters (VBS Sint-Janscollege – Gent)) 

Ann De Craene (VBS Sint-Jozef - Lochristi) 

Fattoum Bousba (Het Spoor – Sijsele)  

Tom Morel (De Sterre-spits Gent)  

Kimberly Baetens (DvM Basisschool Aalst) 

Danielle Verheye (BSGO! ’t Kofship – Edegem) 

Bonny Goethals (BSGO! Brugge Centrum – Brugge) 

Anneleen Arnauts (Sint-Pietersschool Korbeek-Lo) 

Miette Plessers (De Wonder-wijzer – Zutendaal) 

Koen Van Huele (Het College – Vilvoorde) 

Ibtissam Machkour (VIA – Tienen) 

Dag De Baere (GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen) 

Nicolas De Lobel (vroeger: Secundair Kunstinstituut – Gent, nu Teach For Belgium) 

Griet Mertens (De MET – Leuven) 

Leen Van Beeck (Talentenschool – Turnhout) 

Harry Schillemans (Spectrumschool – Deurne)  

Isabel Van Kerckhove (De Radar – Tienen) 
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2 Ideeënplatform: opzet en verloop 

Het ideeënplatform is één van de diverse vormen van participatie die de Vlor binnen het project 

hanteert. De concrete uitwerking van het ideeënplatform vond plaats in het voorjaar van 2021. In 

samenwerking met Citizenlab stelde de Vlor zes weken lang (in mei en juni) een digitaal 

ideeënplatform te beschikking van het brede onderwijsveld en daarbuiten. Na zes weken noteerde 

het ideeënplatform meer dan 300 ideeën en 1000 geregistreerde gebruikers. Dit rapport is een 

verslag van zes weken bedrijvigheid op deleraar.vlor.be, de URL waaronder het ideeënplatform 

ressorteerde.  

In dit hoofdstuk geven we mee wat de opzet van het platform was, hoe we de opbouw hebben 

aangepakt, de communicatie hebben aangevat en hoe de zes weken zijn verlopen. In het volgende 

hoofdstuk blikken we kwantitatief terug op het ideeënplatform.  

2.1 Opzet: waarom een ideeënplatform?  

Kernvraag 1 van het project (‘Wat maakt het beroep van leraar uniek?’) beantwoordden we aan de 

hand van enkele focusgroepen en de inbreng van ons lerarenpanel.  

Voor de andere kernvragen schaalden we op en kozen ervoor zo veel mogelijk verschillende 

stemmen te verzamelen. Daarvoor waren we genoodzaakt onze participatiemethode moesten 

aanpassen. We kozen voor een ideeënplatform: een digitale ideeënbus met een open, 

laagdrempelig en exploratief karakter. Op een ideeënplatform kan eenieder de geposte ideeën 

overschouwen en in dialoog gaan met anderen. We wakkeren daarmee direct het debat over ‘de 

leraar’ aan.  Clusters 2, 3 en 4 

In het project ‘De leraar op school en in de samenleving’ staat de leraar centraal. Door voor de 

participatievorm van een ideeënplatform te kiezen, gaven we elke leraar en elke 

onderwijsprofessional in Vlaanderen en Brussel de kans om de Vlor met ideeën te voeden. De 

leraar aan het woord, leraarschap in het centrum van het debat.  

2.2 De opbouw naar het ideeënplatform 

Voor de uitwerking van het ideeënplatform gingen we in zee met Citizenlab. Citizenlab werd in 2015 

opgericht met als doel de besluitvorming van lokale overheden te verbeteren door burgers meer 

inspraak te geven. Het bedrijf brengt steden en burgers samen op ‘digitale platformen’ waarop 

burgers hun mening kwijt kunnen en overheden hun beslissingen beter kunnen verantwoorden. 

Hoewel Citizenlab vooral samenwerkt met lokale besturen, richten ze zich ook op organisaties op 

andere bestuursniveaus, zoals de Vlaamse overheid (waar ze ook een raamovereenkomst mee 

heeft).  

Het digitale platform van Citizenlab stelde ons in staat onze ambitie van de grote, open ideeënbus 

te realiseren. Samen met Citizenlab, het lerarenpanel en de projectgroep kreeg het ideeënplatform 

vorm. Om de bezoekers van het ideeënplatform zo open mogelijk te benaderen, kozen we ervoor 

om met drie grote, open en verkennende vragen (clusters) te werken: 

1 Hoe maken we de leer- en werkplek van de leraar aantrekkelijker? 



 

 

 

 

7 

2 Hoe kan de leraar een professional zijn en blijven?  

3 Hoe kan het imago van en de waardering voor het lerarenberoep positief worden versterkt? 

 

Eenieder die zich registreerde kon een idee onder de drie themavragen plaatsen. Elke themavraag 

had een eigen plaats op deleraar.vlor.be, waar de geposte ideeën gebundeld waren. Er was ook 

een mogelijkheid om op de ideeën te reageren en in dialoog te gaan met anderen. Ideeën konden 

ook ‘geliket’ worden.  

De communicatie naar het werkveld en de brede samenleving toe verliep via verschillende 

kanalen. Allereerst bepaalde de projectgroep de exacte doelgroep(en) van het platform. De 

primaire doelgroep was de brede groep van onderwijsprofessionals, met name leraren in het 

leerplichtonderwijs, maar ook (niet-exhaustief) pedagogische begeleiders, directies, 

lerarenbegeleiders, ondersteuners, lerarenopleiders of onderwijsonderzoekers. De secundaire 

doelgroep was de groep die bijna of al in aanraking gekomen is met het lerarenberoep: de 

studenten in de lerarenopleiding en de leraren die zijn uitgestroomd en gepensioneerde leraren. 

De derde doelgroep was de ‘brede samenleving’, waaronder ook leerlingen en ouders vallen.  

De oproep om deel te nemen aan het ideeënplatform werd verspreid via verschillende Vlor-

kanalen: sociale media (Facebook en Twitter), maar ook de nieuwsbrief en het Vlor-tijdschrift In 

Beraad. De leden van de Vlor hielpen de oproep via nieuwsbrieven, Tweets en Facebookberichten, 

magazines tot ver in het onderwijslandschap verspreiden. De oproep kwam ook terecht bij Klasse 

en Schooldirect.  
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Om de communicatie kracht bij te zetten schakelden we huiscartoonist van De Standaard in, 

Steven Degryse a.k.a. Lectrr. Lectrr leverde een fijne cartoon af die druk besproken werd op sociale 

media en daardoor de bekendheid van ideeënplatform ook kracht bijzette.  

2.3 Verloop: zes weken ideeënplatform 

Het ideeënplatform deleraar.vlor.be ging van start op 26 april 2021. Met bijna 200 inschrijvingen 

de eerste week nam het platform een vliegende start. Al snel werden ideeën gepost, reacties 

geplaatst en likes uitgedeeld. Het platform werd ook gretig gedeeld via sociale media.  

Na zes weken, tot en met 6 juni, noteerden we bijna 1.000 geregistreerde gebruikers en meer dan 

5.500 unieke bezoekers. We klokten af met bijna 350 ideeën. De ambitie om met het 

ideeënplatform ‘de leraar’ te bereiken werd gehaald. Ruim de helft van de geregistreerde 

bezoekers waren leraren. Ook schooldirecteurs en onderwijsprofessionals werden vlot bereikt.  
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3 Ideeënplatform: een kwantitatieve terugblik 

Dankzij de registratiegegevens kunnen we een ruwe schets geven van de gebruikers op het 

platform. Zo kunnen we het (brede) beroepsprofiel meegeven, de leeftijd van de gebruiker en de 

school waar de onderwijsprofessionals werken.  

3.1 De gebruikers 

3.1.1 Beroepsprofiel 

In totaal noteerden we 956 unieke gebruikers op het platform. Sommige gebruikers gaven 

meerdere beroepsprofielen op, zoals ‘leraar basisonderwijs’ en ‘ouder van een leerling/student’. 

De verdeling naargelang beroepsprofiel zag er als volgt uit.  

 

Ik ben … # gebruikers 

Momenteel niet aan het werk/met pensioen 19 

Leraar basisonderwijs 251 

Leraar secundair onderwijs 261 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 98 

Schooldirecteur 111 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratie, 

ondersteuning, begeleiding) 

173 

Student in de lerarenopleiding 35 

Werkzaam buiten onderwijs 24 

Leerling of student (niet in lerarenopleiding) 5 

Ouder van een leerling/student 31 

(Beleids)medewerker in middenveld/politiek/partij/overheid 31 

Onbekend 18 
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Aan de gebruikers die werkzaam waren buiten onderwijs (24 gebruikers) vroegen we wat hun 

beroepsprofiel was. Daarop kwamen volgende antwoorden: werkzaam in de welzijnssector, 

voormalig leerkracht centrale verwarming en nu zelfstandige loodgieter, verzorgende aan huis bij 

kinderen, verpleegkundige, therapeut, Software Architect, opleidingsverantwoordelijke bedrijven, 

onderzoeker, Ondernemer, Strategisch advies KMO's en start-ups, machinebouw- mechanisch 

ontwerp ingenieur expert level, werkzaam in IT-sector, horeca, grafisch vormgever, financieel- 

accountant, commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie, adviseur bij een educatieve 

uitgeverij, boekhouding metaalverwerkende nijverheid, bemiddelaar onderwijs VDAB, Art Director, 

Adviseur-teamchef FOD Financiën. 

3.1.2 Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de platformgebruiker lag op 44,2 jaar, de mediaan op 45 jaar. De 

oudste gebruiker telde 78 levensjaren, de jongste gebruiker 16. De leeftijdsverdeling zag er als 

volgt uit. 

 

 

3.1.3 Geografische verspreiding 

We vroegen de gebruikers ook om aan te geven – indien ze in een school werkzaam waren – in 

welke gemeente hun school gelegen was. De grootsteden waren sterk vertegenwoordigd. De meest 

aanwezige gemeente was Gent (75 gebruikers), gevolgd door Antwerpen (66 gebruikers) en Brugge 

(29 gebruikers). De gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waren met in totaal 33 

gebruikers ook goed vertegenwoordigd. In totaal gaven 641 gebruikers de gemeente op van de 

school waarin ze werken. 40,7% van hen werkten in de 13 Vlaamse centrumsteden (Aalst, 

Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-

Niklaas en Turnhout). 
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Er was een goede geografische spreiding van de deelnemers; we bereikten mensen over heel 

Vlaanderen. Er waren zowel gebruiker uit centrumsteden als gebruikers uit meer landelijke 

regio's in Vlaanderen. 

 

3.1.4 Toeleiding tot het platform 

Tot slot bevroegen we onze gebruikers over hoe ze op het platform waren terecht gekomen. Sociale 

media blijken belangrijk – vooral Facebook. De kanalen van de Vlor konden heel wat gebruikers 

overtuigen zich te registeren, net als de kanalen van de leden van de Vlor.  
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3.2 De ideeën  

3.2.1 Aantal ideeën en reacties 

In totaal werden 336 ideeën en 449 reacties op het platform gepost. Vooral de themavraag over 

de ‘leer- en werkplek’ kon op veel ideeën rekenen. Een overzicht: 

Themavraag # geposte ideeën # reacties 

Hoe maken we de leer- 

en werkplek van de 

leraar aantrekkelijker ❓ 

166 217 

Hoe kan de leraar een 

professional zijn en 

blijven❓ 

98 114 

Hoe kan het imago van 

en de waardering voor 

het lerarenberoep 

positief worden 

versterkt❓ 

72 118 

Totaal  336 449 

 

3.2.2 Thema’s 

Op voorhand werden een aantal thema’s gedefinieerd waaraan gebruikers een idee konden 

linken. Niet iedere gebruiker die een idee heeft gepost, linkte het idee met een thema. Deze 

thema’s verschillen van de tags die later in dit document aan bod komen.  
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4 Verslag van de ideeën  

4.1 Woord vooraf 

De projectgroep heeft ervoor gekozen om de ideeën in dit verslag integraal, ruw en ongepolijst weer 

te geven, volgens de manier waarop ze op het platform zijn gepost. De ideeën worden dus 

opgesplitst volgens de drie themavragen. Ideeën die zeer algemeen zijn, niet ter zake doen of op 

een ander onderwerp betrekking hebben, worden helemaal op het einde van elke themavraag 

weergegeven.  

Een idee is als volgt weergegeven: 

Titel van het idee 

Beroepsprofiel van degene die het idee heeft gepost 

 
subthema (tag) 

waaronder het 

idee valt 

     aantal likes op dit idee 

 

       Hier staat het idee.  

 

     Hier staat een reactie op het idee. (Beroepsprofiel van degene die reageert) 

     Hier staat een reactie op een reactie (Beroepsprofiel van degene die reageert) 

 

De enige toevoeging zijn de subthema’s of tags. Om de doorzoekbaarheid en de 

gebruiksvriendelijkheid van dit rapport te verhogen, heeft de projectgroep geopteerd om de ideeën 

thematisch te coderen. Elk idee heeft dus een ‘tag’. De tags zijn tot stand gekomen bij het lezen 

en analyseren van de ideeën en zijn niet vooraf bepaald. De tags zijn door meerdere mensen 

gecross-referenced om de betrouwbaarheid ervan te verhogen.  

Deze tags worden gebruikt: 

ondersteuning overleg- en 

professionaliseringstijd 

onderwijslandschap  

team & overleg        loopbaan overheid   

lerarenopleiding        middelen      infrastructuur 

waardering & imago                schooldirectie       professionalisering        

kwaliteitszorg       digitalisering     arbeidsvoorwaarden    

klasgroep           leermiddelen      innovatie       
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administratie & papierwerk opdracht leraar vertrouwen & autonomie 

(onderwijs)onderzoek personeelsbeleid schoolbestuur 

 

Belangrijk om te vermelden: het aantal likes is een slechte indicator voor de populariteit van een 

idee. Ideeën die aan het einde van de zes weken zijn gepost hebben, namelijk automatisch veel 

minder likes dan ideeën die in de eerste week zijn gepost.  

4.2 Hoe maken we de leer- en werkplek van de leraar 
aantrekkelijker? 
 

Starters laten samenwerken met een buddy 

Leraar basisonderwijs 

overleg, 

(leraren)opleiding 
     2 

Ik vind dat beginnende leerkrachten te weinig begeleid worden en zomaar voor de leeuwen 

worden gegooid. Beter zou zijn om hen eerst twee jaar de theorie te geven met een paar 

proeflessen en ze voor het derde jaar een volledig schooljaar toe te wijzen aan een klas waar 

ze samen met een ervaren iemand voor de klas staan. In veel andere opleidingen is dat ook 

noodzakelijk. Denk maar aan huisdokter. Het is win win. Oudere leerkrachten krijgen nieuwe 

ideeën en jonge leerkrachten worden gesteund. 

 

Assistent-leraar 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

ondersteuning 
     6 

      15 jaar PAV leerkracht 4-5-6-7BSO. 61jaar. Soms stagiaire die niet 'sterk' genoeg is om 

leraar te worden maar wel assistent zou kunnen zijn voor 'hulp-leraar'. Beetje zoals 

verzorgende bij kleuterjuf. Of leerkracht op retour... 

     Je idee geeft mensen ook kansen om te groeien: de assistent kan later doorgroeien tot 

leerkracht en eventueel ook tot senior-leerkracht. De leerkracht waarbij geassisteerd wordt, 

krijgt kansen om ontlast te worden enorm te groeien in co-teaching. (Andere functie in 

onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/...) 

     Absoluut een goed idee, eigenlijk zou dit voor elke beginnende leerkracht een goed idee 

zijn om een jaar mee te draaien met de 'oude rotten' in het vak.  Zo zou het voor de collega’s 

op leeftijd wat minder zwaar zijn en kunnen de jonge collega’s veel leren van de ervaring die 

jarenlang is opgebouwd. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Detachering 
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Leraar secundair onderwijs  

loopbaan       3 

       België heeft van alle Europese landen het grootste aantal gedetacheerde leerkrachten. 

Vooral bij de koepels en de onderwijsinspectie zitten m.i. te veel personen die telkens opnieuw 

het warm water willen uitvinden en de zoveelste pedagogische visie wensen te lanceren, om 

zich vooral van een werkplek buiten de schoolmuren te blijven verzekeren. Al die 

'pedagogische eieren' die van hogerhand worden gelegd, dienen dan weer door leerkrachten 

op de klasvloer te worden uitgebroed met hun leerlingen. Al die extra pedagogische 

randactiviteiten halen steeds meer lestijd weg uit het lesprogramma. Elementaire basiskennis 

talen en wiskunde, vakoverschrijdende taalvaardigheid, ....worden opgeofferd aan de 

zoveelste pedagogische hype. De modernisering van de eindtermen heeft deze 

randactiviteiten nog doen toenemen. 

     Dus... laat al die mensen doorstromen als er nood is aan een tekort. Ook zouden best hun 

ideeën best zelf ook uitvoeren de klasvloer alvorens dat te dicteren. Als werknemers van de 

stad Antwerpen in coronatijd klassen komen ´managen´ zodat leerlingen toch les krijgen 

online van hun Juf...waarom kunnen zij dat dan niet? (Leraar basisonderwijs) 

     Beperk detachering niet alleen tot vast benoemde leerkrachten of TADD leerkrachten 

alleen... Zorg dat nieuwe leerkrachten ook een vorm van benoeming / werkzekerheid bekomen 

indien zij in uren van gedetacheerde leerkrachten te werk gesteld worden ... (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Investeren in innovatieve projecten 

Leraar secundair onderwijs 

overleg- en 

professionaliseringstijd, 

team & overleg 

     1 

       De werkplek van de leraar kan mede aantrekkelijker gemaakt worden door letterlijk en 

figuurlijk ‘ruimte’ te maken voor innovatieve projecten waarbij vak- en / of klasgrenzen 

doorbroken worden. Letterlijk door te investeren in middelen en materiaal en figuurlijk door te 

investeren in uren waarbinnen leraren zo’n projecten kunnen uitdenken en voorbereiden. Dit 

geldt met uitbreiding ook voor ideeën van begeesterde leraren die een bepaalde expertise, die 

buiten hun vakgebied ligt, willen integreren in de schoolwerking. 

 

Eerder je rooster kennen i.v.m. kinderopvang 

Leraar secundair onderwijs en muzikant  

arbeidsvoorwaarden, 

schooldirectie 
     5 

       De kinderopvang dient vroeg aangevraagd en gepland te worden. Nu weet ik nooit op welke 

dagen ik geroosterd zal worden, dus dan is dit moeilijk. Ik hoor pas de vrijdag voor de start van 

het schooljaar mijn tijdelijke rooster en pas vanaf begin oktober het definitieve rooster. Met 

een voltijdse is het simpel, maar wanneer je minder werkt om er juist voor je kinderen te zijn, 
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dan kan het best zijn dat je uiteindelijk op je vrije dag opvang hebt en op je werkdagen zonder 

zit. 

 

Scholen slim en warm organiseren zoals een zeester 

Bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde en Senior 

Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie 

team & overleg, 

personeelsbeleid 
     7 

Uitdagingen in onderwijs aangaan en op grotere schaal over scholen heen samenwerken zijn 

opportuniteiten om structurele dysfuncties in het onderwijs aan te pakken. De keuze van een 

organisatiemodel voor de school is cruciaal. De gecentraliseerde schoolorganisatie met een 

strakke hiërarchie en top-downleiderschap werd eerder al voorgesteld als een spin. Toen werd 

al duidelijk dat het vandaag geen geschikt model meer is. De arbeidsorganisatie aanpakken 

en de school organiseren zoals een zeester zijn kansen om professioneler onderwijs te 

organiseren.  

Arbeidsorganisatie is de wijze waarop een organisatie (school) de werkzaamheden die worden 

verricht, verdeelt in verschillende jobs.  

De metafoor van de zeester 

Het beeld van een gedecentraliseerde organisatie op basis van vertrouwen in de kracht van 

samenwerking dat Brafman en Beckstrom voor een nieuwe organisatie van het werk 

gebruiken, is de zeester. Dat diertje heeft een gedecentraliseerde zenuwstructuur, die 

regeneratie toelaat. Als één poot of arm ontbreekt of uitvalt, begint het organisme niet te 

wankelen. Elke poot is namelijk onafhankelijk van de andere poten en kan zo in leven blijven. 

Het besturingssysteem (of ‘de kop’) bevindt zich in de poten. Een poot kan zelfs een nieuwe 

zeester worden. Als ‘de kop’ een klap krijgt, dan blijft de organisatie bestaan. Het besturen van 

haar organisme is gedecentraliseerd naar de verschillende poten, die elk zelf beslissingen 

kunnen nemen. Denken en doen zijn hier niet gescheiden zoals in een spinorganisatie. De 

zeester is een metafoor voor een gekantelde organisatie met zelfsturende teams. Ze staat 

voor een eenvoudige organisatie die flexibel is en waar kennis en macht zijn verdeeld over 

verschillende teams. De teams zijn zelfsturend en staan in voor de kernopdrachten, voor de 

corebusiness van de school.  

De teams vormen vaste nesten waardoor duurzame relaties ontstaan om met goesting aan de 

slag te kunnen. Teams hebben in de zeesterorganisatie geen eenvoudige opdrachten, maar 

multifunctionele of meer complexe opdrachten. We streven dus naar een eenvoudige 

organisatie waar teams complexe opdrachten opnemen in de plaats van een complexe 

spinorganisatie waar elkeen een ‘eenvoudig’ (stukje) opdracht opneemt.  

Subsidiariteit 

Teams krijgen ondersteunende en voorbereidende taken toegewezen en waar nodig ook 

bevoegdheden. Door de bevoegdheden zo laagmogelijk te leggen, ligt het beleidsvoerend 

vermogen ook bij die operationele en ondersteunende teams en niet alleen bij het 

management. Ze beschikken dus over een integraal beleidsvoerend vermogen. Ze hebben 

bepaalde regeltaken zoals planning, kwaliteit, in scholing van nieuwe medewerkers, 

budgetbeheer … Zaken die in de klassieke spinorganisatie het domein zijn van de functionele, 

ondersteunende teams zoals personeel, mentoring, logistiek, boekhouding. De 

schoolorganisatie wordt daardoor minder complex. Waar de regelbevoegdheden in het team 
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zitten, gaat de besluitvorming sneller omdat er minder tussenschakelszijn. Bovendien zijn de 

gevolgen van beslissingen direct zichtbaar en verminderen de kosten voor afstemming en 

coördinatie op school. Het team is samen verantwoordelijk voor een geheel van onderling 

afhankelijke opdrachten en krijgt hiervoor alle bevoegdheden die nodig zijn om het werk goed 

te doen. Zeesterorganisaties laten iedere schoolmedewerker doen en denken, kortweg 

‘doenken’. Zo worden er actieve jobs gecreëerd  

Teams zijn integraal verantwoordelijk voor de kernopdrachten en daardoor ook heel 

onafhankelijk, flexibel en wendbaar. Ze hebben een gedeelde visie en een duidelijke richting 

voor ogen. Ze streven de doelen na die horen bij de kernopdrachten. Ze zijn erop uit om de 

processen die aan hen zijn toegewezen continu te verbeteren en waar nodig mee te 

vernieuwen. Elk team zorgt voor de interne afstemming en voor de afstemming met de externe 

omgeving voor de opdrachten en bevoegdheden die aan hen zijn toegewezen. Neem nu de 

zorg. Vandaag moet de leerkracht een zorgvraag doorgeven aan de zorgleraar. Die kan via de 

zorgcoördinator bij het CLB belanden en terug. Eventueel moeten de ouders worden 

betrokken. Er moeten gegevens doorgegeven worden voor het volgende schooljaar. Vaak 

wordt dat georganiseerd via het leerlingenvolgsysteem, waardoor het systeem de leerling beter 

kent dat de leerkracht. Je kan je school ook zo organiseren dat de zorg gedurende meerdere 

jaren simpelweg door hetzelfde teamrond de leerling wordt georganiseerd. Voorzieningen 

stroomlijnen en gedeelde diensten (‘shared services’) organiseren bij een schaalvergroting, is 

dus ook niet altijd de optimale oplossing. Het onderhoud in een hotelopleiding waar de 

hygiëne bijzonder belangrijk is, kan bijvoorbeeld beter in eigen beheer worden uitgevoerd dan 

door het centrale onderhoudsteam.  

Zeelmanagement 

In tegenstelling tot de ketting uit de spinorganisatie is een zeel niet zo zwak als de zwakste 

schakel. Een zeel bestaat uit vervlochten touwen die door het team worden vastgenomen. Alle 

strengetjes van het touw zijn in elkaar verwikkeld en ieder strengetje is er dan ook van het 

begin tot het einde bij. Het primaire proces van de school, de vier kernopdrachten, zijn vier 

verschillende touwen vervlochten tot één zeel. Elk touw staat voor een specifieke 

kernopdracht. Die kernopdrachten horen bij elkaar en versterken elkaar. Doordat iedereen van 

het team er van in het begin tot het einde bij is en aan één zeel trekt, werken ze samen aan 

het gemeenschappelijke resultaat. De strengetjes ende touwtjes apart zijn minder sterk dan 

het vervlochten zeel. Teamwerk is trekken aan één zeel. Zo is ook het zelfsturend teamsterker 

dan de individuele teamleden. In dit zeelmanagement zijnde leden – letterlijk – ontketend en 

ontdaan van onnodige bureaucratie. Leidinggevenden zijn in de zeesterorganisatie gericht op 

motivatie, betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en teamvorming voor het creëren van 

betrokkenheid en energie. Ze gaan decentraal tewerk. Zinvolheid en betrokkenheid zijn daarbij 

echte sleutelbegrippen. Leiders trachten ruimte te geven aan de teams om zelfstandig te leren 

worden.  

Transformatie van spin naar zeester 

Als je de spinorganisatie wil kantelen naar een zeesterorganisatie, is de grootste uitdaging de 

controle loslaten en vertrouwen te hebben in de capaciteit van je medewerkers. Het is de 

condities creëren opdat medewerkers en leerkrachten met goesting werken en zin ervaren in 

de bijdrage die ze leveren tot de totale ontplooiing van de leerlingen. Zelfsturing zet een 

organisatie op zijn kop en vereist een proces van lange adem, dat tegelijk met de 

transformatie kan worden uitgewerkt. Ook schaalvergroting kan maar zin hebben indien we 

grootschaliger denken om kleinschaliger te kunnen organiseren. Kleinere zelfsturende teams 

zijn wendbaarder en kunnen dus sneller en adequater reageren op de dynamiek van de 

complexe omgeving. Het resultaat, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van die 

zelfsturende teams dragen bij tot het succes van de samenwerkingen een betere kwaliteit van 
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het onderwijs voor de leerling. Elke keer weer opnieuw en op een andere manier, want elke 

keer zeer wendbaar.  

 

Opgewaardeerde opleiding, hogere verloning, meer collega's met kennis, meer uren 

Leraar secundair onderwijs 

(leraren)opleiding, 

arbeidsvoorwaarden, 

team & overleg, 

professionalisering, 

klasgroep 

     10 

       Ons onderwijs heeft in de eerste plaats mensen nodig die bewust kozen voor de job én met 

veel goesting voor de klas staan na een opleiding die ook opnieuw opgewaardeerd mag 

worden. Laat portefeuilles van hogescholen alstublieft niet de motivatie zijn om toekomstige 

leerkrachten/collega's te laten slagen... Bovendien mogen scholen in de rand rond Brussel 

een evenwaardige erkenning en verloning in de vorm van lesuren krijgen want het aantal 

anderstalige en meertalige leerlingen die we dag na dag moeten begeleiden, onderwijzen en 

ondersteunen wordt elk jaar groter. Maar niet alleen scholen in de rand verdienen extra 

lesuren. Alle scholen moeten hier recht op hebben. In een kleinere klasgroep krijgt elke 

leerling meer aandacht, komt een leerling vaker aanbod en kan elke leerling dus ook meer en 

beter leren. Leerkrachten werken bovendien veel meer dan de gepresteerde lesuren op 

school. Een opwaardering van het loon zou misschien hoger geschoolde mensen toch 

overhalen om voor het onderwijs te kiezen in de plaats van te kiezen voor de privésector waar 

lonen vaak veel hoger liggen. Willen we onze leerlingen de nodige kennis bijbrengen, dan 

hebben we hoger opgeleide mensen nodig die leerlingen nog iets bij te brengen hebben in de 

plaats van "de enige beschikbare leerkracht/interim" te moeten aannemen omdat er anders 

niemand voor de klas staat. Zorg ervoor dat meer mensen willen kiezen voor het onderwijs 

waardoor directeurs nog de kans krijgen om voor de beste kandidaten te kiezen. Zorg ervoor 

dat openstaande vacatures geen maanden oningevuld blijven waardoor leerlingen weken, 

maanden geen les krijgen voor bepaalde vakken. Zorg ervoor dat directies die ene kandidaat 

niet moéten aannemen omdat iemand voor de klas beter is dan niemand. 

     Kan dit alleen maar delen ...als je goed presteert maar afhankelijk bent van het aantal 

uren of je het volgende schooljaar een job hebt - is dat slikken ...vooral anderstalige 

nieuwkomers hebben structuur nodig en juf en of meesters die een goede band met hen 

hebben - die ze vertrouwen.  Iemand die de know how heeft om deze opdracht te doen. (Leraar 

basisonderwijs & ouder van leerling/student) 

     Geef leerkrachten ook een verloning naar hun diploma. Er wordt gevraagd naar meer 

leerkrachten met een masterdiploma in het basisonderwijs. Terecht, want een divers team met 

leerkrachten die verschillende diploma's op zak hebben (Vb. zij-instromers, Banaba opleiding, 

master, bachelor, ...) zorgt ervoor dat leerkrachten meer kunnen leren van elkaar. Er worden 

zelfs speciaal opleidingen voorzien (Vb. master inde Educatieve Studies), met als doel om 

diezelfde leerkrachten - na het volgen van een extra opleiding- in het (basis)onderwijs te 

houden. Er wordt echter op geen enkele manier een tegemoetkoming gedaan via een betere 

verloning, dit werkt weinig motiverend. Een master behalen vraagt twee extra studiejaren 

waarvoor je uiteraard geen verloning krijgt. Daarnaast begin je pas later te werken waardoor je 

ook langer zal moeten werken. Een compensatie in verloning lijkt me dan ook gepast. (Leraar 

basisonderwijs) 
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Scholengroep 

Leraar secundair onderwijs 

onderwijslandschap      2 

       Schaf de scholengroepen af. De vele lesuren en heel grote budgetten worden beter 

verdeeld over de scholen. Daar worden zowel leerlingen als leerkrachten als directies beter 

van. 

 

Papierwerk 

Leraar basisonderwijs en werkzaam in de horeca 

administratie & 

papierwerk 
     2 

       Uiteraard weet ik dat je als leerkracht heel wat papierwerk hebt en ben ik ook helemaal 

akkoord dat alles in orde moet zijn. Al ben ik ook van mening dat je niet ENKEL zou mogen 

beoordeeld worden op dat papierwerk. Ook als je wat van je planning wijkt, en dat niet op 

papierstaat, mag dat niet bijdragen tot een negatief beeld over je leerkracht stijl. Zowel tijdens 

de opleiding als in (het zeer beperkte) aantal klasbezoeken dat ik kreeg werd er heel hard 

gefocust op wat er op papier staat in plaats van hoe je effectief les geeft. Ik heb meer lectoren 

met hun neus in een map gezien dan lectoren die een les volgden. Papierwerk zou niet meer 

tijd mogen in beslag nemen als effectief les geven. Het mag ons niet de kop kosten. 

 

Basisuitrusting 

Schooldirecteur 

arbeidsvoorwaarden, 

digitalisering 
     30 

       Voorzie de leerkracht van de nodige basisuitrusting. Een laptop is hierbij een 'must'. 

     Elke leraar zou gefaciliteerd moeten worden met een laptop met pendevice, maar voorzie 

ook in laagdrempelige opleidingen hoe je meer uit een toestel kan halen. (Adviseur bij een 

educatieve uitgeverij) 

     Klopt. Leerkrachten betalen te veel uit eigen geldbeugel! (Leraar secundair onderwijs) 

     Helemaal mee eens! Laat die Digisprong waarover de Vlaamse Regering het heeft maar 

komen. Wel opletten dat het geen vergiftigd geschenk is: doorgedreven digitalisering vraagt 

ook doorgedreven bijscholing van de leerkrachten en blijvende inspanningen om bij te blijven 

met de snel veranderende markt van hardware en software. Er is dus ook nood aan protocols 

over veiligheid en massaal veel nood aan didactische en pedagogisch onderzoek naar de 

werkzaamheid van deze tools. Leerkrachten zijn tot veel bereid, maar het moet wel opbrengen 

voor het leerproces van de leerlingen! (Leraar secundair onderwijs) 

     Niet enkel een laptop maar simpelweg het broodnodige basismateriaal ontbreekt om op 

een kwaliteitsvolle wijze de kinderen een degelijke opleiding te geven. Bijgevolg leer je 
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noodgedwongen toekomstige techniekers foutieve gewoontes en werkmethodes aan. Wat bij 

mij voor frustraties leidt. Ik heb dit schooljaar zelf een eindwerk (GIP) gefinancierd twv €250. 

Gek? Ja, maar het gaf me gemoedsrust. (Leraar secundair onderwijs) 

     Bij ons krijgen de leerlingen een gratis laptop maar wij worden verondersteld om al ons 

materiaal zelf aan te kopen: laptops, werkboeken,.... In geen enkel bedrijf moet een 

werknemer voorzijn eigen werkmateriaal zorgen. (Leraar secundair onderwijs) 

     Inderdaad een laptop, vergoeding internetaansluiting en elektriciteit. (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Onderwijs is de hoeksteen van de maatschappij 

Leraar secundair onderwijs 

overheid      1 

       Het lerarenberoep is een nobel beroep. De meeste zouden zeggen dat het een roeping is. 

Als leerkracht met 23 jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs, heb ik gezien en beleefd, 

welke impact ik als leerkracht heb op de toekomst van mijn leerlingen. Het lerarenberoep 

wordt binnen de maatschappij al lang niet meer gewaardeerd en gerespecteerd, zoals dit 

nobele beroep het verdient. Als we het lerarenberoep willen opwaarderen en de kijk op 

leerkrachten en scholen willen veranderen, dan vraagt dit politieke verantwoordelijkheid. De 

politiek heeft een grote impact op onderwijs. Wanneer de politiek, over de netten en verzuiling 

heen, een visie en missie kan uitschrijven, die het politieke landschap met de neuzen in 

dezelfde richting zet ongeacht wie er aan zet is, dan werk je aan de opwaardering van 

onderwijs. Onderwijs zou als hoeksteen van de maatschappij topprioriteit moeten zijn, voor 

elke politieke agenda! Laat ervaren leerkrachten en de politiek de handen in elkaar slaan, om 

daadwerkelijk op de werkvloeren die waardering te laten voelen. Laat de visie op onderwijs 

vanuit de werkvloer ontstaan, want de leerkrachten zijn hier de ervaringsdeskundigen, die 

waardevol advies kunnen geven aan de politiek. 

 

Handleidingen gemaakt door professionals en leraren- gefinancierd door overheid 

Leraar basisonderwijs 

leermiddelen, 

loopbaan 
     2 

       Commercialisatie van handleidingen en lesmaterialen moet stoppen. Momenteel is het 

schrijven van een handleiding geen beroep. Men moet dit in zijn “vrije tijd” doen. Uitgeverijen 

nemen geen auteurs in dienst, enkel verkopers en redacteurs enz. De stap is te groot voor 

leerkrachten en experts om hier hun tijden energie in te steken.+ Tijdsdruk en de druk om te 

verkopen en geld eruit te halen beïnvloedt het resultaat en wat men ontwikkelt (bijv. 

werkboeken erbij doen zodat ze jaarlijks moeten bijbestellen). 

Uitgeverijen kunnen focussen op het uitgeven van boeken. Handleidingen moeten gemaakt 

worden door mensen in dienst van de overheid. Deze mensen moeten een jobgarantie krijgen 

zoals andere leerkrachten. Met functiebeschrijving en evaluaties om te bepalen of ze kunnen 

blijven functioneren in deze job en evt. benoemd worden erin. Een detachering om te gaan 

“uitgeven” moet mogelijk zijn voor 10 jaar bijvoorbeeld. Zij bepalen wat er ontwikkeld wordt en 
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kunnen uitgeverijen of tekenaars “in dienst” nemen voor hun project. Ze ontwikkelen in 

overleg met experts het concept en besteden uit wat nodig is. Werkboeken zijn voor hen geen 

bron van inkomsten en worden dus enkel functioneel ingezet. Spelletjes online worden door 

hen bedacht in overleg met experts die deze voor hen ontwikkelen en deze worden dan verder 

niet jaarlijks per leerling abonnement verkocht, maar blijven gratis ter beschikking online. 

Al wat deze mensen ontwikkelen is gratis beschikbaar voorde scholen. De overheid betaalt alle 

onkosten voor het ontwikkelen en drukken. Dit budget wordt dus niet meer via 

werkingsmiddelen gedekt. Uitgeverijen zullen werkboeken en didactisch materiaal uitgeven 

zoals ze ook boeken uitgeven. Om ervoor te zorgen dat de werkboeken die bedacht werden 

ook gegarandeerd een uitgever vinden moet nog even bekeken worden ho edit kan werken. 

(Zijn uitgeverijen verplicht iets uit te geven als het hen gevraagd wordt? Worden 

methodeschrijvers gekoppeld aan een vaste uitgever?) Scholen moeten hun 

verantwoordelijkheid opnemen en niet overconsumeren. Ze moeten eventuele 

methodewissels kunnen verantwoorden en mogen maximaal 2 methodes voor hetzelfde vak 

gebruiken en dat voor max. 2 vakken. Dit kan mee opgevolgd worden door de inspectie. 

De inspectie en expertenteams per vakdomein kijken de methodes mee na zowel bij aanvang 

als men het concept vastlegt als op het einde alvorens ze uitgegeven worden. Zo kan men de 

kwaliteit optimaliseren. Er mag geen tijds- of consumptiedruk op liggen om materiaal te 

ontwikkelen. De evaluatiecyclus van deze “schrijvers” moet welvoorkomen dat mensen laks 

worden.· Expertenteams samenstellen die hiervoor als vorm van projecten worden uitbetaald, 

om een handleiding na te lezen en feedback te geven. OF Nascholers/experten ook in dienst 

nemen en op die manier ook dit uit de consumptiesfeer halen. 

Algemeen: materiaal en handleidingen zoveel mogelijk bewerkbaar en digitaal aanleveren 

zodat bijsturen altijd kan gebeuren en iedereen het “naar zijn hand” kan zetten.· Agenda- en 

rapportsystemen moeten alle handleidingen die op de markt komen digitaal invoerbaar maken 

in hun systeem. Ze moeten dit ook gemakkelijker deelbaar maken met andere scholen zodat 

niet elke leerkracht dit opnieuw moet doen. 

Agenda- en rapportsystemen moeten ook beperkt worden, indien mogelijk moet er 1 vast 

systeem komen met jaarlijkse updates over verbeteringen. Dit systeem is gratis voor alle 

scholen en heeft een link met overheidsinfo zodat invoeren van leerlingen niet nodig is. Het 

kan op termijn het aanbod op de markt vervangen. In dit systeem komen dan alle op de markt 

beschikbare handleidingen. 

     Waarom zijn er handleidingen nodig?  Als je de doelen kent, kan je toch aan de slag. Ik 

vind dat handleidingen een leidraad zijn maar geen bijbel. Ook de bijhorende werkboeken 

maken het misschien gemakkelijk maar .... kloppen die wel? En verder vrijheid van onderwijs! 

Dus ook hoe je die doelen wilt bereiken. Belangrijk is dat je met je schoolteam de lijnen uitzet. 

Kritisch blijft bij wat men binnenhaalt en steeds aanpast waar nodig. Zo blijft onderwijs 

boeiend voor de leerling én de leerkracht. Ieder jaar andere leerlingen dus ook andere noden. 

Enne wanneer iets goeds is, houden zou! (Leraar basisonderwijs) 

 

Verwijder de eindtermen en ... 

Vertegenwoordiger De Zuidpoort en BMLIK in LOP Bao en SO 

vertrouwen & 

autonomie 
     1 
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       Zelf kende ik de periode voor en sinds de eindtermen/ontwikkelingsdoelen. Voor ze 

ingevoerd werden kon je met het programma en de lokale vakwerkgroep perfect bepalen wat 

jouw concrete leerlingen nodig hadden en meer werken aan lacunes van de groep of 

individuen als die daar waren. Nu moet een leerkracht schipperen om de ET/OD te bereiken 

en dat stompt af, er is geen uitdaging meer, de leerkracht is een herkauwer geworden. 

 

Zoek een goed alternatief voor het huidige benoemingssysteem 

Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

loopbaan, 

personeelsbeleid, 

arbeidsvoorwaarden 

     1 

       Mijn ervaring beperkt zich tot het (buitengewoon) basisonderwijs en het deeltijds 

kunstonderwijs. Over bijvoorbeeld het secundair onderwijs kan ik weinig zinvolle uitspraken 

doen. Het is mijn oprechte overtuiging dat het huidige aanstellings- en benoemingsysteem - in 

combinatie met de uitgebreide mogelijkheden inzake verlofstelsels - het welzijn en de 

werkvreugde van personeelsleden eerder tegenwerkt, dan dat het eraan bijdraagt. De 

maatregelen van de afgelopen jaren, zoals de bijkomende benoemingsrondes en de verkorting 

van de termijn om in aanmerking te komen voor een TADD-aanstelling, hebben dit probleem 

enkel vergroot. Ook de stelling dat deze maatregelen bijdragen aan de werkzekerheid van 

jonge leerkrachten en zal leiden tot minderuitstroom van personeel, geloof ik niet. Integendeel. 

Een goede personeelsregelgeving zou de randvoorwaarden moeten creëren voor kwaliteitsvol 

onderwijs, gegeven door enthousiaste leerkrachten die zich veilig en goed voelen op hun 

school. En net hierin slaagt het kluwen van de huidige personeelsregelgeving (met alle 

constructies van de laatste jaren, die nog het best doen denken aan de typische Vlaamse 

koterij) in de concrete schoolpraktijk steeds minder in. Ik zou hierover pagina's lang kunnen 

uitweiden, maar ik ga me beperken tot wat volgens mij de essentie is. 

Cruciaal voor de onderwijskwaliteit en het welzijn van het personeel, is een doordacht en 

waarderend personeelsbeleid op maat van de specifieke schoolpraktijk en de eigenheid van 

het schoolteam. Noodzakelijk hiervoor is dat directie en schoolbestuur ruimte krijgt om keuzes 

te maken. Ruimte om er bijvoorbeeld voor te kiezen om in te gaan op de vragen van 

personeelsleden naar een nieuwe uitdaging in een ander ambt. Ruimte om nieuwe 

leerkrachten te begeleiden bij hun zoektocht naar precieze weg die ze willen inslaan in het 

onderwijs (zonder dat er op korte termijn al meteen een heel bepalend 'evaluatie-oordeel' 

moet volgen). Ruimte om dynamische schoolteams samen te stellen waarin complementaire 

personeelsleden elkaar versterken... Kortweg, ruimte om beleid te maken! En net die ruimte 

brokkelt jaar na jaar verder af. Directeurs zijn steeds meer aan handen en voeten gebonden. 

Wie welke positie opneemt in een schoolteam wordt nog nauwelijks ingegeven door de 

onderwijskundige uitdagingen, de noden van leerlingen en de behoeftes van het personeel. 

Het zijn de strakke regels die bepalen wie welke opdracht MOET krijgen aan welke school. De 

toename in TBSOB - wat een logisch gevolg is van de bijkomende benoemingsrondes en 

versnelde TADD-procedure - zal dit de komende jaren enkel versterken. Voor alle duidelijkheid: 

ik pleit hiermee niet noodzakelijk voor het afschaffen van de vaste benoeming. Het 

benoemingssysteem biedt wel degelijk een antwoord op bepaalde vraagstukken die eigen zijn 

aan tewerkstelling in het onderwijs. Maar de stelling dat 'de vaste benoeming toch nooit zal 

verdwijnen en we daarom moeten focussen op het huidige systeem verbeteren', daarmee ben 

ik niet akkoord.  

Het getuigt niet alleen van weinig ambitie. Het is net die instelling die leidt tot het huidige 

kluwen van regelgeving, waarbij de mogelijke oplossing van vandaag leidt tot vijf nieuwe 
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problemen in de toekomst. Daarom mijn pleidooi voor een open denkoefening, vertrekkende 

vaneen leeg blad. Tabula rasa! Alle partners rond de tafel met een hart voor onderwijs en het 

oog op de toekomst. Eerst moet er een antwoord gezocht worden op de fundamentele vragen: 

Voor welke uitdagingen staat het onderwijs? Hoe zorg je voor uitdagende 

loopbaanmogelijkheden voor onderwijsprofessionals? Hoe hou je personeelsleden in hun 

kracht? Etc. Pas in tweede instantie, kan worden nagedacht over welk systeem dan het 

meeste geschikt is om deze doelstellingen te bereiken. 

 

Bijscholing 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering, 

overleg- en 

professionaliseringstijd  

     3 

       Maak lesroosters nine to five, voorzie in werkruimte voor leerkrachten, zorg ervoor dat alle 

leerkrachten minstens één week van hun zomervakantie besteden aan professionele 

bijscholing. 

 

Vertrouw schoolleiders 

Schooldirecteur 

schooldirectie, 

vertrouwen & 

autonomie 

     11 

       Schrap een aanzienlijk deel van de huidige onderwijswetgeving en geef vertrouwen aan de 

schoolleiding. Regels over 3% BPT, welke bekwaamheidsbewijzen wel of niet in aanmerking 

komen, het kleuren van middelen... Allemaal regels die onbewust uitgaan van een wantrouwen 

in schoolleiding. Geef ruimte om in de scholen zelf een passende werkplek te creëren op maat 

van de lokale situatie. 

     Volkomen gelijk ! Er moet meer vertrouwen komen in schoolteams. (Schooldirecteur) 

 

Het nieuwe onderwijs - een flexibele organisatie vanuit maatschappelijk belang! 

Leraar basisonderwijs en directeur 

professionalisering, 

team & overleg, 

overleg 

     1 

       Hallo, ik ben Rita Coucke, gepassioneerd leerkracht en sinds enkele jaren een 

gepassioneerd directeur basisonderwijs. Het onderwijs heeft mensen nodig met een passie, 

oprecht graag kinderen zien en hen levenslang hedendaags onderwijzen. Dit vergt bijzonder 

veel energie, uren dagdagelijks voor school werken (en niet een paar jaar), nieuwe skills leren. 

Neem bv. het pad van de digitale transformatie. Dit gaat het onderwijs enorm veranderen en 
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hoe nemen we alle mensen hierin mee. Maar ook andere vakinhouden evolueren, ... en dan 

moet je als team, als leerkracht mee in deze vernieuwing/verandering. Je kan dit niet alleen. 

De maatschappelijke evoluties gaan razendsnel, elke dag volpassie voor de klas staan 

gecombineerd met levenslang professionaliseren is bijzonder moeilijk - ook in de organisatie 

van een school.  Ik geloof dat kwaliteit bereikt kan worden door teamwork maar we hebben op 

een schooljaar maar 1,5 pedagogische studiedag. Het zou bv. fijn zijn ruimte te kunnen maken 

om als team te kunnen vergaderen tijdens de lestijd, verplicht op school tot een bepaald uur. 

Dit kan bv. door partners in cultuur, kunst, lichamelijke opvoeding, ... in te zetten. (vakexperten 

met passie) Ook tijdens de uren naar netwerk bijeenkomsten gaan is bijzonder verrijkend 

maar vergt zeer veel planning en organisatie.  Het nieuwe ambt,  sociaalpedagogisch 

begeleider, zou kunnen ingezet worden in het onderwijs. Zij doen alles inteken van het jonge 

kind, leesprojecten begeleiden, met hen spelen buiten (versterken van sociale vaardigheden), 

hen naschools begeleiden als huiswerkbuddy maar dit met een goed opleidingsniveau. We 

hebben mensen nodig die weten hoe de psychologie van een kind in elkaar zit. Ik kaart dus 

aan dat het fijn zou zijn dat het onderwijs totaal anders, flexibeler kan georganiseerd worden. 

Een grondig herbekijken van vakanties (ook rekening houden met de werk en de ouders), 

meer balans voor de kinderen en de leerkrachten. Echt wel met het oog op betere 

leerprestaties en gelukkigere kinderen en leerkrachten. Ik blijf zeker pleiten dat rustmomenten 

meer dan nodig want onderwijzen mag niet onderschat worden, dit vergt bijzonder veel van 

een persoon naar kennis en vaardigheden, en best in een goede gezondheid. Leerkrachten 

hebben rechten als ouderschapsverlof, een duobaan opnemen, ... maar dit vergt keer op keer 

een enorme puzzel met impact op de school. Je merkt dat het niet meer jaren hetzelfde blijft 

en dat vergt een bijzondere flexibele inspanning van een team. Elke ouder wil dat zijn of haar 

kind het beste onderwijs krijgt! Mijn pleidooi is nog iets meer leerkrachten of goed opgeleide 

ondersteuners in de dagelijkse werking zodat er flexibel kan georganiseerd worden met het 

oog op een sterke onderwijskwaliteit. Dat er ruimte kan ontstaan om te herbronnen, in 

gesprek te gaan, samen te ontwikkelen, van elkaar te leren.  

 

Duidelijkere afbakening takenpakket 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     2 

       Voorzie een totale werkweek van 38u op papier en lijst hierop alle taken van de lkr. Bv 22u 

les, 4 u vergadering, 3u permanentie, 10u voorbereiding, 2u klas titularis, 2u leerlingen 

begeleiding, 2u professionalisering,....Zodat ook voor de buitenwereld duidelijk wordt dat een 

leerkracht ook min 38u werkt. Alle extraatjes die buiten die 38u vallen zijn dan ook officieel 

overuren. Zet een max aantal uur op per week dat de directie mag inplannen voor overleg, 

vergadering. 

 

Ruimte voor coaching, reflectie 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning, 

professionalisering  
     3 
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       Op regelmatige basis tijd krijgen voor coaching en de mogelijkheid krijgen binnen de uren 

om hiermee aan de slag te gaan. 

     Zo kan je middelen voorzien in aanvangsbegeleiding, maar dit zou moeten kunnen 

uitlopen in loopbaanbegeleiding. (Andere functie in onderwijs (adm. 

medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

 

Onderwijsinspectie vs onderwijscoaching 

Leraar basisonderwijs 

overheid, 

vertrouwen & 

autonomie 

     10 

       Als de overheid zou vertrouwen op het kennen en kunnen van onze leerkrachten, zou de job 

in waarde stijgen. Dan is er een aanzien en een vertrouwen in de leerkrachten zonder dat die 

controlerende macht van bovenaf ons opslorpt. In Scandinavië is er geen inspectie, maar 

coachings van leerkrachten. Ze komen langs om te helpen en om bij te sturen, en niet in een 

functie van summatieve evaluatie. Begeleiding en coaching van onderwijsinspectie zoals in de 

coronaperiode is zo veel waardevoller. Samen geraken we veel verder dan het afstandelijke 

wij-zij scenario, waarbij inspecteurs in de klaspraktijk komen, wijzend met het vingertje. 

     Dat is een mooi idee maar dat lukt alleen als men zich daarbij veilig voelt, niet... (Leraar 

basisonderwijs) 

 

People management 

Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

personeelsbeleid      4 

       Geef scholen/schoolbesturen de mogelijkheid om aan people managament te doen voor 

hun school/scholen. Binnen andere bedrijven is het nu zo normaal om hierop in te zetten, 

binnen onderwijs is er hiervoor niet veel mogelijk. Geef de vrijheid en de mogelijkheden om 

hier ook mee in te groeien, op het tempo en de manier van elke school. 

     Hebben grote schoolbesturen die mogelijkheid niet.? Ik denk het wel. De kwestie is hoe ze 

met hun personeel willen omgaan. Wanneer er in de school en ook nog vanuit de IM 

begeleiding in vertrouwen is voor startende of vragende leerkrachten die samen op pad gaan, 

dan krijg je een mooi verhaal. Ik zie dat verhaal in onze school. Dus het is mogelijk. (Leraar 

basisonderwijs) 

 

Klasassistenten 

Leraar basisonderwijs 
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team & overleg, 

ondersteuning 
     3 

       Graag een opleiding voor masters in het lager onderwijs en ook een opleiding voor 

assistenten in het lager onderwijs. 

     Goed idee, ik had het nieuwe ambt 'onderwijshulp' (toezicht en klas vrij maken van leraren) 

in gedachten. Maar "schoolassistent" lijkt me beter. (Andere functie in onderwijs (adm. 

medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

 

Meterschap 

Leraar basisonderwijs en werkzaam in de horeca 

ondersteuning, 

team & overleg 
     3 

       Vaak kom ik onenigheid tegen tussen de reeds langer werkende leerkracht en de nieuw 

aangestelde leerkracht. Dit omdat er een kloof is tussen wat we net leerden, of ergens anders 

leerden, en hoe de praktijk op je school effectief is .Laat dus iemand die reeds een tijdje op 

school werkt ‘meter’ worden van een nieuw aangestelde leerkracht. Zo leren mensen al snel 

samen werken en is je aanpassen aan je nieuwe team en school minder ongemakkelijk. Er 

minder kans op eventuele ruzies en wordt niet iedereen meteen bekritiseerd. Ook al is het 

maar een korte vervanging of een tijdelijke aanstelling, alle ervaring en tips zijn steeds welkom 

en kunnen gebruikt worden in de toekomst. Van oud naar nieuw en omgekeerd. 

     Peter-en meterschapsprogramma's zijn, net zoals onboarding programma's, inmiddels 

goed ingeburgerd in vele bedrijven en kunnen ook voor het onderwijs hun dienst bewijzen. 

Intergenerationele communicatie is daarbij zeer belangrijk: oudere leerkrachten die met een 

open geest en leergierig hun jongere collega's tegemoet treden en vice versa. (Werkzaam 

buiten onderwijs) 

 

Geen energie verspillen aan nettenstrijd 

Leraar basisonderwijs 

onderwijslandschap      9 

       Als leerkrachten hun energie in hun kinderen en hun leerprocessen zouden kunnen 

investeren ipv werkgroepen sociale media, profilering en pers, zou het onderwijs veel 

kwalitatiever zijn. De nettenstrijd zorgt ervoor dat we ons als school constant willen bewijzen 

om leerlingen aan te trekken. De school is als het ware een bedrijf geworden waarin de 

leerlingenaantallen moeten groeien. De werving vraagt zo veel tijd energie van het personeel. 

We blijven en blijven maar inschrijven om als school te groei. Klassen worden extreem groot 

zodat we voldoende uren hebben volgend jaar. Gaat kwantiteit boven kwaliteit? In onze 

buurlanden is er geen nettenstrijd waar alle energie insluipt. 

 

Zorg dat know-how niet verloren gaat 
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Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

loopbaan, team & 

overleg, 

ondersteuning 

     10 

       Dat het door ons drukke job voor oudere leerkrachten (kleuterjuffen en -meesters bijv!) al 

wat moeilijker kan worden, is een feit. Een ander feit is dat juist dié leerkrachten een schat 

aan ervaring hebben. Gebruik die ervaring om jonge leerkrachten te ondersteunen. Geef die 

mensen zo een ander takenpakket, dat hen nog volop laat meedraaien in een schoolwerking, 

maar hen toch de mogelijkheid geeft om het iets rustiger aan te doen. 

     Inderdaad. Gelukkig heb ik zo´n creatieve directeur let lestijden dan dit deels mogelijk is. 

Eigenlijk zouden die niet uit het lestijdenpakket mogen komen. (Leraar basisonderwijs) 

     Prima idee! Dit zou mogelijk moeten worden voor hen die dit zien zitten. En een deel van 

de opdracht zijn. Minder lesuren en enkele uren begeleiding inlassen, zo kunnen er als het 

ware peetmoeders en peetvaders zijn voor de startende leerkrachten en als elke oudere 50+ 

leerkracht  zo een aantal peetmoeder/vader uren kan hebben in zijn wekelijkse takenpakket 

verlicht dat het voorbereidingswerk NA de lesuren. Energie is niet bij allen ten alle tijden 

onuitputtelijk zo ervaar ik op 57. 

 

Kwaliteitsvolle lokalen als basisrecht 

Leraar secundair onderwijs en zelfstandig psychotherapeut  

infrastructuur, 

middelen 
     4 

       De infrastructuur van heel wat scholen laat zwaar te wensen over:  

- lokalen die onvoldoende verlucht, verlicht of verwarmd kunnen worden 

- onvoldoende middelen voor onderhoudspersoneel (zowel klusjesmannen als poetspersoneel) 

- verouderde gebouwen die slecht onderhouden worden. Schooldirecties doen meestal wel 

hun best, maar moeten roeien met de riemen die ze hebben. En afhankelijk van de koepel of 

het schoolbestuur moet er ook nog huur betaald worden voor het gebruik van de gebouwen! 

De dupe hiervan zijn de leerlingen en ook de leerkrachten: leren en professioneel zijn in een 

vuile omgeving werkt weinig motiverend of inspirerend! Meer controle én meer middelen 

zouden welkom zijn! 

     Een veilige, hygiënische infrastructuur is een basis. Jammer dat er de vorige jaren een 

achterstand is opgelopen die nu weer moet ingehaald worden: Een les voor de toekomst: niet 

besparen op onderwijs, net in tegendeel. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Maak de educatieve master minder zwaar en vermijd burn-outs en drop-outs 

Student in de lerarenopleiding en beleidsmedewerker in een middenveldorganisatie/politieke 

partij/parlement/overheid  
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(leraren)opleiding      8 

       De educatieve master staat nog in haar kinderschoenen. Hoewel er veel goede bedoelingen 

waren, lijkt het in de praktijk het omgekeerde effect te hebben: de verhalen over burn-out en 

overspanning van medestudenten in de lerarenopleiding zijn niet bij te houden. Veel studenten 

vallen uit of raken gedegouteerd van het onderwijs. Er is te veel administratie en overbodige 

ballast. Het overgrote aandeel van de studenten heeft reeds een master en heeft dus al 

bewezen inzicht en onderzoeksvaardigheden te hebben. Toch moeten alle studenten een 

(tweede) thesisonderzoek schrijven en moet er bijvoorbeeld aangevuld worden met 

theoretische keuzevakken, die soms niet eens met onderwijs te maken hebben, om toch aan 

60 studiepunten te geraken. Deze theoretische onderdelen schrappen en vervangen doormeer 

kans om praktijkervaring op te doen (en vooral om stages goed voor te bereiden), zou het 

programma lichter kunnen maken en meer aansluiten bij waar deze master graduates nood 

aan hebben. 

 

Elke school/klas/leraar zijn online apparatuur 

Ouder van een leerling/student en opleidingsverantwoordelijke  in bedrijven 

infrastructuur, 

digitalisering, 

middelen, team & 

overleg 

     7 

       Als ouder merk ik dat er toch héél wat leraren het moeilijk hebben met digitaal lesgeven. 

Natuurlijk is dit niet gemakkelijk. Als je van een krijtbord naar een digibord en nu naar een 

camera een stap moet zetten. Maar misschien moet er schoolsgewijs ook eens gedacht 

worden aan niet direct een vaste leerkracht per vak maar bepaalde leerkracht opleiden en 

uitrusten naar onlinelesgevers. Bezorg hen ook de apparatuur, niet het webcammetje van je 

laptop maar één of meerdere camera's, digibord aansluiten, een echt digitaal leslokaal per 

school. 

     Ik ben ex-leerkracht en ICT-coördinator. Per school werd tot nu toe 300€ per jaar voorzien. 

In heel wat scholen hebben leerkrachten geen laptops en sterk verouderd materiaal. Als ze 

een toestel hebben is het vaak 5-10 jaar oud. Ook de infrastructuur is bedroevend. Door 

jarenlang gebrek aan budget/personeel en toch verwachten dat men alles kan zoals in de 

privé is het scheefgelopen. De Digisprong zou moeten helpen maar is ook maar tijdelijk en zal 

het ook nog niet echt oplossen vrees ik.   Er zullen ook meer uren komen hiervoor maar die 

mensen moeten alles doen: website, social media, filmpjes monteren, drukwerk ontwerpen, 

netwerk onderhouden, leerkrachten opleiden, STEM les geven, toestellen repareren, 

installeren, personeel helpen met problemen, software aanschaffen, leerplatformen beheren, 

licenties vernieuwen, updates, in contact staan met leveranciers ifv herstellingen en 

problemen, onderhoud infrastructuur, MDM, refurbishen, .... enz Wat u voorstelt, heel graag... 

maar... (Leraar basisonderwijs) 

     Van wat ik begrepen heb van mijn vriendin (leerkracht in opleiding) gaat het niet enkel om 

de aantallen, maar vooral over de kwaliteit van de toestellen. In de stageschool hebben ze 

bijvoorbeeld de slimme borden zonder de bijhorende software, omdat ze zo meerdere klassen 

een bord kunnen geven, maar daardoor werken die borden amper en worden die als dusdanig 

ook niet gebruikt door de leerkrachten. Naast de kwantiteit bij het aanbieden mag kwaliteit 

ook niet vergeten worden. (Software architect) 
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Waardering en gelijkwaardigheid 

Student in de lerarenopleiding  

team & overleg, 

arbeidsvoorwaarden, 

middelen, 

waardering & imago 

     1 

       Als eerste moet er worden gewerkt aan het beeld dat een groot deel van de maatschappij 

heeft gevormd over leerkrachten. Je hoort het wel vaker: leerkrachten hebben veel vakantie, 

ze moeten enkel leerinhoud kennen op het niveau van het lager onderwijs, ze hebben mooie 

uren, … Daar gaan wij uiteraard NIET mee akkoord. De verantwoordelijkheid die je draagt als 

leerkracht is enorm. Na 16u stopt onze werkdag ook niet: vaak wordt er doorgewerkt tot laat 

op de avond en grote delen van de vakanties worden besteed aan het voorbereiden van 

lessen, zelfstandige bijscholing enzovoort. Wij hebben gekozen voor dit beroep en klagen dus 

niet over de extra uren, maar wensen enkel meer appreciatie van de samenleving en in het 

bijzonder van de ouders. Verder vinden wij het zeer jammer dat het katholiek onderwijs veel 

minder subsidies krijgen dan het gemeenschapsonderwijs. Het katholiek onderwijs heeft even 

veel recht op mogelijkheden tot digitalisering, kwalitatief onderwijsmateriaal, een didactisch 

ondersteunende klasinrichting en extra zorg. Een volgende punt is dat het loon van de 

leerkracht de gewerkte uren meer tegemoet moeten komen. Uiteraard kies je zelf hoeveel 

werk je steekt in het voorbereiden van lessen, maar het is jammer dat een leerkracht die veel 

minder moeite steekt in de voorbereiding evenveel zou krijgen als een sterk gemotiveerde 

leerkracht. Tot slot vinden we dat er moet worden ingezet op teambuilding tussen de 

leerkrachten. Een veilig, positief werkklimaat is enorm belangrijk. Voor mij is een goede 

samenwerking tussen leerkrachten van groot belang en teambuilding lijkt me een geweldige 

mogelijkheid om daaraan te werken! 

 

Online vergaderen aan banden leggen. Recht op gezinsleven van de leerkracht 

Leraar secundair onderwijs, vroeger IT-sector bankwereld 

opdracht leraar,  

digitalisering 
     6 

       Met corona heeft men nu ook de mogelijkheid om te vergaderen buiten de lesuren ontdekt. 

(Laat) avond vergaderingen, weekend vergaderingen zijn nu ook niet meer vreemd in het 

onderwijs ... Na Smartschool waar je 7 /7 en 24 / 24 beschikbaar bent, krijg je nu ook nog die 

vergaderingen erbij .. Dit wordt helemaal problematisch wanneer je in verschillende scholen 

staat ..Wanneer heeft een leraar nog vrije tijd ... Hoe zal naar de toekomst het recht op 

gezinsleven van de leerkracht gerespecteerd blijven? Er moet dringend een duidelijke 

communicatie komen omtrent dat onderwerp. 

     Vraag is ook of al die online en offline vergaderingen nodig zijn en niet doeltreffender 

georganiseerd kunnen worden. Voor gewone informatie doorstroom dient m.i. niet vergaderd 

te worden, dat kan schriftelijk afgehandeld worden. Als er effectief collegiaal beslissingen 

dienen worden genomen is vergaderen wel noodzakelijk. Steeds met een goede voorbereiding, 

bewaken van timing, concrete agenda en duidelijke beslissingen.  Avond- en 

weekendvergaderingen zouden m.i. de uitzonderingen moeten zijn, en enkel in crisissituaties 

te rechtvaardigen. Reeksen onlinevergaderingen blijken overigens vermoeiender te zijn dan 

offline overleg. Een verhoogde vergaderlast (energielek) voor leerkrachten is zeker niet 
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bevorderlijk voor de motivatie. Schaadt de gezondheid en draagt bij tot verhoogde kans op 

ziekteverzuim. (Werkzaam buiten onderwijs) 

  

3-5 vrij te kiezen vrije dagen 

Leraar basisonderwijs 

arbeidsvoorwaarden      5 

       Het zou zo fijn zijn om gedurende het schooljaar zelf te beschikken over een aantal vrije 

dagen. Schrap de facultatieve vrije dagen en laat de leraar zelf enkele vrije dagen kiezen en dit 

in het begin vh schooljaar op een schoolrooster zodat er altijd een overzicht is. De school kan 

op die manier ruim op tijd voor alle vervangingen zorgen (eventueel iemand vanuit de 

scholengemeenschap). Ouders hoeven daardoor ook geen opvang te zoeken voor de 

facultatieve vrije dagen vermits die niet meer worden ingericht. 

     Begrijpelijk dat dit een populair idee is, doch praktisch niet echt te regelen. Wanneer je 

start in het onderwijs, weet je vooraf dat je veel vakantie hebt, maar die zelf niet kan kiezen.  

Maakt dit idee écht het beroep aantrekkelijker? (Leraar secundair onderwijs) 

 

Tijd voor overleg 

Een schooldirecteur 

team & overleg      8 

       De professionals basisonderwijs van morgen kunnen maar professionele 

leergemeenschappen vormen wanneer ze voldoende tijdkrijgen voor overleg. Concreet: minder 

contacturen voor de klas en minder surveillance tijdens speelkwartier en middagpauze laten 

toe meer af te spreken met collega’s en gelijk gerichter te werken aan de kwaliteitsverhoging 

     Niet zozeer minder contacturen voor de klas of middagpauzes. Ik zou pleiten voor kleinere 

groepen, zodat voorbereiding, differentiatie en verbeterwerk vermindert, de tijd voor de klas en 

op de speelplaats kwalitatiever wordt ingevuld met kwalitatief contact tussen leerkracht en 

leerling (dus niet surveillance) én er ook tijd en energie vrijkomt voor samenwerken. Dit 

samenwerken moet dan wel ten dienste staan van kwalitatief onderwijs, niet van leukigheidjes 

die pedagogisch of didactisch weinig opbrengen of de zoveelste financiële actie om te 

beperkte schoolmiddelen te compenseren. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Kwaliteitsvol en duurzaam basismateriaal ZONDER wafelverkoop, schoolfeest,... 

Leraar basisonderwijs 

infrastructuur, 

middelen 
     16 

       Als kleuterleerkracht bestaat bijna de helft van de klas uit persoonlijk materiaal, en dit gaat 

dan nog maar over het basisaanbod. Er is budget voor werkingsmiddelen maar als je wilt dat 
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elke basisschool een deftig basisaanbod in de klas en op school heeft, dan kom je daar niet 

mee toe. Ik denk daarbij niet enkel aan recente (en geen verouderde!) laptops, i-pads, 

chromebooks en digiborden maar ook aan: 

* divers en open spelmateriaal om mee te bouwen, te creëren, te ontwerpen,... 

* onderzoeks-/experimenteerdozen met modern materiaal 

* programmeerbare robots, lego-technics, green screen,.... 

* veilig, duurzaam en betaalbaar meubilair aangepast aan de leeftijd 

* Een (groene) speelplaats met veel spelmogelijkheden die veilig en verantwoord zijn 

* ...Een rijk basisaanbod zorgt voor een rijke leeromgeving. Vele scholen krikken hun budget 

op door middel van verschillende verkopen, evenementen en noem maar op. Maar heb je als 

school een publiek die het budget niet heeft om drie keer per jaar iets te sponsoren, dan loop 

je ook weer achterop. Op die manier creëer je indirect rijke scholen, terwijl iedere school recht 

zou moeten hebben op de meest recente materialen. 

     Hier sta ik volkomen achter!! Hoe kan je besparen op de toekomst van kinderen? Hoe kan 

je besparen op middelen die net zorgen dat kinderen vaardigheden onder de knie 

krijgen/ontwikkelen in hun persoonlijk kunnen? Hoe kan je verwachten dat leerkrachten 

vanuit eigen loon een klasinvulling geven? Waarom blijft m'n altijd zo neerwaarts kijken naar 

de kleuterschool en doet precies enkel de lagere school ertoe. Al dienen de kleuters hun 

'hoofdjes' wel voor de leerlingenaantallen de bezettingsmogelijkheden aan ambten... (Leraar 

basisonderwijs) 

     Leerkrachten moeten momenteel heel wat noodzakelijke werkmiddelen zelf betalen. Ik 

denk hierbij aan een laptop om te werken in de online agenda en het leerlingvolgsysteem, voor 

het vergaderen en het voeren van oudercontacten via Teams. Er wordt ook verwacht dat je 

allerhande extra's doet op jouw eigen laptop (filmpjes maken, foto's op de website plaatsen, 

Powerpoint presentaties maken, ...). Daarnaast moet je deze laptop ook vaak meenemen naar 

school, wat heel wat risico's met zich meebrengt (diefstal, beschadiging, ...). Een smartphone 

gebruiken we ook dagelijks voor werk gerelateerde zaken (ouders opbellen, communiceren via 

een What'sApp groep met ouders, foto's nemen, mails beantwoorden, muziek afspelen op de 

speelplaats, filmen, ...). Een leerkracht die beschikt over een goed fototoestel en mooie foto's 

kan nemen wordt ook steevast gevraagd om met de eigen camera foto's te nemen op het 

schoolfeest, ...Indien deze eigen middelen echter beschadiging oplopen of zelfs stuk gaan 

tijdens de werkuren (dit is niet onrealistisch in het kleuteronderwijs) kan de schoolverzekering 

jammer genoeg niet tussenkomen. Het lijkt me vanzelfsprekend dat elke leerkracht minstens 

over een laptop zou moeten beschikken op de werkvloer. Het zou ook een fijne extra zijn als je 

hierbij dan beschikt over programma’s die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de job (vb. 

Word, Powerpoint, InDesign, Photoshop, ...). (Leraar basisonderwijs 

 

     Het is aan de werkgever om de nodige middelen te voorzien zodat de werknemer 

zijn job kan uitvoeren. Dus ...heb je een laptop nodig dan moet je die in bruikleen 

krijgen. Moet je telefoneren, gebruik je een toestel van de school.... Het wordt tijd dat 

leerkrachten hun rechten kennen en voor hun rechten leren opkomen. In scholen waar 

men dat doet, heeft men die zaken. De zwijgende massa... krijgt niets.... (Leraar 

basisonderwijs) 
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Een volle klas vanaf 20 kinderen 

Leraar basisonderwijs 

klasgroep       2 

       Een school heeft pas recht op een fulltime leerkracht vanaf 24 leerlingen. Waarom dit 

aantal niet terugbrengen naar 20 leerlingen? Op deze manier kunnen er kleinere klassen 

gemaakt worden. 

 

Motivatieversterking door transparant vakgericht toekomstperspectief 

Leraar secundair onderwijs en zelfstandig in bijberoep 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden 
     3 

       Wat ik tot nu toe in het secundair onderwijs (TSO-BSO) heel sterk ervaar is dat heel wat 

leerkrachten elk jaar opnieuw het grote vraagteken hebben welke scholen, vakken en klassen 

zij het nieuwe  schooljaar voorgeschoteld gaan krijgen.  Vaak is dit pas eind augustus 

bekend...  Dit zorgt ervoor dat er heel wat stress ontstaat omdat de voorbereidingstijd dan 

eigenlijk te kort is om een degelijke lesvoorbereiding of cursus samen te stellen. Daarnaast 

heeft dit nog verschillende negatieve neveneffecten! Ten eerste krijgen sommige leerkrachten 

hierdoor plots een ander vak dat zij moeten geven.  Zij moeten dan opnieuw een nieuwe 

cursus maken...  De cursus die zij dus het jaar voordien gemaakt hebben voor het vorige vak, 

en waar heel wat energie en tijd ingekropen is, wordt dan gewoonweg doorgegeven aan 

iemand anders...  Dit resulteert echt in motivatieverlies!!! Daarnaast krijgt een leerkracht 

regelmatig een vak dat hij wel diplomagewijs mag geven, maar waar hij eigenlijk niet 

voorgestudeerd heeft.  Dit zorgt enerzijds voor onzekerheid, omdat je je dan als leerkracht niet 

zo zeker voelt van de vakinhoud.  En anderzijds zorgt ook dit vaak voor motivatieverlies, omdat 

je hart niet echt ligt bij dat ene vak dat je plots moet geven...En dan heb ik het nog niet over de 

onzekerheid van de school of locatie waar je elk jaar terecht gaat komen, en de job zekerheid 

in het algemeen. Naar mijn mening is dit alles een hele grote struikelblok bij het kiezen en 

volhouden van een job als leerkracht in het secundair onderwijs...Mijn idee is dan ook om 

binnen het onderwijs enige vorm van zekerheid te creëren voor leerkrachten: zekerheid over 

het vak dat zij moeten geven en werkzekerheid binnen een bepaalde school. Wat dus wil 

zeggen dat er een transparant vakgericht toekomstperspectief zou moeten kunnen komen 

voor (opstartende)leerkrachten. 
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     Absoluut een probleem. Ik heb hetzelfde ervaren. Half augustus te weten komen dat je 

opdracht voor 3/4de verandert en je dus twee weken de tijd hebt om alles te organiseren en 

uit te zoeken (of zelfs nog maken). Dat kan je van geen enkele werknemer verwachten. Hoe zie 

je zelf een oplossing hier in? Persoonlijk zag ik altijd dat er meer transparantie en 

verantwoordelijk kon komen bij de vakwerkgroepen. Geef in het laatste semester mee welke 

middelen er zijn en laat de puzzel gelegd worden door de vakwerkgroepen. (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs) 

     Heel juist, ook akkoord met de reactie van om de vakgroepen inspraak te geven. Zou het 

geen oplossing zijn dat de Directie "verplicht" wordt om een eerste voorstel van opdrachten 

verdeling te maken tegen einde juni, op basis van de inschrijvingscijfers van dat moment? Nu 

wacht men soms tot de tweede helft van augustus, terwijl het eigenlijk al mogelijk is om in juni 

de "puzzel" te leggen. Dit zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en de 

jobzekerheid verhogen: hoeveel jonge leerkrachten vertrekken niet in juli / augustus naar de 

privé omwille van het gebrek aan zekerheid van tewerkstelling in het onderwijs? (Leraar 

secundair onderwijs) 

 

Maak het verkrijgen van (bijkomende) bekwaamheidsbewijzen gemakkelijker 

Student in de lerarenopleiding en beleidsmedewerker in een middenveldorganisatie/politieke 

partij/ parlement/overheid 

(leraren)opleiding, 

loopbaan 
     4 

       Veel geïnteresseerde leerkrachten met een masterdiploma hebben niet de juiste 

bekwaamheidsbewijzen om makkelijk door te stromen naar het onderwijs. Hoewel er veel 

vraag is naar leerkrachten Frans, Nederlands, Wiskunde en wetenschapsvakken, zijn er weinig 

leerkrachten die het vereist bekwaamheidsbewijs hiervoor hebben. Hier staat tegenover dat 

veel leerkrachten wel een SLO of educatieve master hebben, of dit willen volgen, maar met 

een weinig interessante vooropleiding hebben voor het onderwijs: omdat er geen of nauwelijks 

vakken bij aansluiten in het onderwijs, of omdat er al veel leerkrachten in deze branche zijn, of 

omdat hun echte passie elders ligt. Om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de vakdidactiek 

Frans of Nederlands, moet je bijvoorbeeld 60 (!) studiepunten in deze vooropleiding hebben 

genoten. Helemaal absurd is dat dit ongeacht echte voorkennis het geval is: ook wie 

bijvoorbeeld tweetalig is opgevoed, of een lange carrière achter de rug heeft waarbij 

talenkennis essentieel was, kan zich niet zo gemakkelijk kwalificeren. Zolang de regels rond 

bekwaamheidsbewijzen blijven wat ze zijn, is dit niet aantrekkelijk voor potentiële zij-

instromers. Nog vreemder is dat deze - door het lerarentekort - wellicht toch deze vakken 

zullen kunnen geven, maar dan zonder echte opleiding. Door interessant een op maat gerichte 

pakketten aan te bieden voor vakken die een knelpuntberoep zijn, zorgen we voor meer én 

beter opgeleide leerkrachten voor de klas. 

 

Werkbaar werk vanuit een realistische opleiding 

Schooldirecteur 

(leraren)opleiding, 

klasgroep, 

loopbaan 

     11 
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       De opleiding staat te ver van de realiteit. Beginnende leraren haken snel af, eens ze met de 

stress en werkdruk worden geconfronteerd. Door te veel te compenseren in die opleidingen, 

leren studenten niet omgaan met werkdruk en stress. Een vaardigheid die we in de realiteit 

dagelijks nodig hebben. Meer en langere stageperiodes kunnen hier eenvoudigweg helpen. 

Het derde opleidingsjaar zou een stagejaar kunnen zijn, waarbij een student vast en bijna 

voltijds aan een school wordt verbonden. Die student kan dan meteen ook een oplossing 

bieden bij personeelstekort, kan co-teachen in verschillende klassen ... Dubbele winst dus. 

Kleinere klassen maken heel veel goed. Er zijn voldoende wetenschappelijke studies die dat 

bevestigen. Maar ook een minimum aan gezond verstand is voldoende om dit te begrijpen. Je 

hebt ogen en handen tekort in een klas van 25. Een maximum van 15 leerlingen per klas zorgt 

ervoor dat je op een eenvoudige manier ruimte creëert voor een intensievere individuele 

begeleiding. Kleinere klassen betekent ook meer klassen. Meer leraren dus. En meer scholen. 

Hiervoor is een significante investering nodig op korte en langere termijn. Onderwijs moet 

bovenaan het prioriteitenlijstje van de regering staan. Na de coronacrisis maakt onze regering 

enkele miljoenen vrij om wat brandjes te blussen. In Nederland investeert men 8 miljard om 

de coronakloof op te vangen. Het zijn keuzes die een regering maakt. Maar het geeft ook een 

signaal aan de bevolking over het belang dat aan onderwijs wordt gehecht. Het systeem van 

benoemingen herzien is niet meteen een eenzijdig positief verhaal. In het onderwijs is geen 

mogelijkheid op extra voordelen zoals bedrijfswagens, overurenregelingen ... Daar stond altijd 

een systeem van vaste benoeming tegenover en een behoorlijk aantal vakantiedagen. Door nu 

al na een jaar te benoemen, hol je die werkzekerheid eigenlijk uit. Ook in de scholen zaait dat 

onrust. Je bent namelijk niet meer zeker van je job als je benoemd bent. Er zijn elk jaar meer 

mensen die benoemd geraken, ook in de uren van een opgenomen verlofstelsel van collega's. 

Maar als die mensen plots terug voltijds komen en er zijn steeds meer benoemde leraren in je 

scholengemeenschap, betekent dat ook dat er steeds meer reaffectaties zullen komen. Je 

bepaalt als school dus ook niet meer zelf wie bij je teampast. Een omgekeerd effect, lijkt me. 

Volgend schooljaar krijgen we uren volgens het aantal inschrijvingen van dit schooljaar. In 

onze buurt worden op 5 jaartijd 300 gezinswoningen gebouwd. We kijken dus op tegen een 

onderbemanning voor de volgende jaren. Het systeem brengt scholen in de problemen, 

verhoogt de werkdruk en creëert een golf van burn-outs. Investeren in meer personeel moet 

voor een aanzuigeffect zorgen binnen de opleiding. Zou je nog veel mijnwerkers vinden 

vandaag, nu geweten is dat je van die job stoflong en kanker krijgt en dat het levensgevaarlijk 

is? Waarschijnlijk niet. Maak van jobs in het onderwijs werkbare jobs. Met oog voor je eigen 

welbevinden en gezondheid. Moet die wedde dan ook omhoog? Waarschijnlijk wel. Maar door 

de werkomstandigheden drastisch te verbeteren, haal je de druk van die discussie. 

 

     Mooi geschreven! (Leraar basisonderwijs) 

     Sterke opleidingen: JA kleinere klassen: JA Meer infrastructuur: JA Vaste benoeming 

herbekijken: misschien, maar dat moet gekoppeld aan andere zaken: loonvoorwaarden, 

sociale zekerheid, meenemen van nuttige ervaring naar privé of overheid en er moeten 

voldoende garanties blijven dat de leerkracht als professional zijn ONAFHANKELIJKHEID 

bewaart. Die is al veel te veel uitgehold. (Leraar secundair onderwijs) 

     Helemaal mee eens! Vooral de grote groepen en de vaak ongelijke verdeling tussen 

leerkrachten werkt demotiverend. Leerkrachten met 30 leerlingen voor een fulltime opdracht 

tegenover leerkrachten met 400 leerlingen. Hierdoor zijn deze laatste vaak gedwongen om 

deeltijds te gaan werken terwijl ze dit eindelijk niet willen. Maar het is dat of er onderdoor 

gaan. Dan maar betervertrekken uit het onderwijs. (Beleidsmedewerker in een 

middenveldorganisatie/politieke partij/parlement/overheid) 
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"Het onderwijs moet..." 

Leraar basisonderwijs 

waardering & 

imago, opdracht 

leraar  

     5 

       Er wordt de laatste jaren te veel naar het onderwijs gekeken, om alle maatschappelijke 

uitdagingen in de maatschappij op te lossen. "Onze kinderen worden te dik !" = "Het onderwijs 

moet...", "Aanslagen in Brussel!" = "Het onderwijs moet...". "Ik vind dat de school mijn kind een 

financiële opvoeding moet geven!", vertelde een ouder doodleuk op tv, bij de campagne van 

mevr. Crevits. Ook het feit dat kleuters niet meer zindelijk naar school moeten komen, 

interpreteren ouders als een signaal, dat dit niet meer hun verantwoordelijkheid is. Verder zien 

we als kleuterleidsters ook de laatste 2, 3 jaren dat de motorische vaardigheden en 

competenties sterk achteruit gaan. Kleuters starten vaak al met een achterstand, tegenover 

enkele jaren geleden. We vermoeden dat dit te wijten is aan de nefaste opmars van de 

schermcultuur. Vele ouders hebben het moeilijk, in een maatschappij waar ook de lat wordt 

hoger gelegd. Vele mensen, zeker in stedelijke contexten, hebben niet altijd een sociaal 

vangnet of een omgeving, waarbij ze hun buikgevoel kunnen aftoetsen. Investeer daarom als 

overheid in sociaal assistenten, straathoekwerkers, taalcursussen, huiswerkondersteuning, 

CLB's, ... en zo meer... .Zorg voor omkadering in de maatschappij en in het onderwijs (bijv. 

meer kinderverzorgsters, waar blijven ze ???). Elke ouder zou Nederlands moeten leren, voor 

hun kind in het eerste leerjaar terecht komt, zodat een agenda kan gelezen worden. Investeer 

in informatie-campagnes: "Hoeveel schermtijd is aangewezen voor een 2,5-jarige ?" Of toon 

ouders nog eens welk speelgoed geschikt is voor een kleuter... Stop ook met het onderwijs-

bashen en met het vingertje wijzen : dat het aantal burnouts zo hoog ligt, en dat velen in het 

onderwijs een verlofstelsel hebben, is het gevolg van alle maatschappelijke verwachtingen, 

waar we niet meer aankunnen voldoen .Mijn zoon in het eerste middelbaar komt vaak onrustig 

thuis, want hij zit in een klas waar verschillende leerlingen het emotioneel moeilijk hebben en 

de les verstoren. Een leerkracht gaf eerlijk aan dat ze de helft van de ouders moeilijk kunnen 

bereiken, omdat deze ouders het reeds opgegeven hebben. Deze ouders zijn de generatie die 

al enige jaren te horen krijgen : "Het onderwijs moet..." Geef ouders de boodschap dat school 

en thuis geen aparte werelden zijn, en dat schoolwerk dat thuis ondersteund wordt, op langere 

termijn meer kansen voor je kind creëert. Creëer als overheid de omkadering hiervoor, zodat 

ouders dit ook kunnen, als de tijd hiervoor aangebroken is. Het blijft een pracht job, juf zijn, 

kinderen zien groeien en stapjes zien zetten! Maar... dat ouders opvoedkundige vragen 

hebben, of dat je ouders soms net moet begrenzen in wat je als juf kan oplossen, dat voelt niet 

goed... en dat kost ook energie. We zien als kleuterleidsters vaak de eerste veranderingen in 

een maatschappij, luister eens aub naar wat het kleuter- en lage onderwijs ervaart en waar we 

ons zorgen over maken..."Mensen onderwijzen kost geld, mensen niet onderwijzen kost 

kapitalen." En heeft Einstein het indertijd niet voorspeld ? "Opeen dag gaat de technologie zo 

snel, dat de mensen terug dommer worden". Het is aan het gebeuren, vlak onder onze neus... 

Hoog tijd om structureel in te grijpen ! 

 

Teamteaching 

Leraar secundair onderwijs 

team & overleg      29 

       Als leraar is het niet in elke klas even gemakkelijk om in te spelen op de zorgvragen van de 

leerlingen. Ik ben een beginnende leraar in BSO merk dat het me soms moeilijk lukt om te 
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differentiëren zoals ik het zou willen. In sommige klassen zijn er zoveel leerlingen met 

zorgvragen, dat het moeilijk bij te houden is wie welke ondersteuningsmaatregel of 

dispensatie nodig heeft. Ik geloof heel hard in de organisatievorm 'teamteaching'. Je staat met 

meerdere personen (leraren, ondersteuners,...) voor de klas en kan op die manier zorg op 

maat bieden. 

 

     Extra ondersteuning voorde klasleerkracht. Kinderverzorging, onderwijsassistent, 

ondersteuners uit het netwerk, brugfiguren, ...samenwerken werkt! (Schooldirecteur) 

     Helemaal akkoord! M-decreet dringend herzien om het lesgeven werkbaar te houden. 

(Leraar secundair onderwijs) 

     Goed idee op voorwaarde dat het team & de werkingsmiddelen meewillen. Teamteaching 

mag geen excuus zijn om groepen samen te zetten bij gebrek aan lokalen. Met twee voor één 

groep wil ook zeggen twee leerkrachten die betaald worden om die ene groep te begeleiden 

(en geen twee halve lonen) (Leraar secundair onderwijs) 

     Ook in mijn school gebruikelijk: twee groepen samen in één groot lokaal. Tot wel 

bijna 60 leerlingen bijeen (voor corona), decibels schieten de hoogte in, de focus 

verdwijnt, leerlingen die graag rustig werken zijn de dupe, de twee leerkrachten lopen 

spitsroeden. (Leraar secundair onderwijs) 

     Extra hulp bij grote diversiteit zodat de leerlingen worden tegemoetgekomen in hun noden. 

(Student in de lerarenopleiding) 

 

Een echt nascholingsbeleid 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering      4 

       Laat leraren de kans om te blijven groeien. Zorg voor degelijke opleidingen. - Zorg voor 

ruimte zodat leraren die nascholingen ook kunnen volgen. - Zorg voor middelen om nieuwe 

ideeën vorm te kunnen geven. 

     Ik neem aan dat het hier ook over bijscholingen gaat? Het budget dat scholen krijgen om 

per leerkracht aan bijscholingen te spenderen is echt weinig. Ik volg bijscholingen maar die 

kosten me zelf handen vol geld omdat het aanbod waaruit ik kan kiezen binnen de 

scholengroep ontoereikend is. Ik denk dat dit anders kan en moet georganiseerd worden! De 

bijscholingen zijn dan ook nog eens meer dan noodzakelijk om innovatief te zijn als leerkracht 

op school. Met €250 euro over 3 schooljaren... daar spring je niet ver mee! (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Haalbare kernopdracht, opleiding, basisuitrusting en verdiend loon instapper 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding, 

infrastructuur, 
     9 
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arbeidsvoorwaarden, 

middelen, opdracht 

leraar 

       Ikzelf ben 15 jaar tewerkgesteld geweest in de gezondheidszorg en nu 5 jaar actief in het 

onderwijs. Ik kan dus best vergelijken en  mijn titel geeft mijn 4  bezorgdheden aan. 

Ten eerste de opleiding. Ikzelf heb een masterdiploma en ben verschoten van het niveau van 

de opleiding. Die mag volgens mij hoger liggen. Niet enkel inhoudelijk maar zeker ook omgaan 

met ouders, psychologische aanpak kinderen, begeleiding stage ... Dit zal er ook voor zorgen 

dat je een andere instroom krijgt en de uitstroom groter is met een hoger niveau. 

Ten tweede haalbare kernopdracht. Na mijn job in de gezondheidszorg was ik fysiek moe maar 

kon ik voldoende tijd vrijmaken voor hobby, vrienden etc... In het onderwijs heb ik hier helaas 

geen tijd meer voor. De avonden zitten vol met agenda maken, inhoud lessen, verbeteren, 

overleg ouders, ... Zelfs mijn kinderen en partner lijden eronder. Een lesvrij uur per dag zou 

wonderen doen.  

Ten derde basisuitrusting. Ik denk maar aan laptop, printer of inktpatronen maar zelfs 

poetsmiddel om de banken af te wassen of een klein budget om kleine klasinkopen in de 

Action te doen. Ik probeer het te beperken maar toch geeft je een deel van je minieme loon uit 

aan klasmateriaal. Ten vierde, maak geen loze beloftes en lok geen mensen het onderwijs in 

om dan niet aan die beloftes te voldoen. Ik ben in het onderwijs gestapt toen de belofte werd 

gedaan om anciënniteit mee te nemen. Helaas is het toen afgekeurd. Nu wordt deze belofte 

opnieuw gedaan maar kunnen leraren die intussen toch zijn ingestapt niet meer genieten van 

deze gunst. Dit terwijl je ervaring en deskundigheid moet verlonen om ze te kunnen houden in 

het onderwijs. Als je mensen kan aantrekken met masterdiploma's met veel 

achtergrondkennis bv psychomotoriek en deze gelijkschakelt met een 21jarige starter dan zal 

je geen kwaliteit houden in het onderwijs. Geeft hen zekerheid en voldoende 

loonsvoorwaarden. 

 

     Mee nemen van de volledige loonaciënniteit vanuit de privé is een must. Ook voor mensen 

die in het verleden vanuit de privé naar het onderwijs zijn gekomen. Een ernstige verloning dringt 

zich op. (Leraar secundair onderwijs) 

     Helemaal akkoord met de bezorgdheden. Concreet: als je bij een instaploon als zij-

instromer de eigen kosten (materiaal ,telefonie, internet, transport etc.) en het aantal 

effectieve uren dat je dient te presteren als goede leerkracht in rekening brengt (zelfs rekening 

houdend met vakantiedagen), je diplomawaarde en werkervaring in de markt toetst, de 

relatieve werkonzekerheid in de eerste jaren en de onzekerheid over pensioenrechten oplijst, 

dan  is de slotafrekening bedroevend laag. Ongeveer elke andere job is dan beter betaald en 

omkaderd. En dat kan niet voor een leraarsberoep dat zo vitaal is voor de toekomst van 

kinderen/jongeren, en voor de toekomst van een samenleving/land. Over de kwaliteit van de 

actuele uitstroom kan ik me niet uitspreken, al is het zo dat enkel kwaliteitsvolle leerkrachten 

kwaliteit kunnen leveren. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Een veilige werkplek door samen te werken 

Leraar secundair onderwijs 
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team & overleg      2 

       Er komen momenteel veel uitdagingen op ons af: de hervormingen, nieuwe leermiddelen, ... 

Kortom er wordt meer van de leerkracht verwacht en dat merk je. We moeten afstappen van 

het idee dat elke leerkracht verantwoordelijk is voor zijn eigen (enge) luiken de muren tussen 

richtingen, afdelingen, graden enzovoort afbreken. Door samen te werken kan iedereen doen 

wat hij graag en goed doet. Het is niet altijd het werk waaraan we met genoegen terugdenken, 

maar de vriendschap en hoe de groep als een geheel functioneerde om dingen voor elkaar te 

krijgen. Autonomie is zeer belangrijk voor een school (of groep/ gemeenschap) maar mag geen 

nadeelvormen voor het onderwijs en onze leerlingen. 

 

Kerntakendebat 

Leraar secundair onderwijs 

middelen, 

infrastructuur 
     2 

Onlangs zat de Antwerpse politie in het nieuws: ze waren van plan om kledij met een logo te 

verkopen om zich te financieren. Ze werden, terecht, onder vuur genomen door de publieke 

opinie want dit is geen taak van de politie, was het oordeel. Jammer genoeg is dit vandaag 

schering en inslag in het onderwijs: scholen gaan van pannenkoekenbak, naar 

grootouderfeest, naar taartenverkoop, naar eetfestijn. Onlangs zag ik zelfs een school 

passeren die via Trooper extra werkingsmiddelen probeerde in te zamelen. Dit is geen 

beschuldiging aan de scholen in kwestie; zij proberen slechts een tekort aan financiering 

vanuit de Vlaamse overheid te compenseren. Is het normaal dat een school zich via externe 

kanalen moet financieren? Is cateringbedrijf spelen een kerntaak van onderwijs? Leidt dit niet 

tot een ongelijkheid op basis van kansarmoede: scholen met meer kansarmoede kunnen 

minder extra middelen inzamelen t.o.v. scholen met rijkere ouders? Zou jij een ziekenhuis 

vertrouwen die een eetfestijn organiseert om een MRI-scan aan te kopen? Een vriend zei 

onlangs: 'Scholen worden gerund als een jeugdbeweging'. Jammer... 

 

Herbekijk de werkingsmiddelen 

Schooldirecteur 

middelen, 

infrastructuur 
     4 

       Opleidingen die soelaas kunnen bieden voor knelpuntberoepen zijn niet altijd populair bij 

jongeren. Als de leerlingenaantallen in deze afdelingen afnemen, verminderen ook de 

werkingsmiddelen... terwijl die juist erg belangrijk zijn voor het attractief en up-do-date houden 

van de infrastructuur en didactische middelen! Misschien is net het tegenovergestelde nodig? 

Extra investeren dus, in opleidingen die minder populair zijn zodat ze attractief en 

gemoderniseerd kunnen worden en ook de leerkrachten gemotiveerd blijven. Nu zijn vele 

scholen genoodzaakt om dergelijke afdelingen te schrappen waardoor de schaarste alleen nog 

maar groter wordt. 
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Ondersteuning werkmiddelen 

Leraar secundair onderwijs 

middelen, 

arbeidsvoorwaarden  
     2 

       Om kwalitatief les te geven gaan vaak uren voorbereiding aan vooraf. Deze voorbereidingen 

worden zeer vaak thuis gedaan. Mocht je dit in de privé doen dan gebeurde dit op een 

ergonomische stoel met aangepaste middelen ( betaald door de werkgever). Maar als 

(startende) leerkracht gebeurt dit vaak op een klassiek bureau met eigen (betaalde) pc en 

printer. Zou er geen mogelijkheid zijn (startende) leerkrachten een basispakket aan te bieden. 

PC, GSM (om in te loggen), ed. De ondersteuning kan ook op ander vlak gebeuren. 

Aankledingklaslokaal, ..... 

 

Loon naar werken - schaf vaste benoeming af 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden, 

loopbaan 
     4 

       Verkoop zoals in de privé. Verplicht leerkracht om de 3 jaar bv om 1 jaar buiten het 

onderwijs te werken. 

     Veel meer armslag en flexibiliteit voor scholen om goed functionerende leerkrachten aan 

te moedigen en ondermaats functionerende leerkrachten bij te sturen en eventueel te 

ontslaan. De vaste benoeming zelf is niet meer van deze tijd en geeft aanleiding tot slechte 

prestaties die een hele loopbaan onbestraft blijven en negatief inwerken op de motivatie en 

leerproces van zowel leerlingen als van de collega’s-Leerkrachten die goed functioneren. 

Waarom geen tussensysteem waarbij om de 5 tot 6 jaar (periode waarin werkzekerheid en 

opleiding voor leerkracht gegarandeerd wordt) een grote evaluatie volgt, in een 360 graden 

perspectief waarbij ook de betrokken leerlingen en ouders actief beluisterd worden? Aan de 

resultaten van deze evaluaties, niet alleen aan het begin maar gedurende hele 

onderwijsloopbaan, worden dan ook sancties of bonussen verbonden naargelang de uitkomst. 

(Werkzaam buiten onderwijs) 

     Leerkrachten verplichten om buiten het onderwijs te werken? Zullen we dokters dan ook 

verplichten om als arbeider te gaan werken en ingenieurs als verplegers ? Elke job verdient 

waardering, maar er schuilt heel wat wijsheid in het gezegde: Schoenmaker blijf bij uw leest! 

(Leraar secundair onderwijs) 

 

Maak van stage in buitengewoon onderwijs weer een verplichte stage. 

Schooldirecteur 

(leraren)opleiding      5 

       Laatste jaar studenten kunnen kiezen tussen stage in het buitenland of stage in een 

andere vorm van onderwijs (buitengewoon onderwijs, methode onderwijs). Stage in het 

buitenland is natuurlijk heel verleidelijk waardoor er weinig stages in buitengewoon onderwijs 
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doorgaan. Nochtans zijn er vaak andere competenties nodig om vlot te kunnen functioneren in 

het buitengewoon onderwijs. Het gevolg is dat -in deze schaarste om interims in te vullen- 

buitengewoon onderwijs nog sneller geconfronteerd wordt met het nijpend lerarentekort en 

vervangingen die niet ingevuld raken. Want ... onbekend is onbemind. Een verplichte stage in 

buitengewoon onderwijs verplicht studenten om ook van deze vorm van onderwijs te leren 

kennen en misschien wel leren appreciëren. 

 

Geloofd worden 

Schooldirecteur 

vertrouwen & 

autonomie, 

waardering & 

imago 

     3 

       Er moet meer echte waardering komen voor het onderwijs. Het baat niet om 

tegemoetkomingen te doen aan leraren inzake werkdruk, verloning, compensaties, 

nascholingen,... Alles strandt zolang onze doelgroep de leerlingen (meer en meer gesteund 

door ouders) de leraar niet naar waarde schat. Wanneer de leerling of de oudereigen belang 

voor het gemeenschappelijk belang van de school zet, wordt de leraar in het diepste van zijn 

ziel getroffen. Ik pleit daarom voor meer fierheid over ons beroep, ondersteund door een 

positieve imagocampagne gebracht door mensen van buiten het onderwijs. De maatschappij 

moet ons het recht van spreken terug geven. Wanneer een leraar een boodschap (soms ook 

een negatieve boodschap) aan een leerling of een ouder geeft, dan willen we weer op ons 

woord geloofd worden en niet in vraag gesteld worden. 

 

Het nieuwe onderwijs maar geen ruimte 

Student in de lerarenopleiding 

infrastructuur, 

klas, middelen, 

innovatie 

     4 

       In de opleiding “educatieve bachelor lager onderwijs (EBALO)” komt “het nieuwe onderwijs” 

vaak aan bod. Bewegend leren, projectmatig werken, een klas voor hoeken, een STEM hoek, 

een lees hoek, een zithoek waar kringgesprekken kunnen gebeuren, ... het gaat zo door. 

Tijdens geen enkele stage kon ik hier voor dingen uittesten. Vaak TE oude gebouwen en TE 

kleine klassen met tot gevolg, enkel het “noodzakelijke” de banken en kasten waar dan alle 

materiaal ingepropt zit.  WAAR IS DE RUIMTE OM DAT NIEUWE ONDERWIJS UIT TE VOEREN? In 

de kleine momenten waarop ik dat nieuwe onderwijs kon testen was het fantastisch, maar de 

turnzaal is permanent bezet en ook de speelplaats is vaak overbevolkt, zelfs tijdens de 

lesuren. GEEF ONS BUDGET EN RUIMTE. 

 

Terug naar de essentie! 

Schooldirecteur 
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opdracht leraar      3 

       Het onderwijs heeft nood aan rust. Laat de leerkracht doen waar hij voor opgeleid is: 

lesgeven. Beperk alle andere “taken”. Maar niet alleen de leerkracht. Wat met de directies? 

Wanneer gaat men daar eens iets aan doen? Na veel beloven en vooral niks doen, is men erin 

geslaagd van dat mooie ambt een knelpuntberoep van te maken?! 

 

Zij-instromer: EVC uit privé of vrijwilligerswerk 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden 
     1 

       Als zij-instromer krijg je door allerlei regels dikwijls geen anciënniteit en kan je die niet 

'afdwingen' door een hoger loon of rekening houden met leeftijd bv. zoals in de privé. Voorzie 

een geleidelijke bijpassing na bv. 5 jaar bewezen anciënniteit, 10 jaar, 15 jaar of gewoon 

progressief zodat je uiteindelijk op dezelfde wedde eindigt als je collega's die recht van de 

schoolbanken leerkracht werden en geen nuttige ervaring of skills meebrengen vanuit andere 

'invalshoeken'. Niet alleen voor praktijkvakken maar ook voor theorie. Nu is het verschil in 

wedde groot maar de competenties soms ook! 

 

Onderwijsassistenten in de klas 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning, 

team & overleg, 

middelen 

     18 

       De juf heeft vaak handen te kort in de klas. Klassen van 25 kleuters of meer zijn al lang 

geen uitzondering meer. De werkdruk en pedagogische verwachtingen liggen hoog. Bovendien 

zijn er te weinig ondersteuningsuren door kinderverzorgsters. Voorzie klasassistenten in de 

klas om de leerkracht extra te ondersteunen. Een paar extra helpende handen komt altijd van 

pas! Eventueel kunnen studenten kleuteronderwijs in opleiding misschien een dag per week 

meedraaien in een kleuterklas, zodat ze heel wat ervaring opdoen? Een win-win voor de 

scholen en studenten! 

     Het zou inderdaad een prima idee zijn, kleuterklassen van 35 peuters en kleuters zijn echt 

onaanvaardbaar. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Voldoende realistische werkingsmiddelen voor scholen 

Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

middelen      6 
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       Geef scholen de uren waar ze recht op hebben. Stop met besparingen op 

werkingsmiddelen en geef hen wat meer ademruimte. Ook leerkrachten hebben recht op een 

goede werk/privé balans. Momenteel wordt er teveel gerekend op "goodwill" na de uren. 

     Goodwill na de uren wordt steeds omvangrijker. Zelfs weekends worden steeds meer 

ingepalmd. Uiteraard onbezoldigd. (Leraar secundair onderwijs en andere functie in onderwijs 

(adm. Medewerker/ondersteuner/begeleider))  

 

Investeer in onze toekomst! 

Voormalig leerkracht centrale verwarming en nu zelfstandige loodgieter 

middelen, 

infrastructuur 
     3 

       Het is algemeen geweten dat de leerlingen van vandaag het draagvlak voor de toekomst 

zijn. Echter wordt er al jaren veel te weinig geïnvesteerd in onze jeugd. Als voormalig leerkracht 

was dat net de druppel waardoor ik mijn ontslag heb ingediend. Na een carrière van 8 jaar was 

het duidelijk dat er op het einde zo goed als niets veranderd was aan de infrastructuur ten 

opzichte van het begin... dit zorgt voor tal van frustraties waardoor een kwalitatieve lesopbouw 

uitblijft. Voor mij zou er dringend meer geld vrijgemaakt moeten worden voor de vernieuwing 

van lokalen, aankoop van lesmiddelen enz... verder zou er een kleine bijdrage per bedrijf in 

een bepaalde sector gevraagd kunnen worden en dit verplicht voor alle bedrijven in ons land. 

Bijvoorbeeld: ik ben zelfstandige loodgieter. Jaarlijks moet ik een bijdrage van 50 euro betalen 

voor het investeren van onze jeugd. Dit zou financieel aftrekbaar kunnen zijn zodat dit niet als 

bestolen geld kan aanzien worden door het bedrijf. Dit bedrag wordt vervolgens onderverdeeld 

per regio waar een school in de buurt ligt die dat specifieke vak aanbied. Er zijn veel zaken 

waar mee rekening zal moeten gehouden worden, zoals wat met grote bedrijven versus kleine 

bedrijven? Betalen die dan evenveel? Uiteraard niet, maar ik denk dat de richting waar ik mee 

naar toe wil gaan een goed voorbeeld is om de grote frustraties van zowel leerlingen, 

leerkrachten en bedrijven aan te pakken. De bedrijvenzijn altijd op zoek naar ervaren jeugd 

maar vinden die niet. De leerling KAN niets. De leerkrachten zijn het beu dat ze geen middelen 

krijgen die ze nodig hebben om hun leerlingen een correcte opleiding aan te bieden, en de 

leerlingen zijn het beu dat zij altijd als minderwaardig beschouwd worden... stof tot nadenken 

wat mij betreft. Ook zijn er nog zo veel dingen die  anders zouden kunnen in het onderwijs... de 

job is zeer mooi, maar op dit moment sta je er als leerkracht gewoon alleen voor. 

 

Laat ondersteuning ondersteunen 

Leraar secundair onderwijs 

ondersteuning      3 

       Wat heel vaak gebeurt is dat mensen die binnen de school uren hebben voor (zorg-) 

ondersteuning of die hiervoor aangesteld zijn binnen de koepel, niet ondersteunen maar juist 

het tegenovergestelde doen. Ze geven leerkrachten nog meer werk want allemaal vinden ze 1 

item (of meerdere) binnen hun expertise zo belangrijk dat ze dat uitgevoerd willen zien op de 

werkvloer. 
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Andere spreiding schoolvakanties 

Leraar basisonderwijs 

onderwijslandschap      6 

       Elk jaar komen er in de media wel berichten dat de zomervakantie te lang is. De leerlingen 

vergeten de leerstof na een lange tijdtussen de lessen, voor kansarme kinderen of kinderen in 

moeilijke omstandigheden is dit een te lange periode, ...Er zijn heel wat redenen die elk jaar 

naar boven komen. In Vlaanderen blijft men vasthouden en durft men geen veranderingen 

maken. In Franstalig België blijven ze er niet over praten, maar  willen ze het ook doen. Ook al 

krijgen ze nadien tegenwind van de 'praters'. De krokus-/ of herfstvakantie is voor een 

leerkracht meestal geen periode om tot rust te komen. Eenmaal de nodige voorbereidingen 

gedaan zijn en de administratie op punt gesteld is dan is deze vakantieperiode terug op zijn 

eind gekomen. Het aantal vakantiedagen blijft in het voorstel behouden. Er wordt voor een 

andere spreiding gekozen bij de vakanties. Dit omvat volgende spreiding:* 8 weken 

zomervakantie => 6 weken zomervakantie.* 1 week herfstvakantie => 2 weken 

herfstvakantie* 2 weken kerstvakantie (blijft) * 1 week krokusvakantie => 2 weken 

krokusvakantie* 2 weken paasvakantie (blijft)  

     Zoals in Nederland?  En dan ook het niveau zoals in Nederland? 2 maanden is nodig om 

helemaal tot rust te komen. (Leraar secundair onderwijs) 

     Neen, niet zoals in Nederland. Gewoon een betere spreiding van de vakanties. 

Zoals de pedagoog ook aangeeft of zoals in het Franstalig deel voorgesteld wordt. Dit 

omvat volgende spreiding: - 8 weken zomervakantie => 6 weken zomervakantie.- 1 

week herfstvakantie => 2 weken herfstvakantie- 2 weken kerstvakantie (blijft)- 1 week 

krokusvakantie => 2 weken krokusvakantie- 2 weken paasvakantie (blijft) Het aantal 

verlofdagen blijft behouden, maar er is meer spreiding. 6 weken vakantie lijken mij ook 

voldoende om tot rust te komen. Daarnaast kom je in een herfst-/ krokusvakantie vaak 

niet tot rust, wat in bovenstaand geval wel meer kan. (Leraar basisonderwijs) 

     De aanpassing in het Franstalig onderwijs vind ik nogal drastisch. Vooral het eerste 

trimester bestaat uit twee lange periodes. Het is misschien een optie om de zomervakantie te 

veranderen naar 8weken ipv 62 dagen. De vakantie begint en eindigt dan telkens met een 

weekend, net als andere schoolvakanties. Bij de herfstvakantie komt een week bij. Het stuk 

schooljaar januari-juni wordt m.i. voldoende onderbroken door vakanties en vrije dagen. Een 

vakantie van 6 weken in de zomer betekent niet 6 weken vakantie: klusdagen na het einde 

van het schooljaar, voorbereiding van het nieuwe schooljaar... Je houdt er misschien nog 4 

weken van over, directies vast nog heel wat minder. Ik geef er nog een persoonlijk aanvoelen 

over mee: een weekvakantie in de zomer kwijtspelen om een week in februari in de plaats te 

krijgen, dat vind ik niet bepaald een gelijkwaardige ruil... (Leraar basisonderwijs) 

     Vakanties die beginnen en eindigen met een weekend lijken me ook aantrekkelijker 

als ouder. Momenteel is het vaak zoeken naar opvangmogelijkheden voor die halve 

weken. Kampjes lukken dan immers niet.  Je persoonlijk aanvoelen klopt inderdaad (zo 

had ik het zelf nog niet bekeken, merci!). (Andere functie in onderwijs (adm. 

Medewerker/ondersteuner/begeleider)) 

     Ik ben helemaal voor. Alleen is de zomervakantie voor leerlingen momenteel eigenlijk 9 à 

10 weken (62 dagen juli/aug gedeeld door 7 = bijna 9 weken + voor SO: leerlingen zijn vaak 

de laatste week van juni ook al vrij op het ophalen van het rapport na). Ik hoop dat het dus van 

9 weken zomervak > 7 weken gaat. Als leerkracht heb je immers vaak nog wat opruimwerk en 

administratie begin juli + de laatste week van augustus gaat toch quasi volledig naar 
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voorbereiding en vergaderingen. (Andere functie in onderwijs (adm. 

medewerker/ondersteuner/begeleider)) 

     De kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen zullen niet verbeteren 

door de vakanties anders te spreiden.  De leerlingen zullen, om een beter resultaat te behalen, 

harder moeten werken, beter dienen op te letten en meer naar school moeten komen (en dus 

niet voor een kleinigheid thuisblijven).Voor vele collega's is inderdaad 6 weken te kort, want op 

20 augustus beginnen de vergaderingen al op school (waar we 20 jaar geleden nog tot en met 

30 augustus op vakantie waren en op 31 augustus met de personeelsvergadering startten) en 

ook tot enkele dagen in juli kunnen er opnieuw klasraden samengeroepen worden ...  Zelfs al 

blijft de vakantie 2 volle maanden, intussen is het sowieso al  dat je als leerkracht nog die 

eerste week van juli en de laatste 10 dagen van augustus al paraat dient te staan en alvast 

bezig bent met allerlei administratie in orde te maken en voor te bereiden. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Ik denk dat dit een discussie is die niet veel zal veranderen. Kijk naar het verleden, de 

vakantie is al heel erg lang in dezelfde periodes, en bij deze gelijkblijvende factor verminderd 

de kwaliteit van het onderwijs. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Dynamische teamorganisatie en kennisinstituten 

Leraar secundair onderwijs 

team & overleg      2 

       Het lerarenberoep is vrij eenzaam: ieder in zijn/haar klas, met de deur dicht. Er is wel 

samenwerking tussen leerkrachten, maar dat is niet altijd betrokken op lessen, lesinhouden, 

...  waar we elke dag mee bezig zijn. Leraren werken veelal naast elkaar in parallel, niet als een 

team met een duidelijke organisatie, planning, samenwerking, reflectiemomenten, ... . Er wordt 

uiteraard wel aan uitwisseling gedaan, maar dat is dikwijls een individuele beslissing van 

personen. Als er vergaderd wordt spreken leerkrachten meestal over het functioneren van de 

leerlingen, maar niet over het functioneren van het lerarenteam. Wat gaat goed en moeten we 

behouden? Wat gaat niet goed en moeten we aanpassen? Welke zijn de nieuwe dingen die we 

kunnen proberen? De huidige schoolorganisatie is hier niet vreemd aan. 

Idee 1: versterk samenwerkingsverbanden in de school. Dit kan op verschillende niveaus. 

Mensen maken deel uit van een netwerk van teams en kunnen dus in verschillende teams 

participeren (vakgroep, leerkrachten van een bepaalde klas, vakoverschrijdend, binnen de 

pool, met coördinatoren, ...). Zorg dat deze teams ook daadwerkelijk als teams functioneren 

met een planning, organisatie, aansturing, met de juiste verantwoordelijkheden en met de 

vrijheid om deze verantwoordelijkheden in te vullen. Met directie wordt afgesproken wat er 

moet gebeuren, de teams bepalen hoe iets gebeurd. Het vereist een leiderschap dat uitgaat 

van vertrouwen en een omgeving waarin fouten maken toegestaan is. "Ik heb liever dat je om 

vergiffenis komt vragen dan om toestemming".  

Idee 2: maak van scholen echte kennisinstituten. Vandaag hebben veel leerkrachten hun 

eigen cursusmateriaal en alles wat daar bij hoort, en zijn daar de volledige eigenaar van. Het 

'intellectual property' is van het individu. Maak werk van kennisborging op schoolniveau. De 

vraag die hier centraal staat: als leraar X of Y morgen wegvalt/vertrekt, hoe eenvoudig is die 

dan vervangbaar? Moet de nieuwe collega maar zijn/haar plan trekken met lange dagen en 

overwerkte weekends, eventueel aangemoedigd doorcollega's die zijn/haar lot aantrekken? Of 

is alles aanwezig om de overdracht vlekkeloos te laten verlopen en indien niet, welke stappen 

moeten we ondernemen om dit aan te pakken. Of ook: geef aan die leerkracht alles wat 
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binnen de school beschikbaar is, en bepaal hoe die zijn/haar bijdrage kan leveren aan 

hetgeen er al aanwezig is. Maak werk van een growth mindset: hoe versterken we onze 

kennis? Belangrijk is dat de continuïteit gewaarborgd is en groei centraal staat, zowel voor de 

leerlingen als de leerkrachten, zodat de kwaliteit van het onderwijs niet afhangt van individuen 

maar van een gans schoolteam. Starters zullen hier wel bij varen, evenals de school. 

 

Omkadering met ruimte 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

middelen, 

loopbaan, 

ondersteuning 

     10 

       In plaats van de omkadering van een school te definiëren in termen van lestijden - met het 

bekend gevolg van grote onzekerheid voor nieuwe leerkrachten - zou men eindelijk kunnen 

overwegen om een ruimere omkadering te voorzien. Directies moeten dan niet meer op zoek 

gaan naar vervangers (want die zijn er al), jonge leerkrachten moeten niet meer bang 

afwachten of er volgend jaar nog plaats is voor hen (want die is er), en vaste leerkrachten 

moeten niet meer doorgaan tot op het breekpunt en dan lange tijd uitvallen (want er is 

ondersteuning). Het vergt een serieus herdenken van de huidige manieren van werken, en 

misschien initieel een investering (want bereken dat kader dan niet te krap), maar op lange 

termijn is de winst volgens mij enorm: het brengt vooral ook rust bij het personeel. De 'vaste 

benoeming' is dan ook niet meer nodig - want eigenlijk is dat enkel een wortel om jonge 

leerkrachten te blijven motiveren terwijl ze de eerste jaren van hun carrière (en dat kan lang 

duren) rondzwerven in verschillende scholen. 

     Het idee om de omkadering ruimer te maken vind ik een goede denkpiste. Maar waarom 

zou de 'vast benoeming' niet meer nodig zijn? Dat heeft er niets mee te maken. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Voorstel hervorming lestijdenpakket: 

• Stabieler, vanuit capaciteit en niet per leerling afgewogen.  

• Elke school beslist hoeveel klassen ze inrichten (van elke klas 1, 2 of 3) 

• Streefdoel is 16 leerlingen per klas - we kiezen bewust voor kleine groepen zodat elk kind 

gezien én geholpen kan worden. Klaslokalen en enkele reservelokalen moeten hiervoor 

aanwezig zijn. Beter meer scholen dan overvolle klassen. Lokalen die er nu al zijn en zogezegd 

“te groot” zijn kunnen ingericht worden voor kringgesprekken en hoekenwerk. 

• Per ingerichte klas: 1 fulltime leerkracht in dienst + 1 halftime klasondersteuner (diploma 

leerkracht of kiné/logo). Bij voorkeur klasondersteuners per graad inschakelen die de 

kinderen 2 jaar na elkaar opvolgen en de leerstof van de graad beheersen. 

• In de kleuterklassen in instapklas + 1 KO/2 KO telkens een fulltime kinderverzorgster als 

klasondersteuner. Bij 3 KO een halftime klasondersteuner zoals in LO. 

• Tijd om expertise uit te wisselen en verticale leerlijnen uit te werken: overlegtijd voor de 

leerkrachten garanderen door ook nog 1 invalleerkracht per 10 klassen (volledige basisschool 

met 1 klas per leeftijdsgroep). Deze valt ook in bij ziekte waar geen vervanging voor mogelijk 

is. Diploma minstens kinderverzorging. 
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• Voor- en naschools toezichters: per 100 leerlingen 2 personen in loondienst bij de overheid, 

niet betaald vanuit de inrichtende macht van de school met werkingsmiddelen. Shiften: 

ochtendbewaking tot en met middagtoezicht, middagtoezicht tot en met avondbewaking. 

• Speeltijden worden gedaan door de toezichters, kinderverzorgsters, klasondersteuners. 

Klasleerkrachten max. 2 speeltijden per week, op moment dat zij zelf uitkiezen, zodat ze 

tijdens speeltijden vrij zijn om te doen wat nodig is (materiaal klaar zetten, overleggen, even op 

adem komen, observeren buiten,…). 

• Per schijf van 10 klassen: 1,5 zorgcoördinator. 

• Per schijf van 10 klassen: een directeur en bijhorende fulltime secretaresse. 

• Scholen met 60% of meer anderstaligen (ook Belgen meetellen, niet enkel anderstalige 

nieuwkomers!) per 4 klassen 1 taalondersteuner fulltime om materiaal op maat te maken, 

ouders te ondersteunen en aangepaste taallessen in te richten. 

• Per schijf van 10 klassen: voltijdse turnleerkracht 

• Godsdienstleerkracht is extra op GO! Scholen. Dit is het enige overblijvende voordeel voor dit 

soort scholen, geen discriminatiemeer. 

• Brugfiguur die ook als vertaler inspringt. Per stad ook gratis vertaaldienst inrichten, met 

extra bezetting tijdens piekmomenten (voor en na vakanties). Lesuren: 

• Zoals nu, maar donderdag- of vrijdagnamiddag moeten leerkrachten kunnen overleggen en 

vooruitplannen. Invalleerkracht, zorgleerkrachten, naschools toezichters en turnleraars 

kunnen ingezet worden om de klassen over te nemen. Daarnaast mag de school maandelijks 

1 culturele activiteit boeken voor elke klas waarbij begeleiding gebeurt door de externen. 

• Tijdens turnuren (of 2 andere lestijden naar keuze) zijn leerkrachten vrij. 

• 1 ped. studiedag extra (3 dus), maar wel met opvang voorgezinnen die dat nodig hebben. 

Kinderverzorgsters en evt. turnleerkrachten worden hier extra ingeschakeld. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Sommige zaken die je aanhaalt, zijn er toch al. Iedere school beslist toch hoeveel 

klassen dat die wil inrichten? Voor-en naschoolse opvang wordt toch niet betaald met 

werkingsmiddelen? Trouwens 2 mensen voor 100 leerlingen vind ik onverantwoord. Ik 

zie een kinderverzorgster voor een klas van 6 geen 'invalleerkracht' zijn. Het enige dat 

zij kan doen is toezicht houden. Dus ik zou dan niet van 'leerkracht' spreken. 

Turnleerkrachten horen ook pedagogische studiedag te volgen.  Een derde dag kan nu 

reeds aangevraagd worden....De andere ideeën vind ik geweldig! (Leraar 

basisonderwijs) 

 

     De bedoeling zou zijn dat ze per klas die ze inrichten een leerkracht hebben, dat is 

nu niet evident. Nu tellen ze uren per leerling en dan puzzelen ze ermee. Voor- en 

naschoolse opvang is voor kleine scholen momenteel bijna niet haalbaar financieel. 

Daarom dat ik er iets over schrijf. Nee, dat gebeurt niet met werkingsmiddelen. Per 100 

leerlingen 2 mensen in loondienst voor de opvang, dat betekent niet dat ze met 2 

toezicht over 100 houden. Van 100 leerlingen zijn er maar een beperkt percentage 

aanwezig in de voor- en naschoolse opvang. Leerkrachten draaien ook mee in de 



 

 

 

 

47 

toezichten, maar een beetje inperken van de toezichten op deze wijze lijkt me wel 

nodig. (Leraar basisonderwijs) 

 

Kilometervergoeding wagen en hardware 

Leraar basisonderwijs 

arbeidsvoorwaarden      8 

       Ik verplaats me elke halve dag met een koffer vol gerief. De fiets is geen optie, noch 

openbaar vervoer. Een km vergoeding is er niet. Rondrijden tussen scholen, meerdere 

vestigingen per dag is allemaal op eigen kosten. Ook voor leerkrachten die met de auto komen 

zou mogen zoals in de privé een km vergoeding voorzien worden. Niet iedereen is in staat om 

de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Misschien kan de overheid ook de elektrische 

fiets promoten onder leerkrachten die daar wel gebruik van kunnen of willen door fietsen uit te 

lenen vb een waarborg vragen zodat er goed voor gezorgd wordt en verder de fiets gratis 

aanbieden. Bepaalde bedrijven geven hun werknemers een fiets of leasen ze. Schaf dan de 

km vergoeding af voor de fiets in ruil voor een gratis leasing. Voorzie voor elk lkr om de 5 jaar 

een degelijke laptop. Veel leerkrachten hebben niks of een sterk verouderd toestel van 8-

10jaar oud. Ook een goede antivirus, bepaalde software en accessoires moeten voorzien 

worden. Zonder deze degelijke basis kan men niet verwachten dat het onderwijs 

gedigitaliseerd wordt en leerkrachten competenties opbouwen. Velen gaan op zoek naar gratis 

zaken en krijgen heel wat rommel binnen omdat betalende software vaak te duur is of niet 

kan/mag aangeschaft worden. 

     Helemaal eens met het voorzien van een laptop. Als zij-instromer vanuit een kantoorjob 

trok ik grote ogen bij de vraag "Morgen vergadering, breng jij dan je eigen computer mee?" 

Voor elke werknemer aan wie ik dit voorlegde, klonk dit heel absurd. (Leraar secundair 

ondewijs) 

 

Meer voorbereidingstijd! 

Leraar basisonderwijs 

overleg- en 

professionaliseringstijd, 

administratie & 

papierwerk, team & 

overleg 

     2 

       Meer tijd om lessen voor te bereiden, educatief materiaal te maken, te overleggen met 

collega's, ... In het basisonderwijs krijgen leerkrachten hier nauwelijks tijd voor. Hierdoor 

ontstaat er heel wat weekendwerk en moet er geregeld tot in de late uurtjes gewerkt worden. 

Meer voorbereidingstijd kan zorgen voor een betere kwaliteit van onderwijs. Daarnaast zorgt 

het ook voor een betere samenwerking tussen leerkrachten (vb. via co-teaching). Een 

leerkracht zou minstens één dag per week de tijd moeten krijgen om lessen voldoende voor te 

bereiden, administratief werk in orde te brengen, ... Daarnaast denk ik ook aan 

oudercontacten, leerlingbesprekingen, overlegmomenten met externen (zoals het CLB), ...Een 

werkplek met alle nodige voorzieningen (laptop, internet, documentatie, vergaderruimte, ...) 

zouden hierbij geen overbodige luxe zijn. 



 

 

 

48 

 

     Het zou een goed idee zijn om dit inderdaad in de uren in te bouwen. Nu gebeurt dit buiten 

de lesuren in de privétijd. Zo zien buitenstaanders het als de leerkracht moet maar x-aantal 

uren werken voor Y-loon. Terwijl we net veel meer uren werken dan een 36 uren week van een 

doorsnee bediende. Indien dit zou opgelost kunnen worden zouden die kwatongen buiten het 

lerarenberoep eindelijk het zwijgen opgelegd worden. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Gemotiveerde leerkrachten belonen 

Leraar basisonderwijs 

personeelsbeleid      2 

       Nu worden gemotiveerde vastbenoemde leerkrachten niet beloond. Doe je je best, doe je je 

werk voor 120%? Dan krijg je een complimentje ...  Door de regel van wie er al het langst 

dienstanciënniteit heeft heb je zelfs kans om gereaffecteerd te worden. Dat is dan je ‘beloning’ 

voor je harde werken. Dalen de uren dan kan er niet gekeken worden naar kwaliteit maar 

enkel naar anciënniteit. Waarom zou je je dan nog inzetten? 

 

Valideer het leren en de leerkracht 

Leraar secundair onderwijs 

klas, loopbaan, 

arrbeidsvoorwaarden, 

middelen  

     3 

       Het doel van onderwijs is leren leren. De kracht van een leerkracht is dat leren te 

stimuleren bij elk kind, wie dat kind ook is of wat zijn mogelijkheden ook zijn. Leren kost tijd en 

energie. Het vraagt het juiste kader en de juiste ruimte indien mogelijk. Om dit alles te 

valideren en te doen renderen zie ik enkele noodzakelijke veranderingen nodig. 

* Kleinere klasgroepen. min 16-max20. 

* Twee uur per vak een tweede leerkracht om te differentiëren op 3 niveau's voor basisvakken 

van lagere school tot eerste graad middelbaar. 

* De voorbereidingsuren worden meegeteld in gepresteerde uren, zelfs als dit met thuiswerk 

gebeurt. Thuiswerk werd in corona-tijd ook voor bedienden betaald! 

* Leerlingen met extra leernoden moeten erkend worden binnen een wettelijk kader, elke 

leerkracht moet de nodige aanpassingen doen en de leerling moet niet elk jaar smeken om 

redicodis. Hiervoor moet betere nascholing gebeuren en verplicht worden! 

* Oudere leerkrachten als 55+ mogen indien ze wensen peetmoeder/peetvader worden van 

een jonge lkr en hen steunen inde eerste 5 jaar van hun carrière. Deze uren behoren tot hun 

weekpakket en zijn anders-ingevulde lesuren. Zo gaat goede kennis en structuur niet verloren. 

Dit zou niet aan 1 enkele lkr mogen toegewezen worden. 
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* Indien de vakanties worden ingekort en zomerscholen enzovoort worden georganiseerd dan 

moet de verloning navenant zijn en niet met "GELEEND" geld dat moet teruggestort worden. 

Dit is iets voor de vakbonden. De uitgestelde bezoldiging terug voor de helft bij de maand 

voegen en de vakleerkrachten die zomerschool/winterschool geven een eerlijke vergoeding 

geven: geen overuren! 

* TEN SLOTTE: Geen overvolle leerplannen voor een beperkt urenpakket. Leren kost tijd, geef 

de leerling en de leerkracht de tijd om het goed en grondig te doen. (ook hier geldt: haast en 

spoed zijn zelden goed) 

* Stop met theoretiseren van richtingen die er net zijn voor leerlingen die het best leren uit 

praktijk, vertrek vanuit het kind zegt de didactiek en bouw op. Kijk naar hoe hij leert en werk 

vandaaruit! Valideer en respecteer! 

 

Kleinere klassen 

Leraar secundair onderwijs 

klasgroep      2 

       Meer tijd voor elke leerling in de klas maar ook voor feedback bij taken en toetsen. 

 

Maak de klassen de helft kleiner 

Leraar basisonderwijs 

klasgroep      1 

       Maak de klassen de helft kleiner 

 

Stop de juridisering 

Leraar secundair onderwijs 

vertrouwen & 

autonomie 
     2 

       Zorg ervoor dat leerkrachten echt een stem hebben en kunnen niveau eisen van de 

leerlingen. Laat het oordeel van leraren meer doorwegen. 

 

Ruimte in de klas 

Leraar basisonderwijs 

infrastructuur      1 
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       Ik sta in een lokaal van 42 vierkante meter met 24 leerlingen. De klas zit propvol en biedt 

geen mogelijkheden tot bepaalde werkvormen. Ik zou graag een minimale oppervlakte per 

leerling hebben. Zo is de school verplicht om minder leerlingen te plaatsen in een klas of 

lokalen te vergroten. Maximum 20 leerlingen per klasleraar zou ook al heel veel verbeterwerk, 

rapportwerk, administratieve taken verschil maken in tijd. 

 

Inclusief onderwijs maar met meer middelen ondersteuning en duidelijkheid 

Hybride leraar bij de Stad Antwerpen  

ondersteuning, 

middelen  
     2 

       We willen allemaal streven naar inclusief onderwijs, maar toch staan veel scholen er alleen 

voor om dit te realiseren. Een school heeft vaak niet de middelen, budget, mensen, ... om 

hierop in te zetten. Er zijn te weinig plekken voor kinderen in ons buitengewoon onderwijs, 

waardoor veel kinderen en ook ouders gefrustreerd worden dat ze niet de nodige 

ondersteuning en middelen krijgen om te groeien. Maar wanneer scholen de mogelijkheid 

krijgen om ook in hun eigen school de nodige zorg te geven aan iedereen die het nodig heeft, 

hebben we niet zoveel plekken nodig in het buitengewoon. (Ik weet hier niet bepaald een 

pasklare oplossing voor maar toch wou ik het heel graag delen.) 

 

Maak ruimte voor scholing 

Schooldirecteur 

professionalisering, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     19 

       De meeste leerkrachten staan 's morgens op met als doel om kinderen te ondersteunen in 

hun ontwikkeling. Daarvoor sparen ze kosten noch moeite. Dit zorgt voor een heel ruim pakket 

aan taken en er is maar heel weinig ruimte tot scholing voor de leerkracht zelf. In het 

basisonderwijs is 1,5 studiedag voorzien. Voorzie bvb een studiedag per maand om teams de 

kans te geven echt aan  professionalisering te doen. Ook het armzalige opleidingsbudget per 

leerkracht is aan herziening toe. Leerkrachten kunnen ook tijdens de lessen een nascholing 

volgen, maar dan is er vaak niemand om de klas over te nemen. Dat is voor veel leerkrachten 

een reden om dan maar zelf in de klas te blijven. Leerkrachten willen heel graag bijleren, 

omdat de leerlingen daar beter van worden. Geef hen die ruimte. 

     Niet alleen het aantal uren scholing moet naar omhoog maar ook het scholingsgeld. 

Sommige bijscholingen kosten zoveel geld dat je die al niet kan volgen of de rest van de 

leerkrachten heeft niks! (Schooldirecteur, momenteel niet aan het werk/op pensioen) 

     Of extra hulp/ middelen zodat ze bij elkaar kunnen hospiteren, professionele 

leefgemeenschap in de scholengemeenschap, eigen school,... er is zoveel expertise in de 

school die men kan delen... 

(Schooldirecteur) 
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     Van leerkrachten wordt verwacht dat ze van alle markten thuis zijn .. Denk maar aan 

corona, van de ene dag op de andere werden de scholen gesloten en de leerkrachten moesten 

maar overschakelen op afstandsonderwijs .... Welke opleiding werd hiervoor aan de 

leerkrachten geboden om hun werk goed te kunnen vervullen? (Leraar secundair onderwijs) 

 

Extra ondersteuning 

Student in de lerarenopleiding 

ondersteuning, 

team & overleg 
     1 

       Wij denken dat het belangrijk is om genoeg ondersteuners te hebben in het onderwijs. Op 

deze manier kunnen we de leer-en werkplek van leerkrachten aantrekkelijker maken. Dit kan 

de werkdruk van de leerkrachten dragelijker maken. Wij denken aan genoeg zorgleerkrachten, 

ondersteuners ui het BaO, vrijwilligers, ouders die participeren in het schoolgebeuren, ... 

 

Respect en vertrouwen 

Leraar basisonderwijs 

vertrouwen & 

autonomie, 

administratie & 

papierwerk 

     3 

       Ik sta 30 jaar voltijds in het lager onderwijs: klasleerkracht, een paar jaar vervangend 

directeur en werk nu als "co-teacher". Als de overheid het ambt van leerkracht terug 

aantrekkelijk wil maken, dan is het vooral nodig om vertrouwen te hebben in het kunnen van 

die leerkracht. Dat kan door de extra planlast (administratie, aanvinken van doelen, ...) te 

vervangen door beroep te doen op de creativiteit van de leerkracht. Tegenwoordig verloopt 

alles volgens een voorgekauwd model en heeft de leerkracht zo goed als geen vrijheid meer. 

Het worden meer en meer robotten die maar uitvoeren. Anderzijds is ook het ontbreken van 

respect voor leerkrachten een probleem dat alsmaar groter wordt. Onze eigen overheid aanziet 

de kleuterschool als een (gratis) goedkope opvang voor de ouders (remember de hetze rond 

de paaspauze). BV's en andere zichzelf gekroonde experten zonder enige kennis van wat echt 

op de werkvloer gebeurt, aarzelen niet om leerkrachten af te schilderen als luie profiteurs. 

Meer dan stof genoeg hoor om dit debat aan te gaan... 

 

Werkzekerheid voor leerkrachten die al LANG bezig zijn! 

Leraar basisonderwijs 

loopbaan      2 

       Geef leerkrachten die al lang aan het werk zijn eerst de kans om iets op te bouwen. 

Waarom al die zekerheid aan maatregelen voor pas afgestudeerde? Wij zijn al lang bezig en 

verdienen ook een kans! Wij vallen steeds door de mazen van het net. Wij bieden ervaring, 
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maar krijgen op deze manier geen kans tadd’er te worden, laat staan ooit benoemd! In 

hoeveel scholen moet je “bijna” tadd zijn? Verander het systeem voor iedereen!!! 

     Herdenken van schoolgemeenschappen is hiervoor een must. Die zijn nu opgebouwd door 

netten en schoolbesturen, en werken ook vanuit die logica. Niet vanuit de logica van de 

werkvloer. (Leraar secundair onderwijs) 

     Zorg voor een ernstig systeem van werkzekerheid, zowel voor jonge als oudere niet vast 

benoemde leerkrachten (Leraar secundair onderwijs) 

 

Werkzekerheid en vaste benoeming 

Leraar secundair onderwijs, vroeger IT-sector bankwereld 

loopbaan      5 

       Om het lerarenambt te (her)waarderen, moet er dringend werk gemaakt worden van de 

mogelijkheid tot werkzekerheid, vaste benoeming. Het kan / mag niet zijn dat mensen met 10 

jaar of meer dienst nog steeds geen werkzekerheid hebben. Ad interim leerkrachten worden 

gewoon aanzien als hulpjes waar men een beroep op kan doen wanneer men ze nodige heeft 

en op straat kan zetten (bijna bij het huisvuil) wanneer men ze niet meer nodig heeft. 

Werkzekerheid aan tijdelijke leerkrachten wordt niet gegeven ...zekerheid van inkomen nog 

minder .Dringend moet er werk gemaakt worden van werkzekerheid /loonzekerheid /vaste 

benoeming van leerkrachten. Het kan niet zijn dat mensen met 10 jaar loonanciënniteit of nog 

meer nog steeds van de ene interim naar de andere interim moeten gaan ...Belangrijk is om bij 

een vrijgekomen plaats de interimaris met hoogste anciënniteit (daarom niet alleen verworven 

in het onderwijs) te benomen en werkzekerheid te geven. 

 

Kleinere klasgroepen, max 15. 

Leraar basisonderwijs 

klasgroep, 

middelen 
     10 

       Met een kleine klasgroep kan je als juf op maat werken en heb je geen extra ondersteuning 

nodig. 

     Dat je geen extra ondersteuning meer nodig hebt, trek ik in twijfel.  In 1B heb ik klassen 

van 10 leerlingen en is de ondersteuner meer dan nodig...  In 1A heb ik 24 leerlingen, 

sommige met ondersteuning.  De overgang naar het middelbaar zorgt voor een hele grote 

differentiatie in de klas.  16 lln. Is doenbaar om te differentiëren, 24 niet.  Kleinere klassen 

met de nodige ondersteuning zal ook bijdragen aan het welbevinden van de leerlingen. (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Al eens uitgeteld wat uw maatregel kost? (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Ik denk dat je juist bespaard in de hogere jaren doordat de lln. meer individueel 

begeleidt worden zullen er sneller problemen gespot worden en aangepakt, iets wat 

zorgt dat ze beter kunnen studeren in hun puberteit en sterker in het leven staan.  Zo 
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krijg je krachtige, weerbare leerlingen die hogere studies aankunnen en dat betaald 

zichzelf terug in de maatschappij.  Het is kortzichtig om niet te investeren in jongeren. 

(Leraar secundair onderwijs) 

 

Startende 'leerkrachten' 

Leraar basisonderwijs 

loopbaan, 

ondersteuning 
     3 

       Wanneer vervanging nodig is, mogen mensen (meestal jong en gemotiveerd) starten ook al 

hebben ze niet het juiste diploma, door een tekort aan leerkrachten lager onderwijs. Met 

intensieve aanvangsbegeleiding en ervaring, worden dit goede leerkrachten. Het is dan ook 

zeer jammer dat deze mensen geen toekomst hebben binnen het onderwijs. Het zou mooi zijn 

dat leren binnen de jobcontext gedurende een bepaalde periode, gelijkgesteld wordt aan een 

diploma lager onderwijs (in ons geval). Dit natuurlijk mits goede begeleiding en opvolging van 

een mentor, collega’s en de directie. 

 

Verloning naar werk, niet diploma 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

arbeidsvoorwaarden      7 

       Twee leerkrachten staan 20 uur per week voor de klas en leggen evenveel passie en 

inspanning aan de dag om hun job goed te doen. Toch verdient de een minder dan de ander, 

want de ene heeft een professionele bachelor en de andere een master. Trek alle lonen 

omhoog tot ze voor alle leerkrachten gelijk zijn. Zo trek je ook meer leerkrachten aan uit 

andere sectoren, die niet lang gestudeerd hebben maar enorm veel expertise met zich 

meebrengen. 

     Het nadeel is, wie oordeelt? In de privé is dit net hetzelfde. Echt objectief zijn die zaken 

niet altijd en daar schuilt het gevaar. Net zoals er in andere sectoren ook gemotiveerde, 

uitgebluste of ongeïnteresseerde werknemers zijn. Die worden er vaak ook niet uitgehaald. 

(Leraar basisonderwijs) 

     Bovendien vind ik lesgeven in BSO veel zwaarder en intenser dan in een ASO/ Latijnse. 

(Leraar secundair onderwijs) 

     Of geef die leerkracht de kans om die master tijdens de job te behalen. (Leraar 

basisonderwijs) 

 

 

Planlast/Vergelijkbare verloning 

Leraar basisonderwijs 
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administratie & 

papierwerk, 

arbeidsvoorwaarden 

     5 

       Zorg voor véél minder planlast. Duidelijke, gemakkelijk te hanteren leerplannen (geen 

ondoordringbare online tools die totaal geen verandering geven, bijvoorbeeld.) Herwaardeer 

het beroep. De maatschappij moet weer respect krijgen voor de leerkracht, niet alles moet in 

vraag gesteld worden, leerkrachten moeten weer beschermd worden voor hun job ipv zich 

altijd te verdedigen. Wil je leerkrachten naar grootsteden halen? Zorg dat ze een 

(milieuvriendelijke?) wagen krijgen! (vergelijkbaar met een bedrijfswagen) Leerkrachten gaan 

niet snel 50+km afleggen naar een grootstad om daar zwaardere klassen te krijgen maar 

effectief minder te verdienen omdat ze dubbel zoveel aan benzine en onderhoud van wagens 

te moeten betalen. Het openbaar vervoer is in 75% van de gevallen echt geen alternatief. 

(Werk zelf in een grootstad, school ligt op 6 km van het dichtstbijzijnde station, dus doe het 

met de wagen.) Veel leerkrachten houdt dit tegen. 

 

Elke school voldoende ondersteuning 

Schooldirecteur 

middelen, 

ondersteuning 
     1 

       Om maximaal te kunnen inzetten op goed onderwijs moet een school minstens kunnen 

rekenen op  

* een voltijds zorgcoördinator  

* een voltijds beleidsondersteuner 

* een voltijds administratief bediende 

 

Planlast verlagen, focus op kerntaken en stabiliteit 

Leraar secundair onderwijs 

administratie & 

papierwerk, 

innovatie 

     10 

       Ik ben al 7 jaar leerkracht en ben ingestroomd vanuit de privésector. Ik deed mijn job met 

hart en ziel, maar ik heb het onderwijslandschap op die 7 jaar erg  zien veranderen. Sinds de 

hervormingen is de planlast énorm toegenomen. Hierdoor wordt de focus verlegd van 

kerntaken naar administratieve rompslomp. Dit moet teruggebracht worden tot de essentie 

zodat er terug voldoende tijd is om in de opvolging van de leerlingen en leerplannen te steken, 

wat nu bijna onmogelijk gemaakt wordt.  

Een tweede zaak is stabiliteit. Ik heb het gevoel dat mensen niet weten wat een gigantische 

hervormingen momenteel doorgevoerd worden en wat dit allemaal met zich meebrengt. Om 

dan ook nog eens in de kranten te lezen dat de zomervakantie in het Franstalig onderwijs 

anders zal ingedeeld worden, is voor mij en veel collega's de spreekwoordelijke druppel. Indien 
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dit ook voor Vlaanderen zal doorgevoerd worden, zullen er veel mensen uit het onderwijs 

stappen, mezelf incluis. Ik heb er geen probleem mee om bijna elke avond voor mijn job nog in 

de weer te zijn, in mijn weekends en ja, zelfs in mijn vakanties. Maar de periode van de 

zomervakantie is dan ook broodnodig om even mentale rust te krijgen. Niet te vergeten dat we 

de eerste week van juli en de laatste week van augustus ook terug in de scholen paraat zijn én 

dat we ook tijdens de overige weken nog voorbereidingen moeten treffen op het nieuwe 

schooljaar. Stop met steeds te "vernieuwen" en geef het onderwijs de tijd om de hervormingen 

door te voeren. 

     Dit klopt helemaal, met mijn 5X zoveel ervaring, kan ik dit bevestigen, de wijzigingen die 

voortdurend doorgevoerd worden en werden, zijn zelden een verbetering geweest, maar 

hebben wel steeds voor veel (overbodig) extra werk gezorgd. Ook voor leerkrachten die 

voortdurend door de directie een andere klas, ander vak, kregen toegewezen, is het niet 

mogelijk om dit goed te (blijven) doen.  Ook op dat vlak kan er al heel wat verbetering 

gebeuren.  Stop dringend met het voortdurend en vooral onnodig wijzigen.  In de meer dan 35 

jaar dat ik voor de klas sta, heeft er mij nog nooit iemand van bv de doorlichting, of de 

beslissers van deze wijzigingen gevraagd of dat nu écht ook een verbetering is geweest.  

Geloof me gerust, in meer dan 80 %van de wijzigingen is het géén vooruitgang geweest, 

integendeel. De lat is voortdurend lager gelegd, om op die manier meer 'geslaagden' te 

bekomen.  Doch, wat is intussen dat diploma nog waard? Als de leerling niet geslaagd is, moet 

in juni de leerkracht 'bewijzen' wat hij/zij allemaal deed om ervoor te zorgen dat de leerling 

toch geslaagd zou zijn ... Is het niet aan de leerling om harder te studeren, beter te werken, te 

zorgen om in orde te zijn met het nodige lesmateriaal en de nodige voorbereidingen te maken? 

Bij een zelfevaluatie vraag ik vaak dat de leerlingen (3de graad BSO) aangeven hoe lang zij 

hebben gestudeerd.  Als ik van de hele klas (15 ll = volle klas in BSO) alle tijd dat ze hebben 

gestudeerd voor die toets, samentel, is dat vaak minder dan de tijd die ik eraan besteed heb 

om de toets op te stellen én te verbeteren.  En dan is het nog nodig dat ik de dossierlijnen 

ingeef met de evaluaties en remediëring ...De omgekeerde wereld vaak... en toch doe ik het 

nog graag hoor. Leg de lat dus opnieuw hoger voor de leerlingen.  Leerlingen die te weinig 

studeren, verdienen dan ook geen diploma.  Op die manier zal een diploma ook opnieuw 'iets 

waard' zijn. (Leraar secundair onderwijs) 

     Focus op de kerntaken en veel tijd om de vernieuwingen om te zetten in de praktijk, dat 

hebben we zeker nodig. (Andere functie in onderwijs (adm. 

medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

 

Ontwikkel een eenvoudige evaluatietool die werklast vermindert 

Leraar secundair onderwijs 

ondersteuning, 

administratie & 

papierwerk 

     2 

       Van evaluatie wordt verwacht dat deze transparant, controleerbaar en objectief gebeurt. 

Evaluatie moet  in kaart brengen welke leerplandoelen getoetst worden, en weergeven of de 

leerling al dan niet de doelen behaalt. De evaluatie/feedback moet daarna ook leerwinst voor 

de leerling opleveren. Wat door de pedagogische begeleiding of inspectie vaak wordt 

voorgesteld als 'oplossing', levert vaak enorm veel extra werk- en planlast en is vaak niet 

realistisch. Een gemakkelijk te hanteren (digitaal) systeem dat met een minimale werklast in 

kaart brengt welke doelen getest worden, hoe de leerling individueel scoort en dat gekoppeld 

kan worden aan de rapportering, zou een oplossing kunnen bieden. 
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De enige experten op de werkvloer zijn de leerkrachten 

Leraar basisonderwijs 

waardering & 

imago, team & 

overleg, loopbaan 

     11 

       Koester de oudere leerkrachten. 

     Heel mooi idee. Ik zou hier willen aan toe voegen, laat oudere leerkrachten jonge 

leerkrachten begeleiden, geef hen minder lesuren om voor te bereiden indien ze dat wensen 

en laat hen hun jongere collega's enkele methodes aanreiken die werken om leerstof goed en 

grondig onder de knie te krijgen. Vernieuwing is maar gunstig als men behoudt wat goed is en 

werkt en vernieuwt wat beter kan. Vernieuwing om de vernieuwing is heel riskant. Je speelt 

met generaties jongeren. (Leraar secundair onderwijs) 

     De minst zinvolle uren voor mij zijn de toezichten: dikwijls zoveel klassen dat het 

onmogelijk is om zelfs maar een letter te verbeteren. Dat kan ook gedaan worden door 

mensen met een ander diploma. Laat mij mijn focus op mijn kerntaken (waaronder 

voorbereidingen) en zolang ik daar voor mezelf kan groeien, denk ik dat ik daar zeker 

ook de competentie heb om jongere collega's te begeleiden. Het geeft ook de kans om 

aan te geven waarom je voor bepaalde methodes kiest. Het gebeurt nu wel, maar 

eerder vrijblijvend en op kleine schaal. Maar dus zeker mee eens! (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Ideeën voor toekomstig onderwijs/deel ook jullie ideeën! 

Leraar basisonderwijs 

vertrouwen & 

autonomie, team 

& overleg 

     3 

       Hou steeds het CAR- principe voor ogen.  

C= competentie, leerkrachten behaalden hun diploma dus hebben al bepaalde competenties 

verworven, door individuele/groepsbijscholingen kunnen deze verrijkt worden. Wat men zelf 

kiest, wordt meer gedragen dan wat wordt opgelegd      .  

A= autonomie, laat sommige beslissingen over aan de leerkrachten zelf, leg niet alles op van 

bovenaf, elke leerkracht kent de behoeften van zichzelf en zijn/ haar klas, geef ze toch een 

beetje  vrije keuzemogelijkheden. We trachten allemaal de doelen te behalen, maar niet elke 

werkwijze past voor iedereen, tenslotte zijn we allemaal anders. 

R= relatie, geef teams tijd / mogelijkheden om te werken aan hun relaties met de lln, de lln, 

ouders, externe,... De druk op de ketel is soms zeer hoog. Geef elke school een full-time 

kinderverzorgster, kleuterleiders/sters/leerkrachten kunnen dan meer tijd steken in hun 

pedagogische opdracht. Ondersteun/evalueer beginnende directies, zij krijgen vaak niet 

genoeg ondersteuning, begeleiding om te groeien in hun job en we hebben ze nodig. 

Begeleiding van starters en oudere collega's blijft een must (burnouts vermijden, we hebben al 
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onze collega's nodig.) Werken in het onderwijs moet combineerbaar blijven met het 

gezinsleven. Beperk de planlast! Zorg voor opvolging verdeling budgetten, leerkrachten 

betalen nog steeds te veel uit eigen loonzakje (parking, didactisch en andere materialen,...). 

 

8 u/week extra ondersteuning in elke klas ? Dat kan door LBV samen te voegen 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning      5 

       Al jaren stoor ik me aan de levensbeschouwelijke vakken in het gemeentelijk 

basisonderwijs : op één lesuur wordt er aan één klas door 5 leerkrachten tegelijk les gegeven, 

dit telkens aan een deel van de klas. Vaak maar aan één leerling. En dit twee keer per week! 

10 lestijden dus. Laat alle kinderen een algemeen vak 'Levensbeschouwing' volgen, waarin de 

basisprincipes van elke godsdienst wel eens aan bod komen. Eén leerkracht kan dit vak 

geven. Zo komen er een heleboel leerkrachten vrij die kunnen ingezet worden waar nodig. Als 

er met de vrijgekomen 8 lesuren per week, extra ondersteuning in mijn klas zou zijn, zou ik al 

heel ver komen ! En dat in elke klas van onze school? Het is geen droom maar het zou een 

realistische oplossing kunnen zijn. Er sneuvelen geen jobs, er moeten ook geen leerkrachten 

bij gezocht worden en de kinderen krijgen nog steeds waar ze recht op hebben. Bovendien 

leren de kinderen op die manier misschien om echt samen te leven ook al hebben ze een 

andere geloofsovertuiging. Waar wachten we nog op ? 

 

Tijd en middelen voor overleg met collega's, schoolpartners en externen 

Leraar basisonderwijs 

team & overleg, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     14 

       Als je kwaliteitsvol onderwijs wilt bieden voor elk kind dan is afstemming en opvolging 

essentieel. Vaak wordt er samengewerkt met parallelcollega's, zorgleerkrachten, 

zorgcoördinatoren, CLB's, logo's, ergotherapeuten,.... Om kinderen zo goed mogelijk op te 

volgen, je (samen)werking te optimaliseren en noden tijdig in kaart te brengen, is overleg 

essentieel. Maar daar wringt het schoentje. Er is tijd te kort, onder andere het CLB en de 

revalidatiecentra hebben mensen te kort, ... Door wachttijden, tijdsgebrek, personeelsgebrek 

kan het wel een jaar duren vooraleer een traject eindelijk opgestart wordt. Wanneer een kind 

daardoor noodgedwongen een jaar moet overzitten, niet tijdig wordt doorgestuurd, geen zorg 

op maat kan krijgen, een thuissituatie escaleert, dan vind ik dit schrijnend en enorm 

frustrerend, ook al doet iedereen zijn uiterste best. 

 

Creëren van een middenkader 

Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

ondersteuning, 

schooldirectie 
     2 
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       Omkadering op school heeft impact op het volledige team en de leerkrachten. In het BaO 

zouden er mogelijkheden moeten zijn om door te groeien ipv een vlakke loopbaan te voorzien. 

Dat kan door een aantal functies te voorzien los van de schaalberekening op basis van telling 

van lln. Een fulltime zorgcoördinator, een (pedagogische) ICT-coördinator, een administratieve 

ondersteuner, een leerkracht anderstalige lln, een zorgleerkracht die kan teamteachen maar 

ook kan inspringen om te vervangen bij professionaliseringen, een pedagogische 

aanvangsbegeleider (bv op scholengroepniveau),... Het zou ervoor zorgen dat de directie zich 

meer gedragen voelt. Op die manier kan er tijd vrij gemaakt worden voor het pedagogische 

luik, alsook personeelsbeleid. Leerkrachten zelf zouden zich dan kunnen focussen op de 

kerntaak namelijk lesgeven zelf. Het biedt anderzijds ook perspectief voor mensen die andere 

ambities kennen op langere termijn. 

 

Welzijn van de leerkracht 

Leraar basisonderwijs en werkzaam in de horeca 

ondersteuning, 

personeelsbeleid 
     2 

       Zelf ben ik al geconfronteerd met pesten in de leraarskamer. Zelfs nog voor het pesten 

werd kreeg ik al een gevoel niet steeds welkom te zijn. Ik kon niet vaak ergens terecht bij een 

persoon waar ik mijn hart bij kon luchten. Zelfs niet bij de directie. Die koos vaak voor de 

andere partij of reageerde helemaal niet! Pas bij het medisch onderzoek voor leerkrachten kon 

ik mijn verhaal doen. Er was ook een psychologe aanwezig. Deze dame had door hoe de vork 

in de steel zat en vroeg of er melding van gemaakt moest worden. Graag wilde ik ja zeggen 

maar dacht dat het zou passeren.... niets is minder waar. Ik zag de dame dat jaar niet meer en 

het werd erger. Om hieruit een idee te laten verder vloeien: Ik denk dat het welhandig zou zijn 

om een psycholoog per scholengemeenschap te hebben die voor die gemeenschap werkt 

maar wel onafhankelijk is. Een psycholoog die gepland en ongepland langskomt om het welzijn 

van de leerkrachten en teamverband te komen controleren of ondersteunen. Zo kan iedereen 

zijn hart luchten en kunnen problemen niet evolueren tot chaos. Zij zijn hier tenslotte voor 

opgeleid, directies niet. Hoe beter het welzijn van de leerkracht, hoe aangenamer en beter het 

lesgeven wordt. 

     Dit zou mede kunnen worden opgevangen door coaching, loopbaancoaching. De mensen 

die de functie opnemen zouden middelen moeten hebben om fulltime te worden aangesteld 

binnen de scholengroep. Op die manier is er iemand die de groep kent, de mensen, maar toch 

als externe op school een vertrouwensrelatie kan opbouwen. (Andere functie in onderwijs 

(adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

 

Elektrische fiets leasing 

Leraar secundair onderwijs, vroeger IT-sector bankwereld 

arbeidsvoorwaarden      5 

       Mensen die met de fiets naar school komen, moeten de mogelijkheid krijgen tot de leasing 

van een fiets, waar zij op termijn eigenaar van zijn, of kunnen worden (ook wanneer zij het 

onderwijs verlaten, eventueel mits extra bijdrage). 
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Duidelijke grenzen 

Schooldirecteur 

infrastructuur, 

opdracht leraar 
     9 

       De leer- en werkplek van leerkrachten is 'overal': thuis, op school, 's avonds, in het 

weekend, tijdens vakanties. We moeten tools ontwikkelen die de werkplek duidelijk begrenzen 

in tijd zoals een protocol over het lezen en posten van berichten op Smartschool. We moeten 

manieren zoeken waarop leerkrachten hun voorbereidings- en verbeterwerk gemakkelijker 

kunnen begrenzen, zoals bv. voldoende aangepaste werkruimte in de scholen zodat een 9-to-5 

aanwezigheid op school mogelijk is en de werktijd efficiënt gebruikt kan worden. 

     Ik vind dat er inderdaad genoeg aangepast ruimte moet zijn voor de leerkracht zodat die 

de KEUZE heeft om van 9 to 5 te werken. Indien dat opgelegd wordt, werkt dit juist niet 

motiverend.  De vrijheid om te kiezen waar en wanneer je je schoolwerk naast je lesuren doet, 

is juist het positieve aan het onderwijs. (Leraar basisonderwijs) 

 

Stop met het onderscheid tussen volwassenenonderwijs en voltijdonderwijs 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

onderwijslandschap      1 

       Stop met het onderscheid tussen de leerplannen voor het volwassenonderwijs en het 

voltijds onderwijs. Het modulair systeem voor het volwassenenonderwijs is een ramp: modules 

van 20 uur zijn niet realistisch. 

 

Een school kiest bewuster voor een (nieuwe) leerkracht en omgekeerd 

Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

personeelsbeleid, 

loopbaan 
     6 

       Er zijn te weinig leerkrachten en de nieuwe leerkrachten haken veel te vaak af, ook omdat 

te veel leerkrachten uitvallen. Nieuw bloed en een variatie aan profielen zijn nochtans heel 

hard nodig voor de scholen. Anders maken de scholen zich minder relevant, komt er te weinig 

vernieuwing en zullen alternatieven als thuisonderwijs en kritiek van de publieke opinie aan 

belang blijven winnen. Voorstel: laat leerkrachten echt solliciteren zoals het in andere sectoren 

ook gebeurt. Nu solliciteer je op een platform en weet je meestal niet vooraf welke 

lappendeken aan taakjes je voorgeschoteld krijgt die je eigenlijk niet kunt weigeren. Met een 

echte volwaardige vacature en sollicitatie stimuleer je van bij de aanvang een juiste houding 

van scholen die echt moeite moeten doen om gepast en divers/gevarieerd personeel te 

vinden. Een school (of scholengroep) met een visie en een stevige directeur (een master?) zou 

een personeelsbeleid moeten voeren en niet alleen de vastbenoemden behagen en brandjes 

blussen. Eigenlijk zou een starter, zoals in Nederland, 20 procent minder opdracht moeten 
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krijgen op basis van een begeleiding en professionalisering, die alle leerkrachten moeten 

krijgen. We zouden bekwame start(er) een goed loopbaanperspectief moeten kunnen bieden 

vanuit bewuste keuzes en op basis van benodigde competenties... 

     Inderdaad, je kan als directeur geen deftig personeelsbeleid voeren. Je moet sommige 

mensen meesleuren en andere 'laten' gaan... .(Schooldirecteur) 

     100% akkoord (Schooldirecteur) 

     Helemaal akkoord mbt het “meesleuren” en het laten gaan. Over mijn eigen team kan ik 

niet klagen, maar ik hoor van AL mijn collega’s dezelfde boodschap: Werk met contracten van 

bepaalde en onbepaalde duur net zoals in andere sectoren! Ik voel een gigantische schroom 

vanuit directies om dit uit te spreken. Ook ik durf er geen apart onderwerp te maken. Zeker 

niet als ik lees wat de andere suggesties zijn. Velen vormen een druppel op een hete plaat of 

zijn gebaseerd op onvolledige informatie over wat de opdracht van een leerkracht inhoudt (bv. 

mbt “overuren”). Als we eerlijk zijn, weten we allemaal wat de hete plaat is. Je krijgt via 

contracten veel meer ruimte om in te zetten op toegenomen kwaliteit, je kunt inzetten op een 

gezonde mix van vernieuwing en ervaring, je zet jezelf of je team niet “vast”, je kunt patronen 

doorbreken, je kunt gerichter inzetten op people management, je kunt vlotter schuiven tussen 

posities, je kunt de juiste mensen op de juiste plaats zetten, veel beter inspelen opeen 

veranderde context en zoveel meer. Ik zeg trouwens NIET dat mensen geen werkzekerheid 

verdienen. Een contract van onbepaalde duur kan al snel gegeven worden, maar het is vooral 

belangrijk om goed aan people managment te kunnen doen en hard werkende mensen te 

kunnen waarderen voor hun inzet en niet te laten frustreren door de ongelijke inspanningen, 

verschillende inzet, vastgeroeste ideeën, verworven rechten die er in sommige teams zijn,... 

(Schooldirecteur) 

     Helemaal met je eens! Ik kan het niet beter verwoorden! Moest dat kunnen, de 

directeursfunctie zou geen knelpuntberoep zijn. En neen, ik ben niet iemand die 

mensen die 'tegen' mijn idee zomaar aan de deur zou zetten. Evaluatie moet 'fair' 

blijven, maar nu kan dit niet, want je loopt toch vast op de 'vaste' benoeming waar niet 

aangekomen kan worden. (Schooldirecteur) 

     Andere nieuwe, gemotiveerde krachten lopen daar helaas ook vaak op vast en 

trekken zich zo terug uit bepaalde teams...En je hebt andere meningen nodig in een 

team en andere visies en tegen ervaring kan ook niet veel op dus natuurlijk zou 

niemand “zomaar” moeten verdwijnen als ze het niet eens zijn met een ander. Dat is in 

andere sectoren evenmin (als er een goede leidinggevende aan het roer staat       ). 

(Schooldirecteur) 

     Ik heb jonge mensen die 'meewillen', maar in het team hun mond niet durven 

opendoen. De anciens zeggen letterlijk: je moet zo goed niet willen staan bij de 

directeur (terwijl ze dat gewoon willen omdat ze er zelf achter staan!), je bent toch de 

eerste die vliegt als er uren vallen. Onze job is safe... Wenende jonge collega's al 

meermaals aan de telefoon gehad in het weekend ... en daar sta je dan als directeur 

....Hopelijk wordt wat ik hier schrijf ook doorgegeven aan onze minister. Dank bij 

voorbaat! (Schooldirecteur) 

 

     Ik hoor vaker dat soort verhalen. Gelukkig bij mij niet het geval. Ik duim voor jou dat 

het betert! (Schooldirecteur) 
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     Helemaal akkoord met het voorstel voor 'moderne'  sollicitaties en meer contracten van 

onbepaalde duur. Persoonlijk denk ik dat we sowieso, in het perspectief van een steeds groter 

wordend leraarstekort, gaan evolueren naar een toestand waarbij mondige en  talentvolle 

jonge leerkrachten hun school gaan 'kiezen' in functie van een aantal criteria die ze op 

voorhand opzoeken en bevragen. Voorbeelden:  De "match" met directie, de "match" met de 

vakleerkrachten, het specifieke pedagogische project van de school, de geboden 

ondersteuning, de professionele organisatie....allemaal factoren die bijdragen tot hun 

werkgeluk. Scholen die op vele parameters onvoldoendes halen, zullen nog moeilijk goede 

leerkrachten kunnen vinden en houden. Voor ouders en leerlingen zal ook dit een signaal zijn 

en mogelijk de selectie voor school X of Y mee bepalen. Omgekeerd zullen de scholen die erin 

slagen hun leerkrachten in verschillende statuten intergenerationeel goed te laten 

samenwerken (en enkel positieve en gedreven leerkrachten te aanvaarden en te houden), 

daar de vruchten van plukken. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Personeelsbeleid 

Onbekend  

personeelsbeleid      7 

       Zorg voor een personeelsbeleid waarin leraren aangenomen worden en blijven om hun 

competenties, doelbewust. Daag toekomstige leraren uit om evenzeer doelbewust te kiezen 

voor een bepaald type school. Zorg er m.a.w. voor dat de sterktes en visie van een leraar en 

school afgestemd zijn op elkaar. 

     Volledig akkoord. Elke school heeft zijn 'cultuur' waar een bepaalde leraar past of niet. 

(Leraar basisonderwijs) 

 

Laat een leerkracht leerkracht zijn. 

Schooldirecteur 

klas, 

ondersteuning 
     25 

       Ons onderwijs is zodanig complex geworden dat een leerkracht basisonderwijs niet meer de 

veelvuldige duizendpoot kan zijn. Omring de leerkracht met de nodige expertise binnen de 

school waarop hij kan beroep doen om zijn lesgeven beter en aangenamer te maken 

(psychologen, opvoeders, zorgleerkrachten, ondersteuners, kinderverzorgers, ict-ers, 

vlinderleerkrachten die de klas overnemen bij oudergesprekken, ...). Verwacht niet dat een 

leerkracht door middel van nascholing van een anderhalve dag per jaar alle problematieken 

de baas kan. Goed onderwijs krijg je, volgens mij, door de leerling en bijgevolg ook de 

leerkracht te omringen en hem/haar bij te staan waar het kan.  Zo houden ze het vol.  De 

nodige omkadering zorgt voor een veiliger gevoel en zorgt ervoor dat de leerkracht het langer 

zal volhouden. 

     Nood aan omkadering is sinds M- decreet torenhoog! (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik ga hier helemaal mee akkoord! Daarnaast zou dit team van omkadering ook niet elk jaar 

mogen veranderen op basis van lestijden/aantal leerlingen. Nu kan je heel moeilijk iets 
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constructief opbouwen. Het is misschien een idee om dit om de 5 jaar maar te herzien, zodat 

je team tijd krijgt om echt als een team te werken. En de omkadering tijd krijgt om een band 

met de leerlingen op te bouwen. (Leraar basisonderwijs) 

     Dat is waar, je kan geen degelijk beleid of een goede visie uitbouwen als de 

omkadering steeds kan veranderen. (Schooldirecteur) 

     Helemaal akkoord.  Hierbij heb ik nog een aanvulling.  Als leerkracht wetenschappen 

moeten wij nu constant risico analyses doen bij alles wat we organiseren.  Veiligheidsfiches, 

lokalen reviseren, bij elk labo alle producten opzoeken en kijken of het wel veilig genoeg is.  

We hebben onze expertise en doen dat onbewust bij het voorbereiden van onze lessen.  Maar 

nu moeten we dit ook nog eens allemaal op papier invullen en een hele procedure volgen.  

Krijg ik nog tijd om mijn lessen voor te bereiden?  Ons 'kern'takenpakket wordt steeds 

uitgebreider.  Ik geef al 20 jaar les en besteed bijna nog altijd even veel tijd aan al mijn 

administratie dan in het begin van mijn carrière. Dit lijkt mij niet normaal.  Dit gaat te koste 

van creativiteit en het doorgeven van kennis aan jongere collega's.  Spijtig. (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Een rustige werkplek voor de leraar 

Leraar secundair onderwijs 

infrastructuur, 

werkplek 
     7 

       Een werkplek waar je tijdens de springuren alleen kan werken, zouden een grote rust 

brengen. Ik loop soms hopeloos verloren door de school op zoek naar een rustige werkplek. 

Hierdoor verlies ik veel tijd. Bij voorkeur is deze werkplek voorzien vaneen kopieermachine en 

internet. Ook zou het handig zijn als je op deze plek je materiaal kan laten liggen, zodat je niet 

al je gerief de hele dag lang moet meezeulen van lokaal naar lokaal. 

     Rustige werkplekken op school voor leerkrachten (met lockers voor elke leerkracht) lijken 

me een must, voor goed werkcomfort en timemanagement. Die plekken kunnen ev via een  

centraal reservatiesysteem geboekt worden voor springuren, lijkt me, naar analogie met de 

praktijken in andere organisaties.  Aandachtspunt bij renovatie/ herinrichting van oude 

schoolgebouwen en het ontwerp van nieuwe schoolgebouwen. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Uren koppelen aan leerlingkenmerken, niet enkel aan onderwijsvorm 

Leraar secundair onderwijs 

middelen       4 

       Nu worden uren toegekend op basis van de onderwijsvorm: een leerling in BSO levert meer 

op dan een leerling in TSO en die levert meer op dan in ASO. Op zich is dit een goed idee, want 

je hebt in het algemeen "meer werk" aan een leerling uit BSO en dan zijn de klassen daar best 

wat kleiner. Ik begrijp wel niet goed dat een leerling met ASS ongeveer 7 uren oplevert 

wanneer hij ingeschreven is in OV4, maar gemiddeld maar 2 uren wanneer hij zich in het 

reguliere onderwijs inschrijft. Zijn ASS verdwijnt toch niet als hij zich in het reguliere onderwijs 

inschrijft? Koppel dus in deze gevallen ook de leerlingkenmerken aan de uren, zodat deze 
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leerlingen ook in het reguliere onderwijs kunnen rekenen op de extra ondersteuning die ze in 

het bijzonder onderwijs zouden krijgen. 

     Vermindering van aantal ondersteuningsuren van 7 naar 2 bewijst hier duidelijk dat het 

ganse M- decreet een gortdroge besparingsmaatregel is.      (Leraar secundair onderwijs en 

werkzaam in een andere functie in onderwijs als adm. medewerker/ 

ondersteuner/begeleider)) 

     Dat is een topidee dat vanaf het kleuteronderwijs kan ingevoerd worden. (Leraar 

basisonderwijs) 

 

Relationele competenties schoolleiders 

Schooldirecteur, momenteel niet aan het werk/op pensioen 

schooldirectie, 

team & overleg 
     3 

       Maak schoolleiders krachtiger in het omgaan met hun personeel en in hun teams. Elke 

schoolleider ervaart relationele spanningen in teams en heeft niet altijd de nodige tools om 

inzicht te krijgen in hoe teams werken, hoe ze op elkaar inspelen, hoe ze dwars kunnen liggen, 

hoe ze een project kunnen doen slagen of breken.. Gebruik het "Universeel relationeel 

experanto" gebaseerd op begrippen uit de contextuele psychologie : 33 woorden die de basis 

zijn om beter te kunnen omgaan met je team(s) en beteresuccessen te boeken. 

     Wat heeft het voor zin om 'tools' aan te reiken wanneer de directeur zelf geen 

competenties heeft. Het is belangrijk om de directeur in de juiste plaats te zetten. Hij/zij moet 

niet alles weten maar moet vooral communicatief sterk zijn met heel wat empatische 

vermogen en kunnen beslissen rekeninghoudend met het democratisch proces. Zo'n 'kapitein' 

zal dan misschien die tools juist gebruiken. (Leraar basisonderwijs) 

     Misschien is het juist doordat hij die tools mist dat hij als niet competent overkomt. En 

inderdaad er zullen wel schoolleiders zijn die niet over de juiste competenties beschikken 

maar dan is het toch ook aan het schoolbestuur om daarop toe te zien en hem of haar te 

versterken. (Schooldirecteur, momenteel niet aan het werk/op pensioen) 

     Ik ga akkoord dat je iemand kan versterken maar door de nood aan directeurs is 

men soms niet meer zo kieskeurig. (Leraar basisonderwijs) 

     Het probleem situeert zich vroeger. Met alle respect voor die vele (adjunct) directeurs die 

dagelijks het beste van zichzelf geven. Vaak beginnen ze aan hun job zonder grondige 

vooropleiding en moeten ze met vallen en opstaan de knepen van het vak leren. Als ze dan 

een overvolle agenda hebben met brandjes blussen, bouwdossiers, en nog meer fraais, dan 

mag je al blij zijn dat ze nog voldoende veerkracht over hebben om een beetje communicatief 

sterk en empathisch hun leerkrachten,  leerlingen en ouders te ondersteunen. Het antwoord 

hierop is niet zozeer enkele tools, maar een sterke uitbreiding van ondersteunende diensten, 

grondige professionaliseringstrajecten en vooropleidingen voor mensen die in het 

middenkader van de school willen functioneren, eventueel met ambitie om later directeur te 

worden. Nu is er te veel sprake van amateurisme. Hoe kan een directeur (vaak iemand die van 

de klasvloer komt) een professional zijn op alle taken die je van een directeur verwacht? Op dit 

moment is dit quasi onmogelijk. Hoedje af voor al onze directeurs die dagelijks naar best 

vermogen roeien met de riemen die ze hebben. (Leraar secundair onderwijs) 
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     Ik geef je volledig gelijk Stefaan. Er was ooit het idee (dat is er altijd op 

beleidsniveau) om 2 directeurs aan te stellen: een pedagogische en een 

administratieve. In Nederland en in sommige schoolgemeenschappen in België kiezen 

ze daarvoor. Men weet dus in Brussel wel degelijk hoe zwaar belastend die job als 

directeur is... Maar al jaren wordt ook door in onder geïnvesteerd ! (Schooldirecteur, 

momenteel niet aan het werk/op pensioen) 

 

Minder instapmomenten: na Nieuwjaar en Pasen zou een hele verbetering zijn 

Leraar basisonderwijs 

klasgroep      2 

       Te veel instapmomenten: na max 8 weken zijn er nieuwe peuters. Telkens staat je klas 

werking op zijn kop. 

     Idd. Telkens het vergroten van je groep waardoor je je in 2 moet splitsen... nieuwe peuters 

opvangen en aandacht geven aan de al komende peuters. Hiervoor heb je enkele weken een 

extra hulp nodig. Extra uren kinderverzorging zouden handig zijn. Kinderverzorgsters zijn 

noodzakelijk op zo een momenten tot alles vlot loopt. Maar ook elke dag zijn ze een welkome 

hulp zodat de kleuteronderwijzer het werk kan doen waarvoor er gestudeerd werd. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Ik ben een juf peuter/1ste kleuter, en idd, elk instapmoment zorgt er voor dat je 

klaswerking, je afspraken telkens weer op z'n kop staan, het is telkens terug opnieuw 

beginnen. Maar minder instapmomenten zal er voor zorgen dat je een groter aantal peuters in 

één keer moet opvangen, wat ook best heftig is. Mss is het een idee om zoals vroeger de 

peuters te laten instappen op het moment dat ze 2,5 jaar worden, dan sijpelen ze 

druppelsgewijs binnen. Ik denk dat dit veel minder heftig is en gemakkelijker kan opgevangen 

worden door de groep. Een full-time kinderverzorgster per school is gewoon een MUST!! 

Schoolrijp is ondertussen een hol begrip geworden, kls komen meestal op 2,5j. naar school, 

als ze schoolrijp zijn of niet. Heel dikwijls voor gans de dag, met pamper en soms moeten ze 

nog naar voor- en/of naschoolse opvang erbij. Vroeger konden de kleintjes nog eens naar oma 

of opa 's middags, maar de oma's en de opa's moeten ook steeds langer werken, dus dat 

opvangkanaal valt voor een groot deel ook weg. (Leraar basisonderwijs) 

 

Investeren in degelijke infrastructuur 

Leraar basisonderwijs 

infrastructuur      3 

       Er worden al veel inspanningen gedaan om de verouderde schoolgebouwen te vernieuwen 

en nieuwe scholen te bouwen. Dit is een inspanning die aangehouden zou moeten worden en 

indien mogelijk versneld zou moeten worden. Investeren in degelijke, inspirerende 

infrastructuur komt het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkrachten ten goede. De 

school omgeving mag hierbij niet vergeten worden: een aangename buurt rond de school is 

uitnodigend en draagt bij tot een schoolcultuur. Totaalprojecten in samenwerking met de 
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gemeenten en de buurt zijn hier dus aan de orde. Denk aan openlucht klassen (binnen en 

buiten de schooluren) en parkjes met een podium. 

 

Herstructureer directieteams 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

schooldirectie      3 

       Doelgroep: Secundaire scholen  

Concreet: Laat de directeur een manager zijn met kennis van crisisbeheer en 

personeelsbeheer (dit wil niet zeggen dat die niet mee een beleid kan uitdenken.  

Laat de adjunct-directeur iemand zien die veel kennis heeft van didactiek en pedagogiek 

(houdt zich vooral bezig met de lessen/evaluatie/...).  

Laat de coördinatoren mensen zijn met ervaring in de klassen (dus leerkrachten).  

Het idee: Directieteams in secundaire scholen waar ik heb gewerkt zagen er zo uit. Een 

directeur die een master diploma in een vakgebied heeft en jaren les heeft gegeven op die 

school. Een adjunct-directeur die iets ouder is, ook les heeft gegeven maar lesgeven niet meer 

ziet zitten. Coördinatoren die les hebben gegeven maar een andere uitdaging zoeken. Ik vind 

het goed dat er (oud)leerkrachten deel uitmaken van het beleidsteam maar er zit te weinig 

management in de directieteams. De directeur in secundaire scholen doet heel veel HR en 

crisismanagement. Laat de directeur dan ook iemand zijn die daar ervaring en kennis in heeft, 

en verloon die daar ook goed voor zodat ook goede managers de rol van directeur willen 

opnemen. Er zitten ook te weinig pedagogen in directieteams. Laat de adjunct-directeur 

iemand zijn die hier veel ervaring en kennis over heeft. Die evaluatiebeleid in vakgroepen mee 

kan uitdenken. Die kan helpen met inhoud voorzien in de klassen. Die echt met het onderwijs 

kan bezig zijn en niet met HR of crisismanagement. De alledaagse werking van de school kan 

opgevangen worden door mensen die weten hoe een school werkt. Sterkte leerkrachten die 

bepaalde zaken kunnen coördineren. 

     Dit geldt ook voor de lagere scholen! (Leraar basisonderwijs) 

     Niet elke secundaire school heeft een adjunct-directeur. Als directeur ben je trouwens 

manusje-van-alles. Sommige schilderen zelfs de klaslokalen of ontstoppen de toiletten, 

wegens te weinig financiële ondersteuning. Te veel taken op dat ene bordje, waardoor er ook 

bij directies steeds meer uitval is. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik zou dit voorstel willen uitbreiden naar de basisschool. Ook daar is de noodzaak om 

manager én pedagoog te zijn een spreidstand die enkel pijn doet. Je wordt geleefd om je 

school administratief boven water te houden en je bent gefrustreerd omdat je eigenlijk 

nauwelijks tijd hebt om het zo belangrijke pedagogisch luik van je school op te volgen en bij te 

sturen. (Schooldirecteur) 

     Helemaal akkoord, ik ben master onderwijskunde van opleiding, 20 jaar ervaring in 

lerarenopleiding, nu 8 jaar directeur basisonderwijs, en jammer genoeg moet ik zeggen 

dat ik te veel met administratieve rondslomp bezig ben en me te weinig kan focussen 

op pedagogische vernieuwing, coachen, beleidsvoering en visieontwikkeling ... 

(Schooldirecteur) 
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     Ik heb het geluk om een goed draaiend zorgteam te hebben en een zoco die ook 

beleidsondersteunend prachtig werk levert. Delegeren is de boodschap. 

(Schooldirecteur) 

 

Hybride leerkracht? 

Lerarenopleider 

loopbaan      2 

       Waarom niet inzetten op het hybride karakter van het beroep van leerkracht? Moet je als 

professional kiezen voor een job in de privésector of een job in het onderwijs? Of kun je dat 

combineren? Als lerarenopleider zie ik vaak dat mensen het gevoel hebben dat ze moeten 

kiezen, dat ze moeten springen. Onzekerheid zorgt er dan voor dat ze niet durven en dat er 

echt talent verloren gaat. Maar is dat zo? Is het of-of? Kunnen scholen zich zo organiseren dat 

de hybride leerkracht een nieuwe norm wordt? Kan er een statuut komen waardoor je geen 

financieel verlies lijdt door hard te werken. Kan het en-en zijn? Wat een boost kun je geven 

aan het beroepsonderwijs. Wat een meerwaarde zou het kunnen zijn voor àlle partijen. 

     Niet alleen voor beroepsonderwijs. Betrek experten uit de onderzoeks- en bedrijfswereld in 

de verschillende onderwijsrichtingen: tijdelijke leerkrachten die loopbaanonderbreking nemen 

om vanuit hun praktijk/kennis/ervaring deeltijds of voltijds een aantal 

dagen/weken/maanden/jaren les te komen geven afhankelijk van specifieke topics of vakken. 

(Leraar secundair onderwijs en manager Europese samenwerking en projecten – onderzoek) 

 

Smartschool eruit! 

Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

Digitalisering, 

infrastructuur 
     2 

       Een platform als Smartschool is een kostelijk spul voor scholen. Daartegenover is het 

tamelijk werkbaar maar niet optimaal. Een performant platform, niet vanuit privé maar van de 

overheid, permanent geëvalueerd en bijgestuurd, zou een flinke besparing kunnen zijn op het 

budget. Hoe is de leraar hiermee geholpen? Als de taken in Smartschool vlotter verlopen, 

bespaar je op ondersteunend personeel. De plaatselijke ICT-coördinator moet zijn weg niet 

meer vinden in het kluwen van rapportpunten en registratie van leerlingen en heeft tijd voor 

echte ondersteuning. Er is alleszins nood aan een eenduidigere informatica-opbouw in onze 

scholen. 

     Niemand zegt dat je Smartschool moet gebruiken. Er zijn nog andere platformen... (Leraar 

basisonderwijs) 

     Ik heb de indruk dat je woordcorrectie je goed te grazen heeft genomen. :-)Wat ik 

me afvraag is of dit niet iets is voor de overheid in plaats van firma's die, wat 

Smartschool betreft, een behoorlijk monopolie aan het uitbouwen is terwijl de diensten 

niet verder aanpassen of evolueren. Heb je daar een reactie op? (Andere functie in 

onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 
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     Een mens kan wel eens te snel zijn...Wij werken met Questi voor het 

leerlingvolgsysteem en agenda. Die blijven hun zaak maar uitbouwen maar als iets 

grootser en grootser wordt, verlies je de essentie vind ik. (Leraar basisonderwijs) 

     Smartschool lijkt niet erg professioneel ... een deftige menustructuur is er niet .. je moet 

soms weten waar je op moet klikken (vergroot glaasjes Kom nou die kan je toch niet ernstig 

/professioneel noemen). Overal kan men van alles posten ... Vind in die rommelhoop maar 

eens iets terug .... (Leraar secundair onderwijs) 

 

Samen onderwijs maken - samen leren onderwijzen 

Schooldirecteur 

Team & overleg      7 

       Werkende leerkrachten koppelen aan studenten in Co-teaching en mentor-teaching. Elke 

student wordt na een jaar theorie over onderwijs gedurende drie jaar toegewezen aan een 

leerkracht/school. Elk jaar een of twee leerjaren zodat de meeste leerjaren aan bod komen. 

Gedurende het jaar of half jaar leren zij onderwijzen in een klas waar zij zowel observeren, 

oefenlessen geven, de klasleerkracht ondersteunen en helpen tot echt Co-teachen met de 

klasleerkracht. Dit gewoon 24/24 zoals een leerkracht.  Naar mate men meer kent en kan, 

kan er ook zelfstandig gewerkt worden. Op deze manier leert men echt het beroep van 

onderwijzer kennen, staat men nooit alleen voor de klas, ook niet als klasleerkracht en is men 

niet langer meer alleen verantwoordelijk voor een groep. Men krijgt als men afstudeert ook 

mensen die het gewoon zijn om met meerdere leerkrachten in een klas te zijn.  Men leert 

bewust in een driesporenbeleid werken en ook als leerkracht leer je verantwoordelijkheid te 

delen. win-win voor iedereen. 

     Fijn idee! Ik had zelf een soortgelijk idee. Door het idee van jou te lezen denk ik dat er nog 

meer uit te halen is. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Ook hier op school zijn wij voor een dergelijk idee zeker te vinden. Momenteel ligt de 

realiteit van de werkvloer ver van de verwachting van startende leerkrachten. Ook naar kennis, 

vaardigheden, overzicht bewaren, taken naast het lesgeven is een startende leerkracht niet 

voldoende gewapend. Wij zien het verder als een mogelijkheid tot duaal leren waarbij een 

student tijdens de opleiding een leerkracht in de klas ondersteund, ideeën kunnen gewisseld 

worden, actief meedraaien als co-teacher,... een win-win: extra handen in de klas en startende 

leerkrachten die een realistisch zicht hebben op de job. De extra handen in de klas zorgen ook 

voor ruimte voor overleg tijdens de schooluren. (Schooldirecteur en leraar basisonderwijs) 

     Dat niet alleen, maar ook weet je dat je als leerkracht er niet alleen voor staat.  

Eens afgestudeerd, wordt jij ook begeleider van een volgende leerkracht.  Misschien 

nog niet direct in het eerste jaar, maar daarna zeker. En inderdaad een win-win situatie 

om de druk die er nu is lichter te maken door ‘tijd’ te creëren om in overleg te gaan, 

elkaar te ondersteunen bij moeilijke lesonderwerpen, niet vast te roesten in eigen 

routines.... ik denk dat je je eigen handelen meer in vraag gaat stellen. 

(Schooldirecteur) 

     Zeker een idee met veel mogelijkheden! Wel ook de bedenking dat als de leerkrachten in 

opleiding het eerste jaar enkel theorie krijgen dit ook wel wat nadelen kan hebben. Zo haken 

leerlingen die juist gebaat zijn bij het hands-on-leren uit jouw idee misschien al af gedurende 

dat eerste jaar met enkel theorie. Anderzijds is het voor sommige andere leerlingen misschien 
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juist belangrijk om al in het eerste jaar te ervaren wat de job (deels) inhoudt. Misschien 

kunnen zij inhoudelijk de theorie wel smaken, maar is het lesgeven toch niet hun ding. Het zou 

jammer zijn voor hen én voor de begeleidende klasleerkracht als ze daar pas het tweede jaar 

achterkomen. Misschien is er in dat eerste jaar ook wel tijd en ruimte voor een aantal 'snuffel' 

momenten, eventueel op momenten dat 2de, 3de,... jaars even terug naar de schoolbanken 

gaan voor een meer theoretische opleidingsdag(en)? Een doorgedreven vorm van duaal leren 

voor leraren in opleiding lijkt me zeker een boeiend idee om verder over na te denken. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Voor enkel theorie in het eerste jaar ben ik ook niet te vinden. Maar ik denk dat een 

mooie mix tussen theorie en praktijk elkaar kunnen versterken. Ook per jaar verbonden 

worden aan slechts één school lijkt ons zinvol. Zo leer je gedurende je studeertraject 

drie verschillende schoolteams kennen, verschillende schoolwerkingen en visies 

kennen. De mentoren zullen een student zien groeien, meer tijd willen investeren om 

een student vooruit te helpen omdat dit een 'aanwinst' wordt voor het volledige 

schooljaar. Op de hogeschool een module rond zorg gekregen dan loop je gedurende 

een periode voltijds of parttime mee met de zoco. In de voormiddag les over didactiek 

wiskunde, Nederlands, Frans? Dan kan in de namiddag meegedraaid worden in de 

verschillende leerjaren waar lessen wiskunde, Nederlands, Frans op de planning staan. 

De student kan in samenspraak met een mentor zelf inzetten op zijn werkpunten en 

het schoolteam kan sterktes van leerkrachten benutten om een student in de praktijk 

bij te leren. (Schooldirecteur en leraar basisonderwijs) 

 

Jobdiversiteit aanmoedigen (o.a. via zij-instromers) 

Onbekend  

team & overleg, 

loopbaan, 

personeelsbeleid 

     3 

       Ik geloof er in dat een team samengesteld uit leraren met diverse achtergronden, een team 

is dat veel van elkaar kan leren. Ik geloof ook dat het leerzaam is om werkervaring op te doen 

in verschillende sectoren. Daarom vind ik het belangrijk dat zij-instromers aangemoedigd 

worden om de stap naar onderwijs te zetten. Op dit moment kan een bepaald (begrensd) 

aantal jaren anciënniteit meetellen. Deze regeling heeft echter nog een aantal achterpoortjes, 

zoals dat enkel die jaren meetellen na een eventuele, eerdere tewerkstelling in het onderwijs. 

Gaf je vorig jaar enkele dagen les in een school, dan vervalt al je werkervaring voordien. 

Anderzijds zou het ook zinvol zijn om het voor leraren makkelijk te maken enkele jaren een 

andere werkplek op te zoeken, om nadien terug naar het onderwijs te keren. Je leert enorm 

veel uit andere sectoren dat je kan inzetten in het onderwijs. Maar ook in een school kan 

variatie van takenpakketten betekenen dat je bijleert, begrip krijgt voor collega's enz. In mijn 

ogen zou het bijvoorbeeld kunnen logisch zijn dat een directie na x jaren weer een aantal jaren 

voor de klas staat. Hij gaat zijn klas anders aanpakken als voordien en de nieuwe directie die 

recht uit de klas komt, neemt ook weer andere inzichten mee. Een jobkeuze hoeft nooit 

definitief te zijn. Ik denk dus dat de mindset waarbij je je loopbaan erg flexibel kan vormgeven, 

en niet noodzakelijk in 1 rechte lijn in dezelfde job tot aan je pensioen gaat, zinvol kan zijn. 

Uiteraard geldt dit alleen voor diegenen die hier zelf nood aan hebben. Maar voor zij die baat 

hebben bij variatie in hun loopbaan, zouden de kansen iets makkelijker voor het rapen mogen 

liggen. 
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     Je kan die diversiteit al krijgen door de competenties en talenten van de aanwezige 

leerkrachten in te zetten. Laat een collega die een bijzonder handige Harry in zijn vrije tijd is 

lessen STEM geven aan verschillende klassen/leerjaren en een andere collega die bijzonder 

creatief is MUVO-lessen beeld geven (enzovoort). Ik denk dat we moeten loskomen van het 

idee dat je als leerkracht voor 'alles' verantwoordelijk bent in je klas (ik heb het over het 

basisonderwijs). Wie zich (ook) vanuit zijn uitgesproken sterktes en talenten kan inzetten voor 

zijn job, heeft veel meer werkplezier. Een win-win voor de leerkrachten én de leerlingen. 

(Leraar basisonderwijs) 

     Diversiteit zeker ruim opvatten, zowel binnen schoolteams en scholengroepen. Ook de 

jobrotatie vergemakkelijken, inclusief tussen de schoolnetten en regio's, zodat de 

loopbaanontwikkeling van leerkrachten ter harte wordt genomen, in het belang van leerkracht, 

leerling en school. Specifieke aanpak voor zij-instromers. Velen zijn aan het begin van hun 

loopbaan uit idealisme in het onderwijs begonnen, hebben afgehaakt door de grote 

werkonzekerheid na x interims, zijn in een andere loopbaan gestart maar houden dat hart voor 

het onderwijs: ze zouden via ondersteuning en billijk loonpakket terug in de klas kunnen 

gebracht worden, met name voor de knelpuntvakken. Ze bieden meerwaarde voor leerlingen 

en school, met hun elders verworven kennis en vaardigheden. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Psychologische ondersteuning 

Leraar secundair onderwijs 

ondersteuning      3 

       Per school een psycholoog of maatschappelijk werker. Nu moeten we het CLB contacteren, 

maar die hebben slechts enkele psychologen die op meerdere scholen zitten. Hulp krijg je dan 

pas als het bijna te laat is en alleen in ernstige gevallen. De andere psychologische hulp is dan 

weer een verantwoordelijkheid van de leerkracht.. Ook voor de leerkrachten is gratis 

psychologische hulp welkom. 

 

Investeer in de mensen van morgen 

Schooldirecteur 

middelen, 

overheid 
     2 

       We moeten meer middelen investeren in onderwijs, de kinderen van nu maken morgen de 

wereld. Maak van elke school een buitengewone school. Bied onderwijs aan op maat van elke 

leerling, differentieer en voorzie hiervoor voldoende personeel en middelen. De opdracht van 

de leerkracht, de therapeut, de directeur is zo divers en ruim dat sommige mensen het bos 

door de bomen niet meerzien. Zorg vanuit de overheid voor meer duidelijke kaders, ga op zoek 

naar mooie en goede voorbeelden op de werkvloer en laat die doorstromen naar andere 

scholen. Veel leerkrachten, therapeuten en directies werken keihard, maar er is weinig 

waardering en kans tot promotie, tot verder groeien met daaraan een financiële vergoeding 

gekoppeld. Dat kan ook een vergoeding op schoolniveau zijn, waarmee je extra zaken op 

schoolniveau kan aan wenden. We moeten investeren in verdraagzaamheid, in 

communicatietechnieken, ... Er moeten sterker opgeleide mensen opgenomen worden binnen 

onderwijs, mensen met een masterdiploma: (ortho)-pedagogen, masters economie, mensen 

uit de sociale sector, ... Maak meer middelen vrij om die oude gebouwen weg te werken. Er 
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moet vanuit welzijn, CLB, reva, ... een nauwere samenwerking zijn met onderwijs en ook daar 

moet de wachtlijsten korter tot zelf verdwijnen! Laat ons in godsnaam investeren  in de 

mensen van morgen, we zullen er wel bij varen. En blijkbaar is een tekort aan geld in 

crisismomenten geen obstakel, laat ons in godsnaam investeren in de wereld vanmorgen. Het 

is een goede belegging voor de toekomst. 

 

Minder zinloze administratie 

Leraar secundair onderwijs 

administratie & 

papierwerk 
     10 

       Leerkrachten willen werken met leerlingen. Dat daar administratie bij komt kijken is 

onvermijdelijk. Maar de overdaad aan administratie waar nadien letterlijk niets mee gebeurt 

groeit jaar na jaar. En elk niveau binnen het onderwijs zegt dat dat niet van hen moet van van 

iemand anders. Directies wijzen naar de inspectie, inspectie naar de koepels, de koepels naar 

de minister, de minister naar de directies, ...Vaak is de administratie ook enkel bedoeld om het 

werk van de inspectie te vergemakkelijken. Met enkele drukken op de juiste knopjes krijgen 

zijn tal van rapporten met leerkrachten-vakken-klassen-eindtermen-werkvormen-... En dit 

terwijl de leerkracht voor elke les en elke evaluatie hiervoor voorbereidende administratie 

moet uitvoeren. 

 

Kwaliteit in de core business 

Leraar secundair onderwijs, vroeger in de privé (kaderlid in een staalbedrijf)  

Team & overleg      3 

       Kwaliteit in het lesgeven is het allerbelangrijkste: meten is weten! Meet de kwaliteit van de 

leerlingen, breng ze op een constructieve, motiverende manier in kaart, zoek samen met 

collega's naar oplossingen, kijk over de muren van de school, organiseer overleg met 

vakcollega's van andere scholen, breng best practices in kaart, ... mijn aanvoelen is dat hier 

nog veel potentieel onbenut is door een gebrek aan tijd en sturing van bovenuit: waar een wil 

is, is een weg. Kom los van het te veel: "Wat we zelf doen, hebben we meer onder controle...." 

     Jammer genoeg denkt onderwijs niet altijd zo en wordt dit als 'vies' aanzien .... 

(Schooldirecteur) 

     Wat bedoel je met "vies"? De manier om leerstof uit te leggen in de klas ligt niet 

vast, dus elke leerkracht kan het in principe op een andere manier doen. Ik ben ook 

leerkracht en weet dat er goede en minder goede manieren zijn om iets uit te leggen. 

Dit zou moeten bespreekbaar zijn  met vakcollega's... (Leraar secundair onderwijs, 

vroeger in de privé (kaderlid in een staalbedrijf)) 

     Ik bedoel daarmee 'kwaliteitsmeting' (Schooldirecteur) 

     Laat een leerkracht zich bezig houden met de core business, het lesgeven op zich. Zorg 

voor degelijke online cursussen, zodat niet elke leerkracht zelf cursussen zit te schrijven. 

Verminderde plan last en zeker de administratieve taken. Geef de leerkracht er een secretaris 
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/ secretaresse bij om al het administratieve werkt te doen ... (Leraar secundair onderwijs, 

vroeger IT-sector bankwereld) 

 

Ondersteuning voor nieuwe leerkrachten . Zo min mogelijk springuren 

Leraar secundair onderwijs en werkzaam in de horeca 

ondersteuning, 

loopbaan 
     1 

       Toen ik voor de eerste keer een tijdelijke opdracht kreeg werd ik voor de leeuwen 

geworpen. Dit was niet simpel en velen hadden dit niet volgehouden. Nieuwe leerkrachten 

hebben echt wel hulp nodig om alles terug te vinden en moeten van de collega's tips voor 

aanpak weten. In VK krijgen bijna gepensioneerde leerkrachten daar zelfs uren voor. Ook vind 

ik dat er soms belachelijk veel springuren worden uitgedeeld. Dit demotiveert enorm! 

 

Laat mensen die meer uren willen opnemen dit doen! 

Leraar secundair onderwijs 

personeelsbeleid      2 

       Stel: een vacature raakt niet ingevuld op je school en zelf wil je er gerust een aantal uren 

bijnemen.  Dit kan wel, maar moeilijk en financieel niet aantrekkelijk. Last de mensen die, bvb 

tot 30u per week les willen geven dit toch doen... Natuurlijk mag het geen verplichting worden, 

niet voor elk vak is dit mogelijk. 

 

Maak er een modern, flexibel bedrijf van! Mensen eerst! Loon naar werk! 

Schooldirecteur 

personeelsbeleid, 

arbeidsvoorwaarden 
     4 

       Maak van een school een modern bedrijf! Waar plaats is voor een serieus personeelsbeleid: 

zelf kunnen aanwerven en zelf kunnen ontslaan indien personeel niet voldoet. Passend, gewild 

personeel bij school. Variabele uurroosters waarbij leerkrachten geschakeld ingeroosterd 

kunnen worden (de één start om 8 uur de ander om 9 uur bijvoorbeeld), zelf vakantiedagen 

(periodes) kunnen kiezen, personeelsleden die verschillende opleidingen gevolgd hebben 

TEAM van deskundigen!! (kleuter, lager, ergo, logo, psycho, ...) Loon naar werk! Door 

voldoende personeel aanwezig te zetten  op school, kunnen sommigen tijd vrij maken om zich 

bij te scholen. Zorg voor extra personeel nu er zoveel tekort zijn. Dan gaat er geen tijd verloren! 

Flexibel kunnen inzetten van je TEAM /zorgteam ook in het gewoon lager onderwijs. Zorg voor 

extra's!: Hospitalisatieverzekering? Vervoersonkosten? Maaltijdcheques? ... Zorg dat het loon 

van de verschillende ambten vergelijkbaar is met andere sectoren volgens diploma en 

anciënniteit! (geen verschil van 500 euro beginnende leerkracht met bijvoorbeeld een 

beginnende boekhouder) 
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     Scholen kunnen moderne, flexibele en maatschappelijk verantwoorde organisaties zijn, 

gericht op maximale win-win voor alle betrokkenen. Ondernemerschap dient ook binnen een 

lerarenteam aangemoedigd te worden. Een aangepast HR-beleid zorgt voor de juiste mix van 

ervaring, profiel en competenties en maakt loonvariaties mogelijk ifv prestaties en evaluaties. 

(Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Planlast verlagend werken 

Leraar secundair onderwijs en werkzaam in de horeca 

administratie & 

papierwerk 
     1 

       Er werd in het verleden gesproken om de planlast te verlagen maar het omgekeerde is 

gebeurd. Leraren krijgen teveel extra taken. Meer dan 10jaar geleden. Meestal is dit op de pc 

te maken waardoor de jongere leerkrachten dan degenen zijn die er mee opgezadeld worden. 

Anciens durven al snel eens zeggen dat ze daar te oud voor zijn of dat het hun zorg niet meer 

is. Ik begrijp dit ook wel maar natuurlijk is dat ten koste van de niet-anciens. 

 

Tijd en ruimte om met goesting les te geven, groeien 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

ondersteuning, tijd      1 

       Het is belangrijk voor een beginnende leerkracht  het gevoel te hebben erbij te horen, er 

niet alleen voor te staan. Tijd en ruimte krijgen om met goesting te kunnen lesgeven, groeien 

en leren. De beginnende leerkracht heeft de basiscompetenties gehaald maar is daarvoor nog 

geen professioneel. Nochtans worden vele beginnende leerkrachten met heel weinig 

ondersteuning voor de leeuwen (welpen) geworpen. Een passende begeleiding, die structureel 

en omkaderd ingebed is in de school, waar ruimte wordt genomen om met visie te begeleiden 

en te ondersteunen lijkt mij zeker het eerste jaren (in de verdere loopbaan ook) belangrijk. Op 

regelmatige basis begeleidingsmomenten voorzien door zowel directie als ervaren collega’s 

met ruimer ervaring, zijn noodzakelijk. Hier zijn oa volgende elementen belangrijk: positieve 

coaching (open, constructief, waarderend, probleemoplossend), administratieve 

ondersteuning (lees ook minder administratie), uitwisseling leermaterialen, co- teaching, 

zinvolle bijscholingen, tijd en ruimte ,…, belangrijk. 

 

Volhouden tot aan de pensioenleeftijd ! 

Leraar basisonderwijs 

loopbaan, 

personeelsbeleid 
     6 

       We werken alsmaar langer. En dat voelen we fysisch en psychisch. De afwezigheidscijfers 

liegen er niet om. Kan erover nagedacht worden om naar het einde van de loopbaan op een 

andere haalbaardere manier nog aan het werk te blijven ? 
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     Klopt. Al jaren hebben beleidsmakers de mond vol over werkbaar werk. Wat hebben we 

gekregen? Een verhoging van de pensioenleeftijd en een afschaffing van TBS. In het 

parlement kunnen de beleidsmakers wel nog op 55 j. met pensioen. Wie kan hier nog begrip 

voor opbrengen? (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik niet. Je wordt gedwongen om op VVP 55+ te gaan zonder enige compensatie. Je 

wordt als een versleten pop in de hoek gezet al heb je meer dan 30 jaar fulltime je 

nikkel afgedraaid. (Leraar basisonderwijs) 

     VVP + wordt je opgedrongen door je directie? Dit lijkt mij niet een correcte gang van 

zaken. Informeer je bij je vakbond. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik word tot niets gedwongen. Trouwens ik heb een crème van een directeur. Maar ik 

weet dat je iemands loopbaan verdraaid moeilijk en zelfs onmogelijk kan maken. Ik heb 

geluk. Ik denk dat er velen zijn met minder geluk. Betreffende de vakbond: Ik weet wat 

je als VA voor een school kan betekenen. Maar er zijn al heel wat scholen die zonder 

moeten. (Leraar basisonderwijs) 

 

 

Scholen met bepaalde expertise ipv inclusieve scholen 

Leraar basisonderwijs en beleidsmedewerker in een middenveldorganisatie/politiek 

partij/parlement/overheid  

ondersteuning, 

onderwijslandschap 
     1 

       Totaal inclusief onderwijs is weinig realistisch en zorgt ervoor dat de leer- en werkplek voor 

de leerkracht een te grote uitdaging is. Een meer haalbare oplossing voor het streven naar 

meer inclusieve scholen of scholen met samen-naar-school-klassen is het veranderen van 

reguliere scholen naar scholen met één bepaalde expertise, expertise rond een bepaalde SOB 

(waaronder hoogbegaafdheid, anderstaligen, leerstoornissen, autisme, ...). Naargelang de 

grootte van de school, naargelang de context en in samenspraak met scholen uit de buurt, 

kiest de school voor één of meerdere bepaalde specifieke onderwijsbehoeften waarin ze zich 

verdiepen. Leerlingen met die specifieke onderwijsbehoefte zullen op die bepaalde school dus 

meer onderwijs op maat kunnen krijgen, ofwel in de reguliere klassen, ofwel in samen-naar-

school-klassen. Voordelen: 

* de scholen moeten zich niet specialiseren in 1001 verschillende SOB wat de druk op de 

school en de leerkrachten verlaagt, 

* door de specialisatie op school is er meer kans op inclusie in de klas, 

* leerlingen met SOB gaan naar een reguliere school, 

* leerlingen met SOB zullen dichterbij in omgeving naar school kunnen, 

* de school kan ervaringen uitdelen met gelijkaardige expertise-scholen, 

* de school kan hulp vragen aan scholen met een andere expertise voor SOB-leerlingen op 

hun school waar ze niet in gespecialiseerd zijn, 
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* op elke school kan er extra ondersteuning zijn op maat van de 

gekozen expertise. Dit wil wel niet zeggen dat de scholen leerlingen met andere SOB niet meer 

aanvaarden. Want door goed onderwijs te geven, zullen sowieso veel leerlingen gewoon les 

kunnen volgen in de reguliere klassen. Het buitengewoon onderwijs blijft bestaan voor 

leerlingen die niet kunnen aansluiten in een reguliere school. 

 

Extra ondersteuning voor kinderen met psychische klachten en gedragsstoornissen 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning      3 

       Heel wat kinderen in het buitengewoon onderwijs groeien op in moeilijke situaties. De 

school wordt als het ware een veilige haven. Doordat ze 'op' zijn, in 'overlevingsmodus' zitten, 

is het volgen van les in groep (zelfs in groep van max.4 kinderen) er vaak teveel aan. Ze vragen 

individuele begeleiding. Hun noden liggen ergens anders: basisbehoeften bevredigen, rust 

krijgen in het hoofd. Eigenlijk hebben ze psychologische/psychiatrische hulp nodig. Een plek 

waar ze dit kunnen krijgen. Doorverwijzen is helaas heel moeilijk. Er zijn enorme wachtlijsten. 

Het gevoel dat je dit kind niet kunt bieden wat het nodig heeft... dat knaagt enorm. Het geeft 

veel psychische druk voor leerkrachten en de hele school. Deze kinderen hebben individuele 

begeleiding nodig gedurende een hele dag als ze echt in onderwijs moeten blijven. Ondersteun 

scholen door psychologen en psychiaters: hoe kan het schoolteam hiermee omgaan. Een 

andere mogelijkheid is natuurlijk de zorg en de opnameplekken serieus uitbreiden, zodat 

scholen en ouders echt geholpen worden. 

 

Buitengewoon onderwijs: beperkte instapmomenten + aanpassing urenpakket 

Beleidsondersteuner 

klasgroep      13 

       In scholen buitengewoon onderwijs stromen doorheen het schooljaar steeds heel wat 

leerlingen in. Gedurende dit schooljaar alleen al kwamen er in onze lagere school al 21 

leerlingen bij (1/10 van het totale aantal leerlingen). In het buitengewoon onderwijs is dit het 

equivalent van 2 à 3 klassen. Leerlingen die we een plekje moeten geven zonder dat daar 

extra middelen tegen overstaan. Het is steeds heel onvoorspelbaar in welke groepen de 

instroom komt - maar wat zeker is, is dat die nooit netjes verdeeld is over de verschillende 

klassen. Soms verdubbelt een klas bijna tijdens het schooljaar. Los van de draagkracht van de 

leerkracht die daardoor sterk onderdruk komt, creëert dit ook een drukkend gevoel van 

onvoorspelbaarheid, zowel bij de leerkracht als bij de leerlingen. Je weet nooit of je groepje 

hetzelfde blijft, of de klasdynamiek die je net goed hebt gekregen, niet opnieuw verstoord zal 

worden, of de therapieën niet moeten herbekeken worden. Twee of drie instapmomenten op 

een jaar, met de mogelijkheid om een uitbreiding van het lestijdenpakket aan te vragen is 

daarom het voorstel. Zo hebben de CLB's ook meer tijd om de dossiers voor te bereiden en 

heeft de nieuwe school meer tijd om kwalitatieve intakes te plannen en de schoolorganisatie 

indien nodig te herzien. 
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Meer vertrouwen, minder controle 

Leraar secundair onderwijs 

vertrouwen & 

autonomie 
     8 

       Het onderwijs draait op de beroepseer en professionaliteit van leerkrachten.  Koester dit 

door leerkrachten te vertrouwen en te stimuleren in plaats van te controleren. Organiseer zo 

weinig mogelijk verplichtingen, controles en verplichte intellectuele dwangbuizen, vermijd New 

Public Management, en gebruik vooral positieve stimulatie, stimuleer bottom-up initiatieven. 

Leerkrachten zijn zelf de grootste experts over wat hen kan helpen om beter les te geven. 

Beschouwen hen als actoren die zelf beslissingen kunnen nemen, en niet als hersenloze 

uitvoerders van de 'inzichten' van leerplanenopstellers, inspectie, onderwijsdeskundigen etc. 

 

Permanente vorming 

Leraar basisonderwijs 

professionalisering      2 

       Leerkrachten zouden meer de kans moeten krijgen om hun kennis en vaardigheden bij te 

spijkeren. Dit zou zowel binnen (bij elkaar hospiteren) als buiten de school moeten kunnen 

gebeuren. Er zou een goede databank moeten komen van interessante en kwaliteitsvolle 

nascholingen; want dat zijn ze spijtig genoeg niet altijd....En dan verlies je kostbare tijd. 

Persoonlijk vind ik ook dat er veel meer navormingen aangeboden zouden moeten worden 

tijdens de grote vakantie. Verder denk ik ook dat je het beroep aantrekkelijker zou maken voor 

jonge mensen door er een masteropleiding van te maken.  Dit zou er ook voor kunnen zorgen 

dat de achtergrondkennis rond heel wat problematieken groter wordt. Niet enkel vaardigheden 

maar ook kennis zijn vandaag de dag heel belangrijk ( ik denk maar aan alle soorten leer-en 

gedragsstoornissen) 

 

Schoolopdracht versus lesopdracht 

Schooldirecteur 

personeelsbeleid, 

arbeidsvoorwaarden, 

opdracht leraar 

     47 

       Geef leerkrachten een schoolopdracht waar opleidingsdagen, overlegmomenten 

(klassenraden, vakvergadering...) structureel zijn ingebouwd. Nu leeft de indruk dat 

leerkrachten maar 20 uur per week moeten werken heel sterk bij de bevolking, zo sterk dat 

sommige leerkrachten dat zelf ook gaan geloven. Leerkrachten zijn volgens velen lui, niet 

ambitieus genoeg om in de privé overeind te blijven en enkel uit op vakantie... niets is minder 

waar! De kijk die men heeft op leerkrachten kan door te werken met schoolopdrachten, 

misschien veranderen? 
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     Volledig akkoord! Leerkrachten werken meer dan wat de maatschappij denkt! Ze hebben 

een lesopdracht, maar daarnaast hebben ze nog heel wat taken. Stop met de benoemen dat 

leerkrachten in 24sten werken, maar geef hen een opdracht van 36u waarvan ze 24u of 26u 

lesgeven.  De publieke opinie zal hiermee veranderen en de job als leerkracht anders 

bekijken, maar daarnaast zullen leerkrachten ook minder het gevoel hebben dat ze de andere 

dingen 'buiten hun uren' doen.  Want ook daar wringt het schoentje en wordt er snel geklaagd. 

(Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..))en 

beleidsmedeweker in een middenveldorganisatie/politieke partij/parlement/overheid)) 

     Helemaal akkoord. Je kan dan ook structureel inzetten op samenwerking als er geen 

kinderen op school zijn. Dit structureel samenzitten zal de kwaliteit verhogen. Sterkere 

leerkrachten die elkaar kunnen versterken. Er kan ‘rustig’ nagedacht worden over zorg, 

teamteaching, ... nu lijkt alles tussendoor te moeten. Leerkrachten hebben ook veel 

toezichten. Dit zou systematisch anders moeten aangepakt worden. (Schooldirecteur) 

     Wanneer er voldoende 'losse' leerkrachten of 'vlinderleerkrachten' aangenomen kunnen 

worden tijdens het ganse schooljaar, dan is het mogelijk om klassen te laten vervangen en zo 

overlegmomenten in te plannen tijdens de schoolopdracht van 26 klokuren.  Er zijn scholen 

die daarin wonderwel in slagen... (Leraar basisonderwijs) 

     En krijgen die vlinders ook een goed statuut? (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Natuurlijk! Waarom zouden die een nepstatuut moetenkrijgen? (Leraar 

basisonderwijs) 

     Als directeur heb ik eens navraag gedaan bij mijn personeel. Bijna allemaal vrouwen met 

kleine kinderen. De vraag was: "Zou jij de 38u week in de school zien zitten? Elke dag om 

8.00u op school en naar huis om 17.00u" (Voor alle duidelijkheid: de vermelde uren zijn 

verzinsels en kunnen aangepast worden) M.a.w. ben je bereid om elke dag langer op school te 

blijven? Overleggen. Werkgroep vergaderingen. Personeelsvergadering. Voldoende ruimte in 

het lager om te verbeteren en/of voor te bereiden. ... Principe van : "Ik kom naar school en ga 

naar huis zonder boekentas". Toch enigszins verbazend was 90% daar onmiddellijk voor te 

vinden. "Ok, ik moet langer blijven maar er is invulling genoeg. Maar als ik thuiskom heb ik wel 

"gedaan". Zalig idee. Als personeel dat ziet zitten, dan vind ik dit toch wel iets om over na te 

denken. Ook de schoolorganisatie zal er een geweldig voordeel bij hebben. En dan ziet de hele 

maatschappij het onderwijs hopelijk anders want daar werken ze nu ook officieel 38u.Wat 

denken jullie hierover? Zonder in detail te treden over begin- en einduren hé. Gewoon het 

principe. (Schooldirecteur) 

     Dat klinkt wel goed, omdat we dan 'thuis echt gedaan' hebben. Maar we hebben nu 

eenmaal geen 9-to-5-job en dat heeft voor- en nadelen. Moeten leerkrachten dan ook 

meer naar school komen tijdens vakanties om die 38 uren te presteren? Bij mij is er 

(gelukkig) een duidelijk onevenwicht tussen schoolweken en vakanties. Ga je 

oudercontacten en andere infomomenten ook voor bv. 17u kunnen plannen? Ik werk 

zelf wel graag 's avonds aan iets door en dan steekt het niet op een half uurtje meer 

voorbereidingswerk. Ik zie het als een nadeel dat we tijdens schoolweken meer 

presteren, maar ik hou ook van de vrijheid omdat thuis in te vullen wanneer het mij het 

beste uitkomt. Bovendien werk ik graag in een rustige omgeving en ik kan mij niet 

voorstellen dat elke school een lokaaltje per leerkracht kan voorzien, waar we ook 

materiaal kunnen achterlaten, ongestoord kunnen werken, ... als er in de meeste 

scholen nu nog geen laptop per leerkracht van af kan. Wat ik veel zinvoller vind, is de 

focus op de kerntaken. Zorg voor voldoende ondersteunend personeel (ook in het lager 

onderwijs) om de toezichten te doen, zodat leerkrachten met het onderwijs op zich 

kunnen bezig houden. Dat geeft meer tijd om voor te bereiden, degelijke feedback te 
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voorzien, eventueel te remediëren, ... Volgens mij is het ook nuttig dat leerkrachten 

samen pauzes doorbrengen en daarbij informeel overleggen, dat helpt de neuzen in 

dezelfde richting te krijgen maar lukt niet als de helft van de collega's op dat moment 

toezicht heeft. Maar misschien kan ik daarover beter een andere topic starten. (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Fijn dat je reageert. Tja, je opmerkingen zijn zeer terecht hoor. Er komt natuurlijk 

meer bij kijken dan dagelijks zo maar eventjes langer werken. Ik wil zeker niet dat er in 

de vakanties meer moet gewerkt worden. Men zegt (en is jaloers) om onze vakanties 

maar er is een reden waarom die er zijn hé. Dus afblijven dacht ik. Natuurlijk begrijp ik 

ook dat je het plaatje breder moet zien. Oudercontacten e.d. bedoel ik. Verder denk ik 

ook dat velen te vinden zijn voor mijn idee. Maar er zullen er ook zijn met bedenkingen. 

En ongetwijfeld ook tegen zijn. Het is gewoon iets om in z'n geheel om over na te 

denken. Ik steun je idee van focus op de kerntaken ook belangrijk en zinvol. Terug naar 

de essentie van het onderwijs. Zeker akkoord met je. Wat de juiste oplossing is weet ik 

ook niet. Ik denk maar mee en praat vanuit mijn ervaring. Wat ik wel weet, is dat het zo 

niet verder kan. Directies en leerkrachten gaan dit nooit volhouden. Niet voor niks 

ondertussen een knelpuntberoep. (Schooldirecteur) 

     Fijn om jouw reactie te lezen. In elk geval lijkt het mij een goed idee als toekomstige 

leerkrachten weten dat er veel meer bij komt kijken, want nu heb ik toch wel het idee 

dat er nogal wat studenten tussen zitten die afhaken bij de reality-check (ofwel tijdens 

de opleiding, ofwel tijdens de eerste werkjaren) (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik heb met aandacht je voorstel gelezen en ook alle reacties daarop. Ik ben het in 

grote lijnen eens dat we een full-time doorbrengen op school, maar dat we enkele uren 

daarvan ook kunnen invullen van thuis uit: de zogenaamde prep-uren (voorbereidingen) 

Dit hebben we nu toch in corona geleerd: thuiswerk is ook werk! Maar de andere 

persoon heeft ook een punt. De maatschappij moet dit dan ook zo vergoeden. Ik hoef 

niet alle extralegale voordelen van de privé sector... maar ik wil wel voor VOL aangezien 

worden... die zogenaamde 22u zijn er bij ons elke week 26 met 2u vakoverleg verplicht 

en 2u plage studie-uren en dan reken ik er dit jaar alle middagtoezicht en enz niet bij, 

evenmin als werkvergaderingen en personeelsvergaderingen. Zo ben ik elke week 40u 

van huis weg. En de voorbereidingstijd/verbeteringen/administratie moet dan nog 

beginnen gemakkelijk nog 20u of meer. Zo zou er rekening moeten gehouden worden 

met mensen die nieuwe vakken geven/een andere opdracht kregen... dit vraagt dat 

jaar voor heel wat extra uren voorbereiding en dat zou in de volledige opdracht moeten 

zitten. Ik deed het 17 jaar na elkaar elk jaar nieuwe vakken of nieuwe opdrachten en 

als ik iets terugkreeg dan had men net een nieuw leerplan of weer een ander 

handboek... ik weet dus waarover ik spreek. Maar ik doe het nog graag, heel graag, 

maar de vernieuwingen vragen erg veel energie soms, vooral als je mee wil zijn. (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Op het eerste zicht klinkt dit fijn, maar: Zoals het nu is hebben leerkrachten heel veel 

flexibiliteit om hun niet-lesuren in te vullen zoals ze zelf willen. Super om te lezen dat er op 

jouw school 90% voor te vinden is! Maar ik denk dat we daarmee het symptoom bestrijden en 

niet de klacht. De schoolopdracht bestaat al, (schoolgebonden taken) al is ze meestal nog niet 

uitgeschreven omdat niemand het ziet zitten om al die taken ook in een betaald urenpakket te 

gieten. Leerkrachten werken gewoon veel meer dan wat maatschappij er op dit moment voor 

wil betalen (zelfde probleem als in zorgsector op dit moment). Het uitschrijven van deze 

schoolopdracht maakt dit weliswaar zichtbaarder, maar lost het probleem volgens mij niet 

fundamenteel op. Het onderzoek naar de werkbelasting van leerkrachten is al meerdere keren 

gedaan, en het blijkt dat we daar gemiddeld boven de 38uren week gaan. Nu nog de 

conclusies omzetten in politieke daadkracht. 
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(Leraar secundair onderwijs) 

     Je hebt voor een groot deel gelijk. Een symptoom bestrijden is nuttig en nodig maar 

zo lang aan de bron/oorzaak/klacht/ ... niks gedaan wordt, is het een beetje dweilen 

met de kraan open. Anderzijds kan het zo niet verder maar ook dat weet iedereen in het 

onderwijs (en de zorgsector zoals je terecht aangeeft)! Het gebrek aan politieke 

daadkracht biedt maar weinig perspectief. Ik probeer te verzinnen hoe het ondertussen 

wel kan aangepakt worden (in afwachting van) en dit in de hoop dat onze 

onderwijsmensen niet kopje ondergaan. Ik besef ook wel dat je reactie terecht is. Er zal 

toch iets moeten gebeuren/veranderen! (Schooldirecteur) 

     Dat vind ik ook! Deeltijds voor de klas en deeltijds professionaliseren door overleg, 

navorming, MDO-overleg, bezoekandere collega's/scholen, uitrollen projecten,... (Leraar 

basisonderwijs) 

     Akkoord als het niet gaat om vaste uren die op school moeten gepresenteerd worden, 

maar ook van thuis uit kunnen. Ik werk het meest efficiënt in mijn eigen omgeving, met mijn 

eigen computer en boeken in de buurt. Ik werk ook vaak op een moment dat ik iets boeiends 

tegenkom voor een les en zo inspiratie krijg. Op vastgelegde uren moeten werken, dan krijg ik 

waarschijnlijk toch mijn werk niet klaar en moet ik alsnog thuis aan de slag. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Ik vind idd het anders benoemen van opdrachten al een verschil zou maken in de visie van 

de bevolking. Dus de vermelding van 20u/22u is echt niet ok. Alsof er één leerkracht ooit klaar 

is op de 20u/22u. Voorbereidingen en verbeteringen, administratie en overleg nemen zelfs 

vaak een groter deel van de tijdsbesteding in dan het lesgeven zelf. Het voorstel van de 

voltijdse aanwezigheid (in de reacties) op school lijkt me moeilijk haalbaar in een school met 

plaatsgebrek. Iedereen heeft recht op een (rustige) werkplek en dat is in een secundaire 

school niet mogelijk. Dus thuiswerk zou ook zeker in rekening kunnen gebracht worden en ook 

online overleg is steeds meer ingeburgerd en moet blijven bestaan. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     En dat kan perfect in combinatie met telewerk. Waarom zouden leerkrachten van 8 u tot 

16 u op school moeten zijn als zowel in de privé-sector als aan de overheid telewerk 

ingeburgerd is? De misvatting van de onwetende bevolking die nooit in onderwijs gewerkt 

heeft, ligt in het feit dat ze horen dat een leerkracht een opdracht heeft van slechts 20 uren. 

Communiceren over een schoolopdracht van 38 uren kan helpen maar eindelijk klopt dit ook 

niet. Dan lijkt het alsof leerkrachten een 9-to-5 job hebben met nog eens super veel verlof! In 

werkelijkheid doen leerkrachten tijdens het schooljaar veel meer uren dan de standaard 38 

uren. Tijdens de vakanties nemen ze dan hun overuren op. (Beleidsmedewerker in een 

middenveldorganisatie/politieke partij/parlement/overheid) 

 

Afschakelen 

Leraar secundair onderwijs en muzikant 

opdracht leraar 

digitalisering, 

arbeidsvoorwaarden 

     13 

       Als leerkracht ben je bijna continu beschikbaar voor iedereen. Ook als je niet voltijds werkt, 

wordt je toch stilzwijgend geacht om elke dag je mail te bekijken. Mentaal afschakelen is er 

daarom niet vaak bij en de grenzen zijn soms zoek. Door het online lesgeven is dit erger 
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geworden. Vergaderingen worden online in de avonden of in het weekend geplaatst. Ook 

leerlinggesprekken hebben al in de weekenden online plaatsgevonden. Misschien kunnen hier 

richtlijnen rondom komen? Na 18u en in het weekend geen vergaderingen meer plannen. En 

in het weekend en avonden mogen mensen niet verwachten dat ze antwoord krijgen op mails. 

Als iemand dat toch doet is dit de vrije keuze, maar een mail sturen op vrijdagnamiddag en 

een uitgewerkt voorstel verwachten voor maandag lijkt me iets dat we wel kunnen uitsluiten 

met een regel. 

     Daarover hebben we op schoolniveau duidelijke afspraken gemaakt. Iedereen die buiten 

de uren mails en berichten bekijkt doet dat op vrijwillige basis. En dan merk je dat heel wat 

leerkrachten toch heel vaak hun Smartschoolberichten bekijken, ook in het weekend. 

(Schooldirecteur) 

     Deze afspraken moeten niet op schoolniveau gebeuren maar nationaal. Plaats het in de 

CAO voor het onderwijs. (Leraar secundair onderwijs, vroeger IT-sector bankwereld) 

 

Brugfiguren 

Leraar secundair onderwijs 

ondersteuning      2 

       Schakel ts school, ouders,... invoeren verankeren in alle scholen.. ervaring uit 

'proefprojecten' meenemen 

 

Landingsbaan 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

personeelsbeleid 
     1 

       55+ wat afgeschaft werd opnieuw invoeren : nu worden veel oudere lkr langdurig ziek - 

geen fijn einde loopbaan. Waar blijft het grootouderverlof nu lkr tot 66 of langer voor de klas 

staan...Ze kunnen kleinkinderen niet opvangen in noodsituaties. Bij uitbreiding: extra 

maatregelen op Vlaams niveau om een soort 'landingsbaan' te creëren: max. aantal lesuren 

per dag, 'makkelijke toezichten, coachinguren, minder extra's, ...Het is voor het eerst dat er 

62+ ers voor de klas gaan staan       Minister Weyts heeft een rits maatregelen voor de jonge 

starters maar vergeet precies de anciens. 

 

Aantal lesuren op school 

Leraar secundair onderwijs 

team & overleg, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     2 
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       Breng het aantal lesuren of de breuk die eraan verbonden is voor leraren algemene vakken 

en praktijk gelijk zonder aan de TA of TAC uren te komen. We hebben een TA of TAC zeker 

nodig, helaas hangen het aantal praktijk uren af van hun job. Hierdoor moeten wij als 

praktijkleerkracht 7 u meer presteren op school als fulltime leerkracht. Als praktijkleerkracht 

hebben we evenveel werk als een theorieleerkracht. Met de modernisering voor de deur zullen 

we ook voldoende tijd moeten krijgen om te overleggen met alle collega's. 

 

Startende leerkrachten beter begeleiden 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

ondersteuning, 

(leraren)opleiding 
     4 

       Doelgroep: Secundair onderwijs  

Concreet: Een vierde jaar in de lerarenopleiding waarbij de vierdejaars student voltijds of 80% 

meedraait in een school. Deze student staat dubbel met een mentor/ervaren collega. Het 

idee: Heel ambitieus maar dat moeten eerste ideeën altijd zijn. Als startende leerkracht is de 

hoeveelheid werk gigantisch en start je vaak zonder degelijke begeleiding waardoor veel 

starters afhaken. Je moet namelijk: inhoud geven aan je lessen, evaluatie bedenken, 

puntenboeken bijhouden, examens/toetsenopstellen, ... . Veel van die taken leer je niet in de 

lerarenopleiding. Hoe zou ik dit probleem oplossen? Organiseer een vierde jaar in de 

lerarenopleiding waarbij deze vierdejaarsstudenten meedraaien met een ervaren mentor. De 

student geeft de lessen maar kan wel gebruiken maken van het materiaal van de mentor 

(cursussen, toetsen, examens, ...). De mentor is in de lessen aanwezig en kan mee begeleiding 

geven waar nodig (denk aan coaching, differentiëren, ...) In de eerste plaats kan de vierdejaars 

student zo echte ervaring op doen zonder een grote werklast te hebben. De leerlingen worden 

beter begeleid door de ervaren mentor. De ervaren mentor heeft minder vermoeiende lessen 

en kan zich focussen op uitdagingen in de les. 

     Een idee hierbij zou zijn om inspiratie te vinden in het buitenland. Kijk maar bij onze 

noorderburen. Daar worden middelen toegekend waardoor het structureel mogelijk is om 

startende leerkrachten te coachen, alsook vrij te stellen van lesopdracht. In het eerste jaar in 

het onderwijs krijgen ze 20% vrijgestelde tijd om te investeren in coaching, professionalisering. 

In het tweede jaar bedraagt dat 10%. Extra middelen, mensen voorzien om dit te realiseren 

zou fantastisch zijn. Zo zou een startende leerkracht bv geen toezichten moeten doen in het 

eerste jaar, in het tweede jaar bv in duo-opdracht. Zo leer je en ben je een stuk vrijer om 

andere zaken op te nemen. (Andere functie in onderwijs (adm. 

medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

 

Zet in op de kerntaak, middelen, professionalisering en instroom 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO  

middelen, 

infrastructuur, 

professionalisering, 

(leraren)opleiding 

     3 
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       Zet in op de kerntaak: Geef leerkrachten het vertrouwen en de vrijheid om hun vak(ken) uit 

te bouwen. Laat de focus hun vak(ken) zijn, zodat alle werktijd hiervoor gebruikt wordt. Zet in 

op middelen: Zorg voor een omkadering van collega's/coördinatoren die zich op de 

schoolwerking focussen en, weliswaar in samenspraak met de leerkrachten, beleid voeren. 

Voorzie daarnaast voldoende middelen voor infrastructuur die hoort bij de 21ste eeuw. Zet in 

op professionalisering: Zet van in de lerarenopleiding in op leren over de praktijk (micropolitiek 

op de werkvloer, blijven inzetten op verdere professionalisering ...). Maar al te vaak heerst de 

opvatting: ik ben afgestudeerd als leerkracht en daarmee is de kous af. Hierdoor wordt 

deelname aan nascholingen vaak stiefmoederlijk behandeld. Zet daarnaast ook voldoende in 

op de professionalisering van leidende figuren. Zet in op instroom: Leg de lat voor toegang tot 

/ in de lerarenopleiding hoog. Iedereen moet de vrije keuze hebben om leerkracht te kunnen 

worden, maar we moeten opletten dat de instroom voldoende kan omgaan met het verwerken 

van theorie om deze dan te kunnenomzetten in praktijk. 

     De kerntaak is met de les, de leerstof en de leerlingen bezig te zijn.  De bijkomende 

administratie lijkt momenteel echter de hoofdzaak.  Hierin kan meer ondersteuning komen 

voor de leerkracht, (assist-leerkrachten) en meer middelen zijn nodig en moet ook evenredig 

verdeeld worden. Vooral kleinere klasgroepen zouden niet enkel de leerkracht maar zeker ook 

de leerlingen ten goede komen.  Anderzijds, een 'klas' met minder dan 5 leerlingen kan ook 

écht niet (is niet betaalbaar) (Leraar secundair onderwijs) 

     De instroom in de opleiding moet inderdaad eens zeer  kritisch bekeken worden. En 

leerkrachten moeten "verplicht" worden om bij te scholen. Maar dat kan best teamgericht 

zodat het ook dadelijk in de school kan geïmplementeerd worden. (Andere functie in onderwijs 

(adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

 

Ter beschikking stellen internetverbinding, pc , ziekteverzekering. 

Leraar secundair onderwijs, vroeger IT-sector bankwereld 

infrastructuur, 

arbeidsvoorwaarden 
     6 

       In het onderwijs hinkt men al jaren achterop met de voordelen in natura gegeven aan de 

leerkracht in vergelijking met de privé. In de privé heb je ziekte verzekering ... in het onderwijs 

is er niets. Is het niet zo dat een werkgever moet instaan voor het materiaal opdat de 

werknemer in staat is om zijn opdracht naar behoren uit te voeren? Waarom wordt aan de 

leerkracht geen pc ter beschikking gesteld? Waarom wordt de internet verbinding bij de 

leerkracht thuis niet gerealiseerd en  volledig vergoed? Men eist wel dat de leerkracht van 

thuis uit ook beschikbaar is en kan werken .. Smartschool, online lesgeven tijdens 

coronamaatregelen in plaats van contact onderwijs, online vergaderingen... Maar het 

materiaal daarvoor nodig wordt niet ter beschikking gesteld .... Het is uiteraard het 

gemakkelijkste en het goedkoopste die het lesgeven met zich meebrengt op de leerkracht zelf 

af te schuiven. 

     Helemaal akkoord voor wat het ter beschikking stellen van noodzakelijk werkmateriaal 

betreft als pc, mobiele telefoon en belkrediet. Best gecentraliseerd aangepakt 

(overheidsopdrachten). Voor wat betreft andere voordelen zoals verzekeringen etc dient dit te 

bekeken worden in functie van statuten: met contracten van onbepaalde duur wordt meer 

mogelijk op dat vlak. Nu kennen vastbenoemden een aantal voordelen (zoals 

inkomensgaranties bij ziekte) die werknemers niet kennen. Enkel het beste van beide 

werelden combineren lijkt me moeilijk te verantwoorden. (Werkzaam buiten onderwijs) 
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Één team van directie, graadbegeleiders in de basisschool 

Leraar basisonderwijs 

schooldirectie      3 

       De school wordt uitgebouwd in team en niet met 1 persoon op kop. De ene directeur wil dit 

en de volgende dat. Betrokkenheid en samenwerking, samen een school uitbouwen zorgt voor 

samenhang, voldoening. 

 

Einde loopbaan mogelijkheden 

Leraar basisonderwijs 

loopbaan, 

personeelsbeleid 
     8 

       Tot 63 jaar in een peuterklas, klas zal voor velen niet haalbaar zijn. Ondersteuning, 

coaching, administratieve ondersteuning van lkr... Zou een mooi alternatief zijn 

     Niet alleen in het kleuter is hier nood aan.  Ook in het secundair zouden leerkrachten met 

expertise vrijgesteld moeten worden om een team te leiden, materiaal te ontwikkelen, 

projecten te organiseren,....  Vooral nu met de onderwijshervorming moet je alle pakketjes er 

maar bij nemen, naast al je lesuren.   Zo had ik weeral stagairs (zowel leerkrachten in spé en 

leerlingen die komen snuffelen), ontwikkel ik ondertussen nieuw materiaal om aan de nieuwe 

leerplannen te voldoen, kijk ik waar er overlapping is met ander vakken en probeer ik deze 

collega's te stimuleren om samen te werken, leidt ik een groepje leerkrachten die 

samenwerken (ook dit vak wordt volgend jaar hervormt), ... De scholen rekenen op je expertise 

maar hebben geen uren om je vrij te stellen. Allemaal Pro bono...  Hoe lang hou je dit vol? 

(Leraar secundair onderwijs) 

     “De scholen rekenen op je expertise maar hebben geen uren om je vrij te stellen.” 

Inderdaad. Ook ik ervaar dit (Leraar basisonderwijs) 

     Hoe mooi zou het kunnen zijn : de ervaring van onze 50-plussers koppelen aan het 

enthousiasme onze starters. Co-teaching zou een win win voor beiden kunnen zijn... (Leraar 

basisonderwijs) 

 

Klasassistenten! 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning      4 

       Pedagogisch bekwame mensen die olv de klasjuf een groep kan helpen ondersteunen 

tijdens de differentiatie. Zo kan er efficiënter gewerkt worden en hebben de lln er baat bij. 
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Minder administratie (jaarplannen ter beschikking stellen) 

Leraar secundair onderwijs, vroeger IT-sector bankwereld 

administratie & 

papierwerk 
     6 

       Je steekt veel tijd in administratie, indekken tegen procedures. Op termijn resulteert dit in 

een veel minder bezig kunnen houden met je kerntaak lesgeven en leerlingen iets bij brengen. 

Waarom jaarplannen laten maken door elke leerkracht? Stel vanuit de overheid jaarplannen 

ter beschikking , waarin de leerkrachten hier en daar wijzigingen kan aan aan brengen in 

plaats van al de leerkrachten te verplichten hun eigen jaarplan op te stellen. Waarom moeten 

leerkrachten zoveel administratie bijhouden, ook tegen beroepsprocedures ... Dit heeft in 

wezen niets meer te maken met het lesgeven op zich. Wanneer wordt per leerkracht een 

secretaris voorzien voor al de administratie? 

     Wat hier vooral schuurt bij veel leerkrachten is dat als je met een leerling die pertinent 

weigert om bepaalde taken te maken of steeds afwezig is op testmomenten, dit vooral voor de 

leerkracht in kwestie een belasting is daar de leerling onbeperkt kansen moet krijgen (ook al 

grijpt hij/zij die meermaals niet). Het aantal middagpauzes dat ik al op leerlingen heb zitten 

wachten voor bijles of inhaaltoetsen en die dan gewoon niet komen opdagen, is echt niet meer 

te tellen. Bovendien moet je alles wat je doet documenteren, anders heb jij op het einde van 

het schooljaar een probleem. Ook het steeds moeten schipperen met deadlines voor het 

inleveren van taken is een probleem voor de leerkracht, want die moet daar dan zijn/haar hele 

planning voor aanpassen en de deadlines waarop hij/zij zijn rapportpunten moet indienen is 

natuurlijk niet flexibel. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Kleinere klassen 

Leraar secundair onderwijs 

klas      53 

       Om goed en gemotiveerd te kunnen blijven lesgeven, moet je tijd krijgen: tijd om je 

leerlingen goed te leren kennen, tijd om elke leerling grondig te kunnen volgen en evalueren, 

tijd om je lessen goed uit te werken, tijd in de klas om dingen uit te proberen... Die tijd is er 

vaak niet door de grootte van de klasgroepen die maar blijft stijgen. Als je kleinere klassen 

hebt, komt dit zowel de leerlingen als de leerkracht ten goede. 

     In het begin van mijn leraarschap had ik het geluk les te geven aan klassen van 13 tot 15 

leerlingen in het ASO. Dit is echt een wereld aan verschil! Je hebt veel makkelijker alle 

leerlingen mee en kan persoonlijke aandacht geven aan hen allemaal. Eventuele problemen 

worden sneller opgemerkt en er is meer tijd om er iets aan te doen. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Klopt zeker voor kleuteronderwijs.  Beroepskracht-kindratio zou in Vlaamse kleuterscholen 

moeten decretaal vastgelegd worden. 

(zie Nederland-https://www.veranderingenkinderopvang.nl/kwaliteit/wet-ikk/ikk-voor-

ondernemers/stabiliteit-en-pedagogisch-maatwerk/beroepskracht-kindratio) Onverantwoord 

om kleuters in een groep groter dan 12 kinderen te stoppen.  Hoe kan je als professional 
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respect krijgen, gewaardeerd worden als je slechts als 'opvang, bewaarschool' aanzien wordt? 

(Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Door het M- decreet is de nood aan kleinere klassen zeer precair geworden! (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Inderdaad. Je hebt leerlingen met verschillende stoornissen die elk hun handleiding 

hebben. Verder zijn er in grote klassen veel meer prikkels. Die geven onrust zeker als je 

groepswerk, hoekenwerken,...moet doen. (Leraar basisonderwijs) 

     Vooral het samenzitten van extremen (ASS vs. ADHD) maakt het voor alle 

betrokkenen  zeer moeilijk. Er werd o.a. co- teaching beloofd om leerlingen  met extra 

noden te ondersteunen,  maar in de praktijk  is dit nauwelijks zichtbaar. Nog steeds 

grote klasgroepen met alle  mogelijke leernoden bij elkaar en 1 Leerkracht voor de klas. 

Differentiëren is nog steeds het modewoord. In theorie  mooi, in de realiteit  vooral 

stresserend door de vele snelheden in 1 klas. (Leraar secundair onderwijs) 

     Daarbij heb je dan nog leerlingen met meerdere stoornissen. Een klas met  2 ASS 

met eigen specifieke aanpak + ADHD + STOSS + nog enkele met dyslectie en dycalculie 

is geen uitzondering meer. Dat is overleven. O ja CLB kan de vraag naar testing al jaren 

niet meer aan. (Leraar basisonderwijs) 

     Ook hier zouden kleinere klassen al veel minder prikkelend ervaren worden door 

ASS-ers. Een goede verdeling van lln met leerstoornissen over de klassen zou ook de 

taaklast van de lkr binnen aanvaardbare proporties houden. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     En de beloofde hulp van Weyts en de beloofde subsidies moeten door alle scholen 

terugbetaald worden. Vergeet de assistenten ! (Leraar secundair onderwijs) 

     Hoezo terugbetalen? Kun je even toelichten? (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik hoorde dit via via, toen ik me afvroeg waar de betaling van de winterklassen 

bleef, het zal ons nu als overuren uitbetaald worden. Blijkbaar was dat ook weer een 

voorschot op het budget van volgend schooljaar/ en zou het moeten terugbetaald 

worden. Ik ben nog steeds geschokt hierdoor. (Leraar secundair onderwijs) 

     Als dit klopt, begrijp ik je wrevels! In de media toeteren over alles wat het onderwijs 

aan extra middelen krijgt (en al een pak minder dan in NL of GB), om nadien voor die 

middelen te doen betalen via het reeds bestaande schoolbudget. Hemeltergend! Voor 

de digitalisering hoor ik eenzelfde geluiden. Miljoenen euro's voor pc's schenken, om 

die dan door de leerlingen te laten betalen. (verantwoord GOK ?) Met dergelijke 

vestzak-broekzakoperaties loopt Weyts dan te scoren bij de publieke opinie. (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Meer tijd voor overleg zou hier dan ook op zijn plaats zijn.(Beleidsmedewerker in een 

middenveldorganisatie/politieke partij/parlement/overheid) 

     Ik kan dit alleen maar drie maal onderstrepen en zeggen, dit is inderdaad de sleutel. 

Kleinere klassen van 16-18 leerlingen en een grote klas max 20 leerlingen. Je kan beter 

sturen, differentiëren en activerende werkvormen gebruiken in kleinere groepen. Leerlingen 

worden meer aangesproken om te participeren en dat is het kernwoord in leren.... dat lost 

geen computer op! (Leraar secundair onderwijs) 
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     Helemaal mee eens. Het lijkt me ook goed om eens naar het Nederlands 

onderwijssysteem te kijken (niet helemaal top maar zeker interessant). Wanneer we met deze 

grote klassen moeten blijven werken, zou het interessant zijn om een co-teacher of assistent 

in de klas te hebben. Ik denk dat er daar nog gemiste kansen zijn. (Leraar basisonderwijs) 

     Meestal mee eens... Toch is degene die "vooraan" staat nog belangrijker dan de grote van 

de groep. Ik heb al mensen gezien die een grote groep fantastisch managen. Ook al mensen 

gezien die een kleine groep gewoon "gemakkelijk" vinden. (Leraar basisonderwijs) 

     Vroeger klopte dat toen leerlingen nog konden doorstromen naar het bijzonder onderwijs. 

Ik had soms liever een groep van 24 dan van 16... Nu vind ik het onmogelijk omdat je die 

bijzondere kinderen in je klas hebt. Je kan differentiëren maar daar zijn grenzen aan wanneer 

je een deel van je klas een volledig ander traject moet aanbieden is dat niet verantwoord voor 

de leerkracht maar ook voor die leerlingen die het vaak ook moelijk hebben om zelfstandig te 

werken. (Leraar basisonderwijs) 

     Klopt! Er zijn zo'n grote verschillen in leertempo in een doorsnee klas, dat je het 

gewoon niet meer alleen kunt 'bestieren' in groepen van 25 of meer leerlingen. 

Bovendien ook steeds meer leerlingen type 3 (gedragsproblemen) in een gewone klas 

en die eisen zo veel aandacht, dat je niet meer aan de rest toekomt. Die fantastische 

manager in het bericht hierboven stond vast in een zeer homogene klasgroep. 

Dergelijke klasgroepen zijn er nu nog nauwelijks, sinds het M-decreet. (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Inderdaad kinderen met gedragsproblemenaken het bijzonder zwaar. Verder zijn de 

leerkrachten niet geschoold om aan zulke kinderen therapie te geven. Trouwens daar is 

geen tijd voor. (Leraar basisonderwijs) 

 

 

Een maatschappelijk werker voor scholen met veel indicatorleerlingen 

Educatief medewerker bij een ouderenkoepel 

ondersteuning,       4 

       Uit onderzoek weten we dat de thuissituatie en de mate waarin ouders betrokken zijn bij de 

school een invloed uitoefenen op het leren van kinderen. In scholen met veel 

indicatorleerlingen kan een maatschappelijk werker een grote hulp zijn. Zij/hij kan de brug 

slaan tussen de ouders en de school: 

* de communicatie versterken: extra uitleg geven, bezorgdheden van de ouders overbrengen 

naar de school, ... 

* helpen bij materiële noden: internet, laptop, werk, huisvesting, ... 

* huisbezoeken ... Een maatschappelijk werker is opgeleid om deze randproblemen aan te 

pakken die het leren en de ontwikkeling van het kind afremmen. 
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     Als er een brugfiguur op school is, kan dit een brug vormen tussen leerkrachten enerzijds 

en ouders anderzijds. Zo ontstaat er een netwerk van brugfiguur, leerkrachten, ouders en 

huiswerkbegeleiding. Als de communicatie rond informatie van het kind hier vlot verloopt 

binnen dit netwerk, kan dit ervoor zorgen dat de leerkracht goed kan inspelen op de diversiteit 

in de klasgroep. (Vanwege studenten van de lerarenopleiding Arteveldehogeschool) 

 

Kwaliteitsvol onderwijs voor álle leerlingen 

Leraar basisonderwijs en (beleids)medewerker bij een middenveldorganisatie/politieke 

partij/parlement/overheid) 

professionalisering, 

ondersteuning, 

team & overleg 

     1 

       Zorgen dat álle leerlingen de juiste begeleiding krijgen en optimaal uitgedaagd wordt (zowel 

in gewoon als buitengewoononderwijs)? Hoe je het ook draait of keert ... Leerkrachten komen 

meer en meer in aanraking met zeer diverse klassen. Dat maakt het zeker niet altijd 

gemakkelijk. Om deze 'diverse werkplek' aantrekkelijk te maken zijn er daarvoor toch enkele 

fundamentele basisingrediënten nodig. Uit onderzoek* komt naar voor dat een aantal 

werkwijzen en competenties succesvol zijn bij het omgaan met verschillen in de klas: 

* leerkrachten en school waarderen en benutten de diversiteit, 

* leerkrachten en school aanvaarden leerlingen met SOB, 

* leerkrachten doen positieve ervaringen op bij het lesgeven aan leerlingen met SOB, 

* leerkrachten en school werken samen met anderen (ook leerlingen en ouders), 

* leerkrachten en school maken heterogene groepen, 

* leerkrachten gebruiken effectieve leer- en lesstrategieën, 

* leerkrachten bieden rust en structuur, 

* school heeft systematische aanpak van gedragsproblemen, 

* leerkrachten worden ondersteund via richtinggevend leiderschap/ via professionalisering / 

via teamteaching / via observatie en feedback, 

* leerlingen met SOB krijgen extra ondersteuning en aangepaste hulpmiddelen. Als 

leerkrachten deze competenties bezitten, als voldaan wordt aan deze voorwaarden, zullen de 

leerkrachten zich bekwamer voelen. Hierdoor zal de diverse werkplek minder een uitdaging 

vormen. Hiervoor is een beleid nodig waarbij niet enkel de leerling centraal staat, maar ook de 

leerkracht; waarbij leerkrachten tijden ruimte krijgen om te leren, expertise te delen en te 

overleggen; waarbij er voldoende ondersteuning is voor leerkrachten én leerlingen. Nog een 

bijkomende aanvulling: 'We mogen en moeten aandacht hebben voor diversiteit maar 

overdreven aandacht voor diversiteit is ineffectief. De kunst van het lesgeven is het zien van 

de overeenkomsten en niet van de verschillen.' 

(*) bronnen van onderzoek:  
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* WSNS (Weer Samen Naar School). (2009). Omgaan met verschillen in de klas 

* Van Mieghem, A. (2020). Inclusief onderwijs implementeren: Wat zijn hefbomen om leraren 

te ondersteunen? 

* Potential - Kenniscentrum. Vijf competenties voor inclusie. 

* Gezinsbond. (2019). Hefbomen voor inclusie - Ouders vertellen over maatregelen die helpen 

in het onderwijs. 

* European Agency for Development in Special Needs Education.(2012). Profiel van inclusieve 

leraren. 

 

Focus op lesgeven 

Leraar secundair onderwijs 

opdracht leraar, 

ondersteuning 
     9 

       Piketten, toezichten, permanenties... het leven zou zo veel fijner zijn zonder!  Ik geef zeer 

graag les, maar vertrek 's ochtends met tegenzin wanneer ik moet gaan "champetteren" bij 

leerlingen die ik niet ken (en zij mij niet).  Er zouden toch echt  andere profielen kunnen 

worden ingeschakeld voor deze opdrachten. 

     Opvoeders inschakelen om zorg en toezicht over te nemen. (Leraar secundair onderwijs en 

andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

     Toch is het profiel van leerkracht of directeur wel bijzonder lang. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Klopt, lesgeven is al een tijd niet meer onze core-business. (Leraar secundair onderwijs en 

werkzaam in een Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

     Ik weet niet of het loskoppelen van zorg en onderwijzen verstandig is. Tijdens 

tussenmomenten zoals toezicht leer ik veel over mijn leerlingen en heb ik een beter zicht op 

de context waardoor ik beter begrijp wat in de klas gebeurt. Meer mensen in de school 

daarentegen zouden de taken uiteraard wel verlichten! (Onbekend) 

     Ik had het niet over toezichten bij eigen leerlingen, ik had het letterlijk over 

leerlingen die mij niet kennen en ik hen niet. (Leraar secundair onderwijs) 

     Als je het bekijkt als 'bewaken' is er inderdaad niet veel aan. Maar deze momenten zijn 

ideaal om je leerlingen anders te zien en er op een andere manier mee in contact te komen. 

Kleinere klasgroepen (dus meer personeel) is hier (opnieuw) het antwoord. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Herlees wat hierboven staat. Ik heb geen probleem met toezichten bij mijn eigen 

leerlingen, daar gaat het nu net over. (Leraar secundair onderwijs) 
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Maak einde aan peuterklassen van 20 tot 30 of zelfs meer peuters 

Leraar basisonderwijs 

klasgroep      9 

       In de crèche mogen er 9 kindjes per begeleider. In de klas mogen er 30 per juf met af en 

toe een (lees 2 vm) kinderverzorgster. Dit is ondoenbaar maar het blijft heel erg realiteit. Tip: 

peutergroepjes op school onder begeleiding van kinderverzorgsters. Vanaf eerste kleuterklas 

onder begeleiding van een kleuterjuf. 

     Inderdaad kleine klassen of full-time kinderverzorgster. (Leraar basisonderwijs) 

 

Herdenken van de organisatie van een schoolweek/-jaar 

Leraar basisonderwijs 

onderwijslandschap       3 

       Is het niet tijd om het onderwijs wat te moderniseren op vlak van uren en indeling van 

vakken? Iedereen werkt langer dan de 21, 22 of 24 uur, heeft nood aan overleg- en 

voorbereidingstijd. Als we de uren nu herdenken en uitbreiden voor iedereen, minder vakantie 

hebben maar met het gevolg dat, wanneer we thuiskomen, er niets meer gedaan moet 

worden. In de uren zitten lesvoorbereidingen, overlegtijd, MDO's, projecten,...Voor kinderen is 

er meer tijd voor sport en spel, creatieve invullingen, hobby's tijdens de uren, rustmomenten 

(oa voor de allerkleinsten), eventuele bijlessen, keuzevakken,...Een school die om 15h - 15h30 

gedaan is, past toch niet echt meer in onze maatschappij? 

 

Wetgeving vereenvoudigen  

Schooldirecteur 

overheid      3 

       De regelgeving wordt voortdurend aangepast, en steeds meer complex.  Ik maak me hierbij 

zorgen om nieuwe directeurs.  Het wordt bijna onmogelijk om alle (nieuwe) regelgeving te 

kennen. Graag een véél eenvoudiger systeem, ipv voortdurende aanpassingen van wat al 

bestaat. 

 

Meer middelen voor studenten binnen de lerarenopleiding 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding, 

middelen 
     2 

       Ik pleit voor meer middelen voor studenten binnen de lerarenopleiding die zich in 

kwetsbare situaties bevinden. Zij zijn de ervaringsdeskundigen binnen het 
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(toekomstige)onderwijslandschap, wat een absolute meerwaarde kan betekenen. Net door die 

deskundigheid kunnen zij bijvoorbeeld sneller signalen opvangen. Die extra middelen kunnen 

divers zijn (denk aan nog meer financiële middelen, denk aan coaching, onbeperkte 

psychische bijstand ...)  waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen en ten volle - zonder 

belemmering - kunnen participeren binnen hun traject. Soms kan dit extra duwtje, hét duwtje 

zijn voor hen. 

 

Gevarieerde jobinvulling 

Momenteel niet aan het werk/met pensioen 

loopbaan, 

personeelsbeleid, 

ondersteuning, 

professionalisering, 

opdracht leraar 

     3 

       Een kleine situatieschets... Ik heb 28 jaar les gegeven en was bijna steeds klassenleraar, 

daarnaast heb ik de laatste 15 jaar, eerst deeltijds en daarna voltijds als graadcoördinator 

gewerkt. Ik zou de basisopdracht voor elke leraar, ongeacht de graad van het secundair waarin 

die werkt, gelijkstellen, bv. 22 lesuren in een week. Wie ervoor kiest om alleen les te geven, 

krijgt het basisloon,  een master mag daarvoor meer betaald worden dan een bachelor want ze 

hebben er ook meer studiejaren opzitten, maar dan gelinkt aan het diploma en een bewijs van 

pedagogische bekwaamheid en niet aan de graad waarin je toevallig door je lesuren 

terechtkomt. Loonsverhoging wordt gekoppeld aan anciënniteit, evaluatie én de bereidheid tot 

regelmatige professionele bijscholing gedurende de hele professionele carrière. Wie als leraar 

opteert voor extra taken, bv klassenleraar en het bijhouden van leerlingendossiers en 

voorbereiden en leiden van klassenraden, naschoolse taken als huiswerkbegeleider, 

leercoach, begeleider meerdaagse uitstappen en andere extra muros activiteiten die extra tijd 

en voorbereiding vragen...geeft minder uren les om de planlast voor deze taken te 

verminderen, maar krijgt hetzelfde loon met dezelfde voorwaarden als wie alleen kiest voor het 

lesgeven zonder extra taken. Maak van het mentoraat voor beginnende leraren en het 

middenkader (graadcoördinatoren) echte jobs ipv een TAO (tijdelijke andere opdracht) of BPT-

uren waardoor de betrokken leraar elk jaarverlof voor zijn lesuren moet aanvragen en verloon 

deze taken naar behoren, weer gelinkt aan de bereidheid tot blijvende professionele 

bijscholing, gerelateerd aan de job waarin je werkt. 

     Volledig mee akkoord! Zelf ben ik uit de job als leraar gestapt omdat de job als leraar een 

lineair gegeven is. Ik ben iemand meteen passie voor onderwijs maar ik heb ook ambities om 

te groeien. De enigste optie als leerkracht is ofwel directeur worden, waarvoor je uit een 

bepaald soort hout moet gesneden zijn, ofwel voor de koepels gaan werken, opnieuw een 

ander soort hout. Er zijn mensen die ook willen groeien en ambities hebben maar nog steeds 

willen lesgeven. Laat leerkrachten inderdaad een soort groeitraject doorlopen waarbij er opties 

zijn tot specialisatie en een, eventueel deeltijdse, andere invulling van de job. Dit kan een 

nieuw soort mensen aantrekken en leerkrachten met veel jaren ervaring terug wat extra 

motivatie geven. (Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

     Lijkt me een gerijpte visie met potentieel om een en ander in een nieuwe future proof 

context te her-werken. (Leraar secundair onderwijs en werkzaam in een andere functie in 

onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 
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Mobiliteit 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      2 

       Zou het niet mogelijk zijn om via de overheid ook de mogelijkheid te hebben om elektrische 

fietsen te kunnen leasen? 

 

Meer geld voor scholenbouw en kwalitatieve opstart nieuwe scholen 

Leraar basisonderwijs 

infrastructuur, 

middelen 
     2 

       Veel meer budget voorzien, inhaalbeweging. 

· Startersbudget voorzien voor inboedel nieuwe scholen (richtbedrag vaststellen op basis van 

onderzoek bij scholen die afgelopen 10 jaar opgericht werden m.b.t. de financiële behoeften 

voor de opstart) 

· Didactisch startplan vragen, soort schoolwerkplan en visie. Methodekeuzes kunnen 

toelichten. Inspectie komt ook inhoudelijk bekijken of de school startklaar is, niet enkel qua 

infrastructuur. Nieuwe scholen het eerste jaar opvolgen, tussentijds terugkomen om 

werkpunten te evalueren. 

· Overheid betaalt nieuwbouw en verbouwingen 100% en schoolgebouwen blijven in handen 

van de overheid. Scholen huren aan een symbolische euro per jaar, voor onbeperkte tijd. De 

financiële last die veel vrije scholen nu dragen is niet houdbaar. 

· Overgangsperiode: Overheid kan ook oudere gebouwen overnemen van schoolbesturen die er 

nu zelf in eigendom hebben en stelt zich dan garant voor het onderhoud van de gebouwen. 

Scholen die hun gebouw in eigen beheer willen houden voorzien zelf middelen om deze 

gebouwen te onderhouden/renoveren. Ze kunnen wel subsidies aanvragen en noodzakelijke 

kosten kunnen door de overheid gesubsidieerd worden zoals nu. 

· Grondig onderzoeken of passiefbouw wel wenselijk is voor scholen. De luchtkwaliteit 

(ventilatie en temperatuur) en de regelbaarheid daarvan moeten gegarandeerd blijven. Dit 

blijkt in de huidige praktijk niet zo te zijn. 

 

Neem voorbeeld aan de privésector 

Leraar basisonderwijs 

arbeidsvoorwaarden, 

personeelsbeleid 
     2 

       Beloon de mensen die echt hard werken en steeds willen bijleren, haal de mensen eruit die 

niet meer gemotiveerd zijn om het beste uit de kinderen te halen. Werk je goed, krijg je 

voordelen, krijg je opslag. Evolueer je niet in je job en doe je maar het minimum, dan krijg je 

ook het minimum. Natuurlijk moet de leidinggevende iemand zijn die het potentieel van zijn 
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werknemers kan inschatten en durft ingrijpen waar nodig. Dit is vaak een groot probleem. In 

het onderwijs kan je echt blijven innoveren, maar kan je ook vastroesten. Daar moet een 

duidelijk verschil te zien zijn op het einde van de maand, want anders wordt bijna iedereen 

opgezogen in de flow: doe gerust minder, daar word je evenveel voor betaald. Waarom nog 

meer werken? 

 

Minder vrijwilligerswerk (o.a. poster ontwerpen, brochure maken, promotiefilm) 

Leraar basisonderwijs 

arbeidsvoorwaarden, 

opdracht leraar 
     0 

       Een leerkracht met een specifiek talent wordt vaak ingezet voor allerhande extra's. Wie 

handig overweg kan met grafische programma's wordt veelvuldig gevraagd voor het ontwerpen 

van posters, brochures, uitnodigingen, ... Wie vlot overweg kan met de camera wordt ingezet 

voor het maken van allerhande promotiefilmpjes. Elk talent kan nuttig worden ingezet in het 

onderwijs. Een gepassioneerde leerkracht zegt uiteraard op al deze aanvragen volmondig "ja". 

Elke leerkracht wil het beste voor zijn/haar school en daarvoor leveren we graag een extra 

inspanning. Deze extra inspanningen moeten echter telkens buiten de schooluren geleverd 

worden, naast het andere extra werk dat we buiten de reguliere uren uitvoeren (lessen 

voorbereiden, leerlingvolgsysteem, ...). Daarnaast heeft een school uiteraard geen budget om 

de leerkracht te vergoeden voor extra taken. Leerkrachten met een specifiek talent worden 

hierdoor echter snel overbevraagd. Het werk wordt bijgevolg ook erg ongelijk verdeeld tussen 

leerkrachten onderling. Je zou het zo kunnen stellen: hoe minder een leerkracht werkt, hoe 

meer deze betaald wordt per uur. Een mogelijke oplossing hiervoor is om een school meer 

uren beleidsondersteuning te geven die flexibel kunnen worden ingezet. Rooster leerkrachten 

vrij tijdens de reguliere uren om aan extra taken te werken. Daarnaast zou het een fijne extra 

zijn om leerkrachten te voorzien van het nodige materiaal om deze extra taken uit te voeren 

(vb. laptop, grafische programma's, fototoestel, ...). 

 

Verloning naar werk 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

arbeidsvoorwaarden, 

personeelsbeleid 
     19 

       Ondertussen sta ik 25 jaar in het onderwijs, en wat mij het meeste stoort is dat collega’s 

die wat aanmodderen en hun boekentas nemen les gaan geven en hun boekentas 

terugplaatsen evenveel verdienen dan leerkrachten die hun hart en ziel in het vak steken. 

Wordt het eens geen tijd dat er deftig geëvalueerd wordt en dat zij die dat wel doen er dan ook 

voor beloond worden door een premie of iets dergelijks. Als je in de privé werkt wordt je ook op 

je werk, collegialiteit en inzit beoordeeld, waarom dan niet in het onderwijs waar iedereen 

dezelfde loonbarema’s krijgt, of je nu goed of slecht presteert ? 

     Akkoord, mits de beoordeling objectief gebeurd vanuit het ministerie van onderwijs via de 

inspectie. Je kan iemand dan beoordelen op vakkennis via een examen. Wie voldoet op gebied 

van vakkennis kan vervolgens beoordeeld worden op pedagogische bekwaamheid. Een andere 

middel is het inzetten van centrale examens voor leerlingen zodat je onmiddellijk kan zien 
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welke leerkrachten goed lesgeven en welke slecht. (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Dit komt heel raar over. Het is alsof jij beweert dat er leerkrachten zijn die de 

leerstof niet beheersen. Waar hebben zij dan hun diploma behaald? Centrale examens 

inzetten om de leraar te beoordelen. Wanneer ik in 3 klassen van het eerste 

middelbaar lesgeef dan mag ik misschien voor 2 klassen blijven en ben ik een super 

goede leerkracht. Voor een derde klas mag je mijn werk afpakken, want die scoren zeer 

slecht. Je kan toch niet zien aan de prestaties van leerlingen hoe goed leerkrachten 

lesgeven. Dan wil ik in een school lesgeven waar geen taalproblemen zijn of ik ben 

direct mijn werk kwijt! Jij spreekt over objectief beoordelen en je geeft een zeer 

subjectief voorbeeld! Ik ben het volledig eens met centrale examens en om die in te 

zetten om te zien waar leerlingen staan. Niet om leerkrachten te beoordelen. Wanneer 

ik dan mezelf als voorbeeld neem. Ik als leerling gitaar en notenleer. Mijn leerkrachten 

zijn flagrant gebuisd. Die moeten sowieso vertrekken. Het is niet gelukt om mij op drie 

jaar ritmes aan te leren. Ik doe dat die drie jaar opnieuw en nog lukt het niet zoals het 

moet. Gitaarspelen is voor mij ook niet evident. Ik heb heel lang geen mooie klank 

gehad (lees een afschuwelijke klank). Ik kon een eenvoudig stukje niet in het juiste 

ritme spelen.  Ja, ik heb mij altijd ingezet. Meer dan de meeste leerlingen waarmee ik 

les heb gevolgd. Ja, ik doe die drie jaar notenleer opnieuw. Neen, mijn ritme is nog niet 

top. Het vraagt enorm veel moeite om in de maat te tellen. Dus op een examen van 

notenleer scoor ik nog niet goed. Theorie is geen probleem. Wat ik beschrijf is mijn 

probleem. Dat ligt echt niet aan mijn leerkrachten. Die doen enorm veel moeite. Heel 

veel moeite. Dat komt niet naar voor in mijn prestatie. Ik ben niet gemaakt om muziek 

te maken. Ik wil dat echt en geef niet op. Dus neen een leerkracht ligt niet altijd aan de 

basis van het niet beheersten van leerstof! (Leraar secundair onderwijs) 

     Er zijn (gelukkig een kleine minderheid) inderdaad leerkrachten die de leerstof 

helemaal niet beheersen zeker in mijn vakgebied (ICT), dit heb ik zelf ondervonden dus 

zo'n kennis/vaardigheidsexamen voor leerkrachten zou zeker op zijn plaats zijn. Wie 

zijn vak beheerst hoeft hier helemaal geen schrik voor te hebben op voorwaarde 

uiteraard dat iedere leerkracht dit regelmatig dient af te leggen. Dit kan motiverend 

werken en zo zie je voor jezelf waar je staat, immers het is niet omdat je eenmaal een 

diploma hebt behaald dat je kennis op peil blijft, vergelijk het met je loopconditie - het 

kost veel moeite om deze te onderhouden. En een centraal examen geeft wel degelijk 

een objectief oordeel. Niet zoals jij het beschrijft maar wel als je dit correct doet (het 

maakt dan niet uit of je een zwakke groep leerlingen hebt of niet), ter illustratie: een 

groep leerling haalt zeer zwakke resultaten op jouw vak maar dezelfde groep haalt 

gemiddelde resultaten op andere vakken dan kan (maar hoeft niet) er iets mis zijn. 

Maar op dat moment krijgt de inspectie een signaal en kan deze gaan kijken naar de 

andere groepen waar je les aan geeft. Als voor al die groepen blijkt dat deze zwakkere 

resultaten halen bij jou dan bij andere leerkrachten dan kan de inspectie nader gaan 

onderzoeken hoe dit komt (ben je ziek geweest, is je kennis niet meer op peil, iets mis 

met motivatie, is de sfeer op school ondermaats, is er sprake van pestgedrag, etc). Dit 

kader is misschien te beknopt om dit correct en volledig uit te leggen maar ik hoop dat 

je begrijpt wat ik bedoel. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Oké zoals je het uitlegt is het duidelijk en kan ik me aansluiten bij je oordeel over 

centrale examens. Van mij mogen ze leerkrachten testen. Alhoewel ik niet kan snappen 

hoe je als leerkracht die al jaren lesgeeft plots je leerstof niet meer zou beheersen. Ik 

denk dan aan een leerkracht talen. Je verleert die taal toch niet. Toch zeker niet het 

deel waarover je lesgeeft. Misschien een ingangsexamen voor jonge leerkrachten en 

voor oudere leerkrachten wanneer ze een ander vak beginnen te geven. Ook als je 

verandert van graad zou men terug een examen kunnen afnemen. Wanneer je 10 jaar 
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een vak geeft, kan je de leerstof toch niet niet beheersen. Bij ICT is dat iets anders dat 

verandert. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Geef startende leerkrachten minder lesuren 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

personeelsbeleid,  
     5 

       Ik zie elk schooljaar en ik spreek zelf uit ervaring hoe zwaar startende leerkrachten het 

hebben tijdens de eerste 2 à 3 schooljaren. Wanneer zij dan het geluk hebben om op dezelfde 

school te mogen blijven en er niet te veel aan hun lesopdracht verandert, daalt de werkdruk 

wel. Daarom zou ik het een goed idee vinden om tijdens deze begin (opstart) jaren de 

leerkrachten een lesopdracht van 80% of zelfs 75% te geven, wel 100% betaald. Volgens mij 

zullen startende leerkrachten minder snel uit het onderwijs stappen. 

     Helemaal mee eens! Daarbij kan ook rekening gehouden worden met het aantal parallel 

uren. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Meenemen van de loonanciënniteit uit de privé 

Leraar secundair onderwijs, vroeger IT-sector bankwereld 

arbeidsvoorwaarden       5 

       Mensen die vanuit het beroepsleven buiten het onderwijs in het onderwijs stappen moeten 

hun volledige anciënniteit kunnen meenemen in de verloning 

 

Multidisciplinair team op elke school 

Leraar secundair onderwijs 

ondersteuning, 

team & overleg 
     2 

       Een multidisciplinair team, zoals in een school voor buitengewoon onderwijs, kan een 

waardevolle aanvulling zijn voor een school, om op die manier samen onderwijs te maken en 

elke leerling de geschikte ondersteuning te bieden, waarbij de betrokkenen vanuit hun eigen 

expertise elkaar versterken. 

 

Iedereen gemotiveerd houden door extra uren te investeren 

Leraar basisonderwijs en werkzaam in een andere functie (als adm. 

medewerker/ondersteuner/begeleider/…) 
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ondersteuning, 

opdracht leraar 
     3 

       Na meer dan 15 jaar een klas gehad te hebben, gecombineerd met zorg, zijn een groot stuk 

van mijn uren voor volgend jaar verdwenen. De laatste jaren zijn er ieder jaar 5% minder 

kinderen geboren, dit is te voelen op ons wijkschooltje. Dit betekent dus dat ik momenteel 

klastitularis ben, Zoco, turnleerkracht en dan nog eens ICT-leerkracht zonder de uren maar wel 

het werk doe. Volgend schooljaar verdwijnen er 10u op onze school en krijg ik er dus nog een 

jobke bij op een andere school. Mijn motivatie is onder nul. Zorg dat leerkrachten hun job naar 

behoren kunnen blijven doen. Meer uren naar zorg, overleg, ICT, op iedere school een ON-

ondersteuner. Zorg voor een pedagogisch tussenkader op de scholen, dat de directies de 

nodige pedagogische ondersteuning krijgen en dat er TIJD is om alles te verwezenlijken. Zo 

krijgen leerkrachten met ambitie de ruimte om te groeien en blijft de job van directie een 

haalbare job. Nu zie ik het niet zitten om voor directie te gaan omdat de job niet 

combineerbaar is met een gezin. 

 

Honoreer kennis en ervaring van ALLE onderwijspersoneelsleden 

Andere functie in onderwijs (adm. medewerker/ondersteuner/begeleider/..) 

arbeidsvoorwaarden, 

loopbaan, 

personeelsbeleid 

     12 

       Onderwijs is hopeloos ouderwets en achterhaald. Mensen proberen aantrekken en vooral 

behouden doe je niet door hun specifieke knowhow en vaak jarenlange ervaring te negeren. 

Een mens is niet enkel waard wat hij in zijn schoolcarrière presteerde. Dit is echter wel het 

uitgangspunt voor de weddenschaal Onderwijs. Sommige vakleraren kunnen beroepservaring 

inroepen en starten bijgevolg met een anciënniteit van 10 jaar. Velen kunnen dat niet. Dat is 

onrechtvaardig. Iedereen die beroepservaring heeft, verdient het dat die gehonoreerd wordt. 

Als men jaren gewerkt heeft, ben je geen schoolverlater meer en is er altijd opgedane kennis 

en ervaring verworven. Iedereen die start in het onderwijs verdient het dat die kennis en 

ervaring erkend en gehonoreerd wordt. Ik kader dit even, ik heb een neef die op zijn 35ste de 

lerarenopleiding moedig aanvangt en met succes voltooid heeft. Reden waarom dat niet op 

zijn 18de gebeurde, laat ik hier maar in het midden en dat doet er ook niet toe. Omdat hij 

gedreven is en met kinderen wil werken, kiest hij voor het lerarenambt. Hij heeft het (leraars-

)hart op de juiste plek. Hij had 17 jaar werkervaring in andere sectoren opgebouwd  maar die 

betekende totaal niks voor zijn werkgever Onderwijs en hij moest starten met 0 jaar 

anciënniteit. Hij is ondertussen een veertiger en verdient het loon van een schoolverlater. Dit 

klopt niet. Dit is een onrecht en discriminatie. Vooral omdat bepaalde werkervaringen wél 

ingebracht kunnen worden. Zelf heb ik jaren geleden, na 20 jaar werkervaring in de 

privésector de overstap naar Onderwijs gemaakt, als administratieve medewerker. Ook voor 

mij was het ditzelfde verhaal, starten met 0 jaar anciënniteit. Een bittere pil want ik heb wel 

degelijk al mijn opgebouwde knowhow en ervaring ingezet. Toch ben ik gebleven, werken in 

een school is iets bijzonder, ook al sta je als admin maar aan de zijlijn. Ik hoop en reken erop 

dat hierin verandering komt. Voor mij zal die wellicht te  laat komen, zelfs al zou er een 

inhaalbeweging gemaakt worden, ik sta aan de vooravond van mijn pensioen. Maar ik hoop 

oprecht dat de jongere generatie dit onrecht niet langer meer hoeft te ondergaan. En de 

broodnodige verandering in het verloningssysteem zal het ambt beslist aantrekkelijker maken 

voor mensen die de overstap willen maken. 
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     Zeer herkenbaar. Ook heel wat jaren anciënniteit geschrapt gezien bij mezelf. En 

daarnaast ook enkele capabele collega's terug zien vertrekken om die reden of vrienden die 

om die reden niet solliciteren voor onderwijs... (Andere functie in onderwijs (adm. 

medewerker/ondersteuner/begeleider/..)) 

     Zeer terecht. Sterke profielen voor het onderwijs aantrekken vraagt de wil en moed om 

diploma en opgebouwde ervaring van gemotiveerde en competente zij-instromers te 

valoriseren. Nu is het inderdaad zo dat je als zij-instromer met bv 20 jaar of meer werkervaring 

als starter moet beginnen. Het ergert me vaak als ik de klaagzang hoor: we vinden geen 

leerkrachten, we vinden geen interimkrachten", zonder enige zelfreflectie toe te passen. 

Goede kandidaten zijn er zeker, velen willen de overstap overwegen, maar het actuele 

systeem plaatst deze zij-instromers op een salarisniveau dat niet aanvaardbaar is. Ook hier 

mag het begrip 'marktconforme verloning' ingang vinden. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Herziening lestijden pakket 

Leraar basisonderwijs 

middelen, 

klasgroep 

     4 

       Het lestijden pakket krijgen scholen toegekend na de telling van1 februari. Alle kinderen die 

nadien nog instappen, wat in praktijk soms een halve klas of meer is, hebben het schooljaar 

nadien ook recht op goed onderwijs in plaats van een overvolle klas. Er zou toch de 

mogelijkheid moeten bestaan om na de laatste instap van 1 juni een herziening te vragen van 

dit aantal zodat je lestijden krijgt voor het werkelijk aantal kinderen waarvoor je onderwijs 

moet inrichten!? 

 

Doordacht en gedurfd HR-beleid 

Leraar secundair onderwijs 

personeelsbeleid      1 

       Een doordacht en gedurfd HR-beleid, waarbij een school inzet op de respectievelijke 

competenties van het leraren(team), leraren in hun sterktes zet en waarbij men bij de invulling 

van een takenpakket ‘out of the box’ durft te denken. 

 

Een loopbaan met groeimogelijkheden 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

professionalisering 
     1 

       Als je in het onderwijs stapt, dan is er maar 1 echte keuze: je wordt leerkracht. Ondanks dat 

er leerkrachten van alle soorten zijn, merk ik toch enkele verschillen op. Ten eerste zijn er 

leerkrachten die tot het einde der tijden super gemotiveerd voor een klas kunnen staan. 
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Daarnaast zijn er leerkrachten die regelmatig iets nieuws nodig hebben of die na een lange tijd 

even de motivatie kwijt zijn om voor een groep pubers les te geven. Tenslotte is er nog een 

grote groep leerkracht die ik hier vergeet te vermelden. Deze verschillende motivatieniveaus 

leiden, helaas, regelmatig tot conflicten op de werkvloer die vermeden kunnen worden. Ik 

geloof erin dat een korte pauze voor veel van deze leerkrachten een oplossing kan zijn. 

Daarom stel ik het volgende voor. In het onderwijs heb je als leerkracht niet al te veel keuze 

om even iets anders te doen op je eigen school. Daarom wil ik de loopbaan van een leerkracht 

meer groeikansen bieden. Er is nogal veel laaghangend fruit dat gewoon ligt te wachten om 

geplukt te worden. De volgende ideeën komen spontaan bij me op. Er is steeds meer nood aan 

het begeleiden van jonge leerkrachten, het maken van de Digisprong, opstarten van de 

hervorming van het secundair, blijven innoveren in je klas, meedoen aan Europese projecten, 

werken met professionele leergroepen, zelf iets bijstuderen, omgaan met de toenemende 

diversiteit, ... Dit zijn allemaal heel interessante thema's in het onderwijs waarvoor er nu als 

voltijdse leerkracht weinig tijd voor is. Misschien moet een school meer middelen, uren, ... 

krijgen om leerkrachten voor korte of lange termijn iets waardevols voor de school te laten 

doen zonder dat ze hiervoor de huidige voordelen verliezen. Directies zouden de functie dan 

zelf in het leven kunnen roepen op basis van de nood die de school op dat moment heeft. Dit 

heeft natuurlijk ook enkele nadelen. Wat als die leerkracht terug wilt gaan lesgeven? Moet er 

dan een jonge leerkracht verdwijnen? Wat doe je dan met verloning? Ik besef heel goed dat 

mijn hersenspinsel niet volledig is en dat er enkele structurele veranderingen in het onderwijs 

nodig zijn. Maar misschien zijn de geesten stilaan rijp om het eens over een andere boeg te 

gooien? 

 

Speel-o-theken met educatieve materialen voor het kleuteronderwijs 

Leraar basisonderwijs 

leermiddelen      7 

       Het beschikbare schoolbudget voldoet vaak niet om het nodige educatief materiaal aan te 

kopen om de klasthema’s te verrijken. Nog veel te vaak investeren kleuterjuffen en -meesters 

zelf in de aankoop van deze materialen. Veel juffen en meesters zitten bijgevolg met een 

zolder vol (thema)materialen. Hoe ‘absurd’ is het dat elke leerkracht dit zelf moet aankopen en 

stockeren? Waarom geen speel-o-theken voorzien voor het onderwijs met een groot aanbod 

aan educatief materiaal? Dit geeft leerkrachten de kans om op een eenvoudige en haalbare 

manier een heel rijk en prikkelend leerklimaat te voorzien met steeds een wisselend aanbod. 

Zo kan de leerkracht vlot inspelen op interesses van de leerlingen en de hoeken verrijken. Ook 

duurdere materialen die niet altijd binnen het budget van de school passen, zoals 

techniekkoffers, bieden kansen tot STEM in het kleuteronderwijs! Er zou met een 

lidmaatschap gewerkt kunnen worden om het project betaalbaar te houden. Zo kan er o.a. ook 

gezorgd worden vooronderhoud van de materialen. 

     Super idee, want inderdaad heel wat van ons loon keert gewoon terug en dat kan toch niet 

de bedoeling zijn. (Leraar basisonderwijs) 

     Ik zie scholen ook veel tijd en moeite steken in het verzamelen en updaten van 

knutselmateriaal voor hun kleuters. Het moet toch mogelijk zijn om gewestelijk een soort 

kringloopwinkel te organiseren daaromtrent. Een taak voor Canon cultuurcel. (Leraar 

basisonderwijs, momenteel niet aan het werk/op pensioen) 
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Deze ideeën waren niet ontvankelijk: 

School beslist over overstap naar volgend leerjaar en buitengewoon onderwijs 

Leraar basisonderwijs 

     1 

       Momenteel kunnen ouders eisen dat hun kind naar het eerste leerjaar gaat, ook al is het er 

duidelijk niet klaar voor. Hetzelfde gebeurt met kinderen die naar het buitengewoon onderwijs 

zouden moeten gaan. Ouders kunnen het opstellen van het nodige verslag door het CLB 

weigeren en kunnen beslissen dat hun kind in het gewoon onderwijs blijft ook als dat duidelijk 

niet meer haalbaar is voor de leerling en de school. Op deze manier ontzeggen we deze 

zwakke leerlingen de mogelijkheid om onderwijs op maat en de bijhorende succeservaringen 

te genieten. Ik ken persoonlijk een leerling die waarschijnlijk als analfabeet door het leven zal 

moeten gaan ten gevolge van dit systeem. Ik hoop dan ook dat er op korte termijn meer 

inspraak van de school en/of het clb hierin mogelijk wordt. 

     Inderdaad. Op onze school maken we schrijnende toestanden mee. Daarbij komt nog dat 

het CLB oppermachtig is. Zij bepalen ook of ze al dan niet een verslag schrijven. Ze nemen een 

toets af en bepaalde individuen houden dan geen rekening met de context waarin het kind 

opgroeit. Sommige CLB-medewerkers hebben blijkbaar niet door dat er ouders zijn die hun 

kinderen niet kunnen helpen. Logopedisten kosten geld. Mensen in armoede hebben daar 

geen geld voor. En verder heb je ondersteuners voor de leerkracht. Het zou beter zijn dat die er 

zijn voor het kind. O ja... en dit jaar worden alle problemen doorgeschoven naar volgend jaar. 

Weer een jaar verloren voor die bepaalde leerling.... (Leraar basisonderwijs) 

 

Levenslang leren ook na de pandemie 

Adviseur-teamchef FOD FINANCIËN  

     1 

       Moeder van twee pubers. Mijn oudste (3de middelbaar) formuleerde daarnet een behoefte 

aan ‘een hybride vorm’ van lesgeven. Het noodgedwongen afstandsonderwijs in coronatijd 

blijkt ook voordelen te hebben. Concreet voorbeeld: het inoefenen van wiskunde-oefeningen 

lukt beter thuis. In de klas komt te veel nieuwe informatie binnen om die direct toe te passen 

bij de te maken oefeningen. Dus ik pleit voor: Kennis, inzicht en vaardigheden ‘hybride 

verwerven’.  Fysiek of van op afstand waar het kan/nood aan is. 

 

Hoofd, hart en handen 

Leraar secundair onderwijs en werkzaam als administratief medewerker/ondersteuner/begeleider  

     4 

       Graag zou ik meer aandacht hebben voor ervaringsgericht onderwijs, ook in de algemene 

vakken. Ik probeer leerlingen zoveel mogelijk doe-opdrachten te geven om hier samen op te 
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reflecteren. Jongeren moeten zoveel meer leren dan alleen kennis. Toch is hier weinig tijd en 

aandacht voor. 

     Om te anticiperen op het lerarentekort, zou het misschien een idee zijn om leerkrachten de 

mogelijkheid te bieden om extra uren boven hun opdracht te laten presteren mits bezoldiging. 

Steeds op vrijwillige basis en zonder belastingsnadeel. (Leraar basisonderwijs) 

     Dat gebeurt al hoor, o.a. in de school waar ik sta maar alleen de allerlaatste opmerking 

is nog utopie. Bovendien kunnen leerkrachten die deeltijds werken met een verlofstelsel 

maar het soms wel zien zitten om dit eens tijdelijk te doen (bv voor een zieke collega die 

paar weken out is), daarvoor niet bezoldigd worden precies omdat ze in dat verlofstelsel 

zitten en dat zijn er in sommige scholen toch een behoorlijk aantal. (Werkzaam als 

administratief medewerker/ondersteuner/begeleider) 

     Dat is een nobel idee. Maar leerkrachten zitten nu op hun tandvlees. Wat als je het niet 

aankan maar de ´groep´ doet het wel. Wie kan onder die groepspraktijk onderuit? En wat 

met bepaalde directies die dat als evaluatie gaan gebruiken .... (Leraar basisonderwijs) 

     Wij werken in de Steinerschool zeer sterk vanuit dit principe. Mocht het u interesseren 

mag u altijd eens komen kijken hoe we dat hier vorm geven. Ik ben ook zeker 

geïnteresseerd om hierover uit te wisselen. Heerlijk om vanv elkaar te leren. Neem gerust 

eens contact op. (Schooldirecteur) 

 

Geef scholen extra middelen om extra curriculaire activiteiten aan te bieden 

Pedagogisch begeleider 

middelen      10 

       Een school moet een plaats zijn die zin geeft in leren. Als ik denk aan Amerikaanse series 

waarin leerlingen, op bijna romantische wijze, deelnemen aan debate clubs, de ster zijn van 

een basketbalploeg of zelfs een schoolkrant hebben, dan ben ik soms licht jaloers. Geef 

scholen extra middelen om extra curriculaire activiteiten aan te bieden aan de leerlingen. Dit 

kan in de vorm van debatclubs, sportactiviteiten, muziek,... De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik 

geloof ook dat dit een meerwaarde kan betekenen voor leerlingen die het thuis moeilijker 

hebben en daardoor minder snel de weg vinden naar het verenigingsleven. Zo krijgen ook zij 

de mogelijkheid om andere talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

     Dan zijn projecten als Let's Go Urban wellicht overbodig.       (Leraar secundair onderwijs) 

     Sportactiviteiten en creatieve activiteiten (zoals muziek, dans, toneel, tekenen en andere)  

zouden binnen het gewone schoolcurriculum een grotere plaats moet hebben, en naadloos 

moeten kunnen aansluiten op de schooldagen (desnoods via 1 of 2 langere schooldagen per 

week) zodat alle leerlingen er een bredere toegang toe hebben en de talentontwikkeling op 

school veel breder kan verlopen dan nu het geval is. Dat verhoogt ook de sociale inclusie en 

leidt indirect ook tot meer waardering voor het lerarenberoep. Werk voor dit alles ook actief 

samen met het deeltijds kunstonderwijs en de sportverenigingen in elke gemeente om de 

activiteiten organisatorisch en logistiek te stroomlijnen en kosteffectief te organiseren. 

(Werkzaam buiten onderwijs) 
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Let's go outside 

Leraar secundair onderwijs 

     2 

       Ik vind dat we teveel in onze eigen klassen zitten. Mijn idee is om meer in de natuur te 

trekken, of bij instanties te gaan (vrijwilligerswerk), met lokale mensen.... werken met de 

buitenwereld dus! 

 

Maak van de klas een 'fablab' 

Leraar secundair onderwijs 

     2 

       Start met een leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd. Op dit moment vind je in 

Mechelen 'een kleuterklas van de toekomst' waarin kleuters worden gestimuleerd en 

uitgedaagd. Dit is ook wat onze jongeren nodig hebben. Een uitdagende omgeving om te leren 

en te experimenteren tegelijkertijd. In die zin hebben onze klassieke klaslokalen afgedaan.  

https://basisschoolursulinen.be/2021/04/22/de-kleuterklas-van-de-toekomst-staat-bij-ons/ 

 

Creativiteit bevorderen door ruimte te bieden voor persoonlijke inbreng 

Leraar secundair onderwijs 

     1 

       Voor bepaalde vakken werken leer-/ontwikkelingsdoelen eerder normatief en zijn ze soms 

zodanig afgebakend dat het moeilijk is om hier flexibel mee om te gaan. Actualiteit (wat er 

concreet leeft bij de jongeren hier en nu) als essentieel onderdeel van de beginsituatie: biedt 

ruimte voor kritische zin. De kloof tussen onderwijs en maatschappelijke vereisten blijkt nog 

steeds groot. Creativiteit, zelfredzaamheid en flexibiliteit blijken steeds meer een belangrijke 

vereiste voor tewerkstelling. M.i. moet hier meer aandacht aan besteed, ruimte voor gegeven 

worden. 

 

Waardering 

Leraar secundair onderwijs 

waardering & imago, 

arbeidsvoorwaarden, 

loopbaan 

     3 

       Waardeer en maak gebruik van de expertise die je als school in huis hebt. Neem initiatieven om het 

welzijn  van de leerkracht  op te krikken. 

https://basisschoolursulinen.be/2021/04/22/de-kleuterklas-van-de-toekomst-staat-bij-ons/
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     Dit is realistisch. Vooral de expertise die de school heeft, wordt te weinig gebruikt. (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Autonomie 

Onbekend  

vertrouwen & 

autonomie 
     3 

       Of leraren nu al veel of weinig autonomie hebben, daar bestaat discussie over. Autonomie 

is alleszins noodzakelijk om je job graag te blijven doen. 

     Neem dan betrokkenheid en competitie ook maar mee. (Leraar basisonderwijs) 

 

Respect  voor ons werk! 

Leraar basisonderwijs 

waardering & 

imago 
     5 

       Na meer dan 30 jaar in het basisonderwijs, ervaar ik hoe onze toch zeer belangrijke job 

steeds minder respect krijgt. Wij vormen de kinderen die morgen ons land regeren, onze 

bedrijven leiden, onze zieken verzorgen, onze maatschappij overeind houden. Maar we 

ervaren ontzettend veel afgunst, we worden afgeschilderd als 'profiteurs' die 'altijd klagen' 

maar 'weinig uren kloppen 'en 'veel vakantie hebben'... pijnlijk als je weet wat wij écht allemaal 

doen... tijd om ons beroep heel fel op te waarderen! 

 

Vrije tijd binnen de schooluren 

Leraar secundair onderwijs 

schoolorganisatie      2 

       Bied muzieklessen, tekenlessen, dictie,... gedurende de lestijden (of over de middag) of net 

erna . Dan hoeven de kinderen niet meer van her naar der. Minder rush in het leven van 

iedereen. 
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4.3 Hoe kan de leraar een professional zijn en blijven? 

 

Minder handleidingen, meer eigenaarschap 

Leraar basisonderwijs 

 
Vertrouwen & 

autonomie, 

leermiddelen 

     3 

 

       Minder handleidingen voor wero en taalvaardigheden: meer vertrouwen in de leerkracht en 

meer budget beschikbaar voor lesmateriaal. 

 

     Handleidingen moeten gemaakt worden door leraren en experten, los van de druk van 

uitgeverijen. Ze moeten voorzien in basismaterialen en veel ruimte laten voor de leerkrachten. 

Bijv. wél tools om te werken aan begrijpend lezen, maar niet een strak programma met 

voorgekauwde lessen. (Leraar basisonderwijs) 

 

Gezinswetenschappers toegang bieden tot verkorte opleiding leraar 

 
Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

 
ondersteuning, 

schoolorganisatie, 

loopbaan, 

lerarenopleiding 

     3 

 

       Ik deed op latere leeftijd een opleiding tot Bachelor gezinswetenschappen. In deze 

opleiding, het deel jongere, krijg je heel veel tools mee om in het onderwijs te stappen. Echter 

de scholen staan hiervoor niet open, wat een heel spijtige zaak is. Leraars hebben veel nood 

aan ondersteuning en ik blijf er van overtuigd dat deze opleiding een meerwaarde kan zijn in 

het schoolgegeven. Niet alleen in de ondersteuning van kinderen en jongeren, maar zeker ook 

in de ondersteuning van de leerkrachten en het begeleiden van ouders in de school. Ik hoop 

dat dit in de toekomst zeker nog aan bod kan komen. 

 

Inzetten op LEER-kracht zijn 

 
CLB-pedagoog 

 
professionalisering, 

team & overleg 
     7 

 

       Verplichte professionalisering op twee vlakken: pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk.-

professionaliseringtraject inbouwen voor beginnende leerkrachten, Gevorderde leerkrachten: 

meer inzet op coaching door mentorschap- meer samenwerking tussen leerkracht, 

voorbereiding van lessen, inhoudelijke uitwisseling binnen vakgroepen, ... 
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Alle leraren zijn onderwijsprofessionals als je hen de tijd daarvoor geeft 

Leraar secundair onderwijs 

overleg- en 

professionaliseringstijd, 

team & overleg, 

leermiddelen 

 

     6 

 

       1. Collegiale consultatie. Elkaar van tips voorzien op incidentele basis, maar ook ervoor 

zorgen dat er niet wordt gedaan aan professionele isolatie. Een databank uitwerken per vak en 

per graad waarbij je (bijvoorbeeld voor Moderne Vreemde Talen) leesteksten, 

luisterfragmenten etc kan delen met je vakcollega’s. Op deze manier zorgen we ervoor dat er 

niet wordt gedaan aan professionele isolatie en wordt teamontwikkeling bevorderd. De 

professionaliteit zal worden verhoogd aangezien iedereen zijn steentje bijdraagt, maar elke 

leerkracht kan zijn eigen draai er nog aan geven. Collega’s leren van elkaar en er is een 

positievere feedbackcultuur waardoor er meer wordt ingezet op de expertise. 

2. Training on the job (kritische evaluaties en persoonlijke reflecties) Voor beginnende 

leerkrachten is het allemaal heel veel en er blijft weinig ruimte om zich professioneel verder te 

ontwikkelen. Counseling (meer dan aanvangsbegeleiding) kan zorgen voor zowel persoonlijke 

als professionele ontwikkeling. Daarbovenop kan erbij maandelijkse counseling sessions ook 

ingezet worden op de psychologische insteek van de eerste professionele jaren van een 

beginnende leraar. Niet enkele observaties van directie en of aanvangsbegeleiders, maar 

collega’s observeren elkaar waardoor leraren hun les – en leerproces beter kunnen 

analyseren. Er is dan plaats voor interactie en wederzijdse aanpassing waardoor er 

verschillende oplossingen ontstaan waarbij zowel de leraar als de organisatie kan worden 

ontwikkeld. Collectief leren kan op één lijn worden gebracht en wordt gewerkt vanuit dezelfde 

opvattingen. Leraren kunnen nu vaker stilstaan als professionals en denken na op welke 

manieren we de juiste leersituaties kunnen creëren voor onze leerlingen. 

3. Steekproef van directie op de leraren!! 

4. Stabiliteit in je opdracht (en vooral zekerheid) Geef leraren de mogelijkheid om (sneller) 

uren op te bouwen op school, maar durf ook af te wisselen. Verplicht leraren om expert te 

worden in hun doelgroep (ken je weg in de leefwereld van de leerlingen) 

.5. Leefwereld van de leerlingen. Mogen we als leraren verwachten dat het curriculum 

gemaakt is op maat van de leerlingen van vandaag? Nee, niet alle handboeken en 

werkboeken zijn up to date ‘to the life of the pupils’. Het is daarom aan de leraar om de vrije 

ruimte zelf in te vullen. Dit is dan ook een voorwaarde om leerlingenrelevantie te kunnen 

blijven garanderen en zodat inhouden altijd tot het gewenste resultaat leiden: leerlingen die 

intrinsiek gemotiveerd zijn om actief te participeren aan de les. Dit zijn leerlingen die ook 

weten wat ze geleerd hebben. Net daarom moeten er uren vrij worden gemaakt binnen de 

lesopdracht van de leraar om te kunnen werken aan eigen, relevante materiaal voor zijn 

leerlingen. Je leerlingen zijn je uitgangspunt, ook als professional. 

 

 

Een sterke lerarenopleiding zorgt voor kwaliteit 

Leraar basisonderwijs 

 
(leraren)opleiding      9 
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       Een sterke lerarenopleiding vormt de basis voor je verdere groei als leerkracht. Wanneer ik 

nu studenten zie passeren op stage mis ik vaak de diepgang, verankering van theorie en 

onderzoek. Ik krijg ook de indruk dat dit maar traag mee evolueert met het onderwijsveld. Ik 

verwacht persoonlijk ook meer van een student kleuteronderwijs, een bredere basiskennis. 

     Helaas merk ik dit ook als leerkracht wetenschappen.  De opleiding van de 'regenten' 

wetenschappen is te versnippert. De leerplannen verwachten dat je een goede kennis hebt 

van alle wetenschappen (bio, chemie, fysica en aardrijkskunde) en toch wordt dit nog steeds 

per vak aangeboden.  De stagiairs missen niet alleen diepgang maar moeten vaak niet 'hun' 

vak onderwijzen. Het begeleiden is er niet gemakkelijker op geworden.  Er stromen ook te vaak 

studenten door naar biologie die geen wetenschappelijke basis hebben vanuit het secundair.  

Je merkt dat onmiddellijk in de praktijk. Spijtig, want op deze manier gaat ons 

wetenschapsonderwijs er niet op vooruit, vooral niet inde eerste graad waar het enthousiasme 

bij de lln. moet worden gewekt. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik ervaar dat ik pas echt leerde toen ik in de praktijk stond. In de opleiding krijgt de 

student een basis theoretische kennis en volgt men stage. Persoonlijk vind ik voor studenten 

reflecteren, doorzetten, motivatie, nieuwsgierig zijn en jezelf verder ontwikkelen dus het 

levenslang leren  zeer belangrijk .... Ook docenten moeten dit doen.... Elk jaar leert men als 

leerkracht bij door een andere klasgroep, lesgeven in verschillende scholen met een andere 

visie, schoolcultuur..... De leerkracht leest boeken en onderzoeken volgt bijscholingen men 

probeert andere zaken uit om het leerproces van de kinderen te bevorderen. Op die manier 

verruimt een leerkracht elk jaar zijn kennis. (Leraar basisonderwijs) 

     Jammer genoeg ontbreekt voor wetenschappen ook de basiskennis.  Dit omdat we 

in de praktijk natuurwetenschappen met stem geven en de lln. nog steeds de opleiding 

bio, chemie of fysica kunnen volgen met een ander vak erbij.  De extra lessen die ze uit 

de andere wetenschappen krijgen zijn echt niet voldoende om de lading te dekken om 

in de eerste graad te starten, laat staan in de tweede graad.  Ik vind het jammer dat de 

opleiding niet meegaat met de ontwikkeling van de leerplannen. Ikzelf heb me al veel 

bijgeschoold, dit is inderdaad nodig maar niet verplicht en bijna altijd in mijn vrije tijd.  

Bij ons is het een probleem als er een bijscholing is binnen je lesuren. (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Ik begrijp je  "Ik vind het jammer dat de opleiding niet meegaat met de ontwikkeling 

van de leerplannen." Inderdaad dat is jammer. Ik begrijp je daarin. Ook docenten in de 

lerarenopleiding moeten zich voldoende bijscholen en mee zijn. (Leraar basisonderwijs) 

 

Onderzoek hapklaar tot op de werkvloer 

Pedagogische begeleider 

(onderwijs)onderzoek      17 

 

       Onderzoek zou laagdrempelig bij de leerkrachten moeten geraken met concrete 

voorbeelden naar de lespraktijk toe. Ik heb het niet alleen over onderzoek naar didactische 

methoden, psychologie of sociologie, maar ook over vakinhoudelijke evoluties. Niet iedereen 

heeft de tijd  en de kennis om wetenschappelijke papers te lezen, laat staan te ontcijferen. Het 

is jammer dat bepaald onderzoek op die manier niet in de praktijk terechtkomt. Ook de 

lerarenopleiding lijkt mij hier een waardevolle partner. 
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     Ik denk dat het interessant zou zijn om hier veel meer op in te zetten tijdens bijscholingen. 

(Zelfstandig psychotherapeut) 

     Ook financiering speelt hier een rol. Scholen kunnen bepaalde nascholingen gewoon niet 

betalen waardoor er informatie gemist wordt. (Leraar basisonderwijs) 

     Ik ben het helemaal eens met deze stelling. Er zijn al heel wat mooie voorbeelden hiervan 

(bv. de blog Kleutergewijs) en lerarenopleidingen die deze rol op zich nemen. (Onbekend) 

     Ik weet niet of het 'hapklaar' moet zijn...  maar moet/kan onderwijskundig onderzoek hier 

niet van bij de start (van het onderzoek) rekening mee houden? Kan onderwijskundig 

onderzoek structureel aan dit soort 'nazorg' doen, meer dan artikels en academische 

conferenties? (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO en werkzaam bij Teacher 

Tapp Vlaanderen) 

     Hapklaar is inderdaad misschien wat sterk uitgedrukt. Ik bedoel hier niet mee dat er 

bijvoorbeeld lessenpakketten moeten worden samengesteld op basis van onderzoek. Wat ik 

vooral bedoel is dat er een toegankelijke doorstroom moet zijn naar het veld. De drempel voor 

leerkrachten zou laag moetenzijn om met onderzoek aan de slag te gaan. Dit zou eventueel 

kunnen gebeuren door een databank op richten waarin onderzoek in duidelijke taal wordt 

opengesteld. Nederland heeft al dergelijke projecten, maar ook in het Engels vind je al veel 

vergelijkbaar online materiaal. Vlaanderen loopt nog wat achter, denk ik. (Pedagogische 

begeleider) 

     Ik denk dat we methodes anders moeten tot stand laten komen. Momenteel vertrouwen 

we dit toe aan de commerciële sector en die zetten hier meestal  mensen op die het in hun 

vrije tijd erbij nemen, dat zou niet mogen. Het commerciële aspect brengt verkeerde 

prioriteiten met zich mee (winst maken). Leerkrachten zouden via detachering moeten betaald 

worden om materialen te ontwikkelen, in samenwerking met experten en nascholers, om zo te 

garanderen dat de handleidingen de principes uit nascholingen toepassen. Deze methodes 

moeten van ontwikkeling tot gebruik gefinancierd zijn door de overheid, al dan niet in 

samenwerking met uitgeverijen. Momenteel krijgen we bijscholingen waar we leren hoe het 

moet en dan merken we dat onze handleiding dat niet doet. Dat werkt ontmoedigend. Je weet 

hoe het moet én dat de tools die je voorhanden hebt jou dat onmogelijk maken. Dus we 

pimpen het materiaal wat, maar volgens mij is dat niet zo effectief dan het probleem bij de 

bron aanpakken. (Leraar basisonderwijs) 

     De opleiding schoolontwikkeling promoten en bij het behalen van het diploma een 

bijwedde voorzien. Schoolontwikkelaars krijgen nog steeds geen erkenning en kunnen heel 

veel betekenen door praktijkonderzoek in hun school te doen. (Werkzaam in een andere 

functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

 

Duurzaam en deelbaar platform met didactisch materiaal 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

Team & overleg, 

leermiddelen 
     3 

 

       Elke leerkracht zou kunnen bijdragen aan een duurzaam en openbaar platform om 

didactisch materiaal ter beschikking te stellen in de eigen vakgroep, school, of scholengroep. 
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Er werken heel wat mensen in het onderwijs, ook zij verdienen waardering 

Schooldirecteur 

Team & overleg, 

waardering & 

imago 

     5 

 

 

        Er wordt steeds gesproken over de heropwaardering van het lerarenberoep terwijl er heel 

wat andere groepen zijn die vergeten worden en zelfs nooit vermeld worden. Heropwaardering 

begint met professioneel te werk gaan als team, Dus praat niet van ‘de leraar’ maar van ‘het 

schoolteam’ waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt in de ontwikkeling en begeleiding van de 

leerling. Praat niet langer over een individueel persoon maar profileer het onderwijs als sterke 

teams. 

 

 

Professioneel vertrouwen 

Leraar secundair onderwijs 

Team & overleg, 

arbeidsvoorwaarden, 

administratie & 

papierwerk 

     5 

 

 

       Het feit dat er beroep kan aangetekend worden tegen een beslissing van de klassenraad is 

beschamend. Het is de KR die de beslissing neemt en niet individuen. Heb vertrouwen in onze 

beslissingen. Op die manier kunnen we leven zonder de achterliggende gedachte dat iemand 

onze professionele beslissing kan ondermijnen. Vergoeding voor internet, een laptop, deftige 

bureaustoel zouden welkom zijn. Minder de nadruk op administratie. 

 

Kleinere klasgroepen zijn noodzakelijk om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren 

Zorgjuf kleuteronderwijs 

Klasgroep,ondersteuning, 

infrastructuur 
     73 

 

        Klasgroepen van meer dan 25 kleuters (soms zelfs 30 tot 35 kleuters) zijn al lang geen 

uitzondering meer. De verwachtingen t.o.v. de klasleerkracht om in te spelen op alle 

individuele noden van de kinderen en om tegelijk op pedagogisch vlak aan alle vereisten van 

kwaliteitsvol onderwijs te voldoen, zorgen voor een zeer grote werkdruk. Om optimaal aan al 

deze verwachtingen tegemoet te komen, zijn dringend kleinere klasgroepen nodig. Zo kan de 

klasleerkracht op een haalbare manier inspelen op de noden van de kinderen en echt 

kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Sinds het M-decreet en het inclusieve onderwijs zitten in 

'gewone' basisscholen meer en meer kinderen met speciale noden. Zeker zij hebben speciale 

zorg en omkadering nodig. Om deze kinderen optimale zorg te kunnen bieden, heeft de 

klasleerkracht meer tijd en ruimte nodig naar opvolging en begeleiding toe. Dit is enkel 

haalbaar in kleine klasgroepen van maximaal 15 kinderen. Verhoog het lestijdenpakket om 

deze omkadering te kunnen voorzien. Ook voor de jongste kleuters, die nog veel individuele 



 

 

 

106 

aandacht en zorg nodig hebben, zou dit absoluut een meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld naar 

persoonlijke verzorging toe: in de peuterklassen zitten steeds meer peuters die nog niet 

zindelijk zijn. Zonder permanente ondersteuning van een kinderverzorgster is het voor de 

klasleerkracht niet haalbaar om in dergelijke grote groepen tegemoet te komen aan de noden 

van de kinderen. Bovendien zijn heel wat kleuterklassen qua ruimte niet aangepast aan 

dergelijke grote groepen, wat zorgt voor lawaai, drukte, overprikkeling, conflicten. Kinderen 

zouden veel meer rust ervaren wanneer ze meer 'ruimte' krijgen en in een prikkelarme(re) 

omgeving zouden kunnen spelen en werken. Idem qua infrastructuur, ook deze is niet altijd 

aangepast aan grote klasgroepen. Denk aan één toilet voor vijftig kleuters. (helaas geen 

uitzondering!). Heel veel problemen zouden preventief kunnen aangepakt worden wanneer 

kinderen aan de start van hun schoolcarrière meer rust, ruimte en gerichte stimulering zouden 

krijgen. Uit onderzoek blijkt dat vier- en vijfjarigen de grootste groei doormaken op vlak van 

zelfregulerende vaardigheden en dat deze vaardigheden de basis leggen voor hun later 

schoolsucces! (Sardes, 2019). De kleuterleeftijd (3-5j) vormt de meest kritische periode voor 

de ontwikkeling van de zelfregulerende vaardigheden (Shaul &Schartz, 2014). Kleinere 

klasgroepen scheppen potentieel voor leerkrachten om hierop in te spelen, een investering in 

de toekomst dus! :-) 

 

     Ik wil graag aanvullen bij deze tekst en benadrukken dat er inderdaad kleinere klassen 

moeten zijn + fulltime kinderverzorgster per school + meer uren zorgcoördinator! Daarnaast 

moeten er meer middelen komen en therapeuten in het gewoon onderwijs worden ingezet. 

Door de verschillende problematieken in het gewoon onderwijs te integreren kan je niet 

anders dan een vast multidisciplinair team te installeren per school. Ik denk hierbij aan 

psychologen, ergotherapeuten, kinesisten, opvoeders, sociaal werkers,... als die hun kennis 

bundelen samen met de juf zal dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en krijgt elk 

kind eerlijke kansen. Daarnaast zal het de druk bij leerkrachten verlagen want ze staan er niet 

alleen voor. Maar ook de kinderen zullen zich beter voelen, want ze krijgen meer steun op 

maat, hun welvinden zet men centraal. Pas als het welbevinden goed zit is een kind in staat te 

groeien en te leren! Dit is de reden waarom ik de overstap gemaakt heb naar het 

buitengewoon onderwijs. We kunnen nog heel wat leren van het buitengewoon onderwijs. 

Kortom besparen op het onderwijs is niet de juiste oplossing! (Werkzaam buiten onderwijs) 

     Kleinere klasgroepen of meer uren voorzien om aan team- en coteaching te doen. Alleen 

dan kunnen we alle kinderen die ons worden toevertrouwd de juiste hulp bieden. Graag ook 

uren voor opvoeders, psychologische, kinesitherapeutische hulp ...In onze school heeft 

ondertussen 30% van de leerlingen een aangepast traject, individuele ondersteuning, 

gedragsmaatregelen... Hiervoor hebben we echt meer tijd en middelen nodig, niet alleen om 

met de kinderen aan de slag te gaan en te overleggen met hun ouders, maar ook om ons in te 

werken in deze (voor ons nieuwe) materie. (Leraar basisonderwijs) 

     Graag wil ik me aansluiten bij de inhoud van bovenstaande tekst, maar tegelijk nog extra 

het belang van zelfregulering benadrukken. Zelfregulering is een basishouding die de meeste 

scholen van hun kinderen verwachten. Als we willen dat de kinderen op school ook tot leren 

komen is het belangrijk  dat ze een voldoende niveau van zelfregulering ontwikkelen. Een 

goede zelfregulering houdt in dat kinderen, steeds met hulp, hun werkgeheugen kunnen 

richten op de taken, leren nadenken alvorens te handelen (inhibitiecontrole), flexibel kunnen 

omgaan met plannen, informatie of tegenslagen, en hun emoties kunnen reguleren om hun 

doel te bereiken. Deze vaardigheden moeten steeds meer op school worden getraind en 

daarvoor is de leeftijd tussen 3 en 8 de meest gevoelige. Het resultaat ervan is dat de 

kinderen beter 'leer' gedrag stellen in de klas, hetgeen hun ontwikkeling ten goede komt. 

Daarnaast zal het kind rustiger overkomen, wat ook voor de leerkracht het werk 

vergemakkelijkt. Wat we vooral moeten onthouden in deze is dat zelfregulering kan worden 

getraind. Scholen of leerkrachten die hieraan de nodige aandacht besteden en er bewust op 

trainen doorheen het dagelijkse werk, ondervinden goede resultaten. Wie meer wil te weten 

komen over wat en hoe, verwijs ik graag naar het tijdschrift 'Zorgbreed' van garant dat in zijn 
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vakantienummer van 2020 (17e jg, nr. 4) er een heel themanummer aan wijdde. 

(Vormingswerker en onderwijscoach) 

     Even belangrijk voor kleuteronderwijs als voor lager onderwijs. (Leraar basisonderwijs) 

     Helemaal mee eens. Scholen die voor kleine klassen willen gaan moeten hierin 

aangemoedigd worden, ook door de overheden. Nu gebeurt vaak het tegenovergestelde om 

het scholentekort "op te lossen" of om een nieuwbouw "optimaal te laten renderen". Vooral bij 

jonge kinderen, die nog veel mondeling leren, is er nood aan voldoende kleine groepen zodat 

ze regelmatig aan bod komen om in kleine groep bij de leerkracht een activiteit te doen. Zo 

krijgen ze meer begeleiding en feedback op maat én meer spreekkansen. In het eerste 

leerjaar kan je een stevig fundament leggen voor de schoolcarrière als je de kinderen intensief 

opvolgt, voldoende kansen geeft om zelf te doen en te verwoorden en bijstuurt om het 

inslijpen van fouten te voorkomen. Bovendien zijn er steeds meer leerlingen met 

gedragsmoeilijkheden. Kinderen qua gedrag bijsturen lukt beter als je een band kan 

opbouwen met de kinderen en er ruimte is voor de kinderen om gehoord te worden. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Momenteel moeten scholen vaak kiezen tussen kleine klasgroepen zonder extra 

ondersteuning (vb. teamteaching via zorgleerkracht) of grote klassen mét extra ondersteuning. 

De extra ondersteuning is echter enorm waardevol. Wanneer tweeleerkrachten samen voor de 

klas staan kunnen ze elkaar versterken en uitdagen, nieuwe ideeën aan elkaar voorleggen, 

elkaar kritisch in vraag stellen, ... Daarnaast krijgen de kinderen begeleiding van twee 

verschillende leerkrachten die met een andere bril naar de kinderen kijken. Het voorbereiden 

van een doordacht thema, een aanbod op maat van elk kind voorzien, doordachte activiteiten 

uitwerken, ... kan in nauwe samenwerking gebeuren. Samen bereiken we meer dan alleen. Ik 

ben dus zeker voorstander van kleine klasgroepen, maar wel in combinatie met extra 

ondersteuning in de vorm van teamteaching. En sterk zorgteam kan leerkrachten sterker 

maken en kan zorgen voor vernieuwing binnen de school. (Leraar basisonderwijs) 

     Helemaal mee eens. Niet alleen in basis- en kleuteronderwijs, maar ook in secundair. 

Vooral in algemene richtingen is het vaak een tendens om de zogenaamde "sterke" klassen 

groot te maken, omdat ze het toch kunnen. Dit heeft uiteraard een negatieve impact op de 

begeleiding van de leerlingen door de leerkracht en vermindert de goesting om te leren enorm. 

Elk kind heeft in de klas aandacht en bevestiging nodig om te groeien. Dit is onmogelijk in te 

grote groepen. (Leraar secundair onderwijs) 

     Hoe jonger de kinderen, hoe belangrijker kleine klasgroepen zijn. Hoe jonger, hoe meer 

begeleiding ze nodig hebben. Hoe ouder, hoe meer ze mogen voorbereid worden op verder 

studeren (ook grote groepen). (Leraar secundair onderwijs) 

     Laten we er alsjeblieft geen discussie van maken wie het meeste nood heeft aan 

kleine klasgroepen, maar vooral de boodschap leggen op het belang van kleine 

klasgroepen (voor alle leeftijden). (Leraar basisonderwijs) 

     Dat was niet de bedoeling (Leraar secundair onderwijs) 

     De meeste leerkrachten zijn overtuigd van de voordelen van kleine klassen, zoals ook blijkt 

uit de reacties op dit forum. Er is ook wetenschappelijk onderzoek dat dit bewijst. Bv. het 

Amerikaanse STAR-onderzoek waarbij ongeveer 11.000 leerlingen in Tennessee gedurende 

lange tijd werden gevolgd. De helft van die leerlingen zat vier jaar lang (op de leeftijd van 6 tot 

10 jaar) in "normale" klassen van 22 à 25 leerlingen en de andere helft in kleine klassen van 

13 à 17.  Daarna zaten alle leerlingen weer samen in gewone klassen.  De leerlingen uit de 

kleine klassen haalden op alle vlakken voorsprong: betere punten (ook op latere leeftijd), 

minder vroegtijdig afhaken, betere toegang tot en doorstroming doorheen het hoger onderwijs, 
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...Er is bv ook het "experiment" op grote schaal in Zweden waar vanaf 1962 te grote klassen 

werden gesplitst. Onderzoekers konden de schoolloopbaan vergelijken van leerlingen die in 

klassen van verschillende omvang hadden gezeten. Zie hierover o.a. 

www.democratischeschool.org (http://www.democratischeschool.org). (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Onderwijs als één duidbaar begrip 

Leraar secundair onderwijs 

onderwijslandschap      1 

 

       Professioneler kader wil zeggen herkenbaar , vergelijkbaar qua verwachting en prestaties. 

maw één onderwijs ! Geen verschillende netten die naar buiten treden door de verschillen met 

andere netten te benadrukken. Één structuur met een duidelijke organisatie. De 

professionaliteit van het personeel kan slechts  uitstralen op het beroep indien “Het onderwijs” 

professioneler wordt georganiseerd. Momenteel worden functies ingevuld door diegene die ze 

willen doen , die zijn niet noodzakelijk bekwaam. Professionalisering van de omkaderende 

functies is dan ook een eerste voorwaarde. Directie is hier een mooi voorbeeld van , zowel op 

schoolniveau als scholengemeenschap. Dringend tijd om te recepteren buiten het onderwijs, 

heel gericht naar bekwaamheden toe . 

 

     Ik ga hiermee niet akkoord! Als ik zie wat de beslissingen waren vanuit de overheid tijdens 

de corona-periode, dan hebben sommige directeurs beter beslissingen genomen dan de 

overheid!  Ik vind het net goed dat er verschillende netten zijn. Concurrentie verstevigt de 

kwaliteit binnen ons onderwijs! (Leraar secundair onderwijs) 

     Concurrentie werkt net andersom in het onderwijslandschap. Het is eerder een 

concurrentie om de potentiële leerling binnen te halen. Hierbij vergelijken jongeren vaak 

scholen vanuit het oogpunt van moeilijkheidsgraad naar beneden toe. Teveel scholen gaan 

hier maar al te graag op in. (Leraar secundair onderwijs) 

     Het is daarom dat ouders net voor scholen kiezen die de lat wat hoger leggen... Kom zeg! 

Zelfs in onze tijd wisten ze welke scholen de lat hoger legden. Tot op vandaag kan je de twee 

netten nog altijd niet vergelijken met elkaar !  En als dit echt ooit willen gelijk trekken dan 

moet het financiële luik ook volgen, want zelfs dat is niet gelijk. Er wordt nog altijd minder 

gegeven voor een leerling in het vrij onderwijs dan in het GO!-onderwijs. U moet mij dat eens 

verklaren welke minister daarvoor gepleit heeft? (Leraar secundair onderwijs) 

 

Inzetten op leren van elkaar en een lerend netwerk in de ruime zin van het woord 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering, 

team & overleg 
     2 

 

http://www.democratischeschool.org/
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       Door een veilige omgeving te creëren waar collegiale visitatie gangbaar is en waarbij 

maximaal wordt ingezet op een lerend netwerk (waarbij er ook beroep wordt gedaan op de 

expertise van niet-onderwijspartners en waarbij men op zoek gaat naar de samenwerking met 

o.m. hogescholen en universiteiten in de vorm van bv. teacher designs teams), kan er, naast 

het gangbare professionaliseringsaanbod, een duurzaam professionaliseringsbeleid 

uitgebouwd worden. Co-teaching en actief inzetten op co-expertise, passen eveneens binnen 

een dergelijk beleid. 

 

Puntensysteem voor nascholingen 

zorgcoördinator 

professionalisering, 

(leraren)opleiding 
     1 

 

       Richt een puntensysteem in waarbij scholen een bepaald aantal punten moeten behalen 

om een zeker certificaat te kunnen behouden. Elke bijscholing is x aantal punten waard in 

verhouding met de zwaarte en duur van de externe opleiding. Laat erkende bijscholingen 

subsidiëren zodat dit financieel haalbaar wordt voor scholen en voorzie dit deels in de 

vakantieperiodes zodat dit niet van de onderwijstijd afgaat. 

 

Overleg en nascholing zonder "extra". 

Schooldirecteur 

overleg- en 

professionaliseringstijd, 

arbeidsvoorwaarden 

 

     14 

 

       40-uren week, ook eerste week juli en laatste week augustus. Iedereen doet zijn 

schoolwerk op school.  Bij- en nascholing op woensdagnamiddag. Vergaderingen en 

overlegmomenten binnen de reguliere werktijden.  Een spoedoverleg van 16u tot 17 komt er 

niet 'weeral bij' als iedere werkdag toch tot 17u duurt. 

 

     Ik weet niet meteen of de 40-urenweek invoeren dé oplossing is. Maar feit blijft wel dat 

een hoop extra's inderdaad "ineens" op de planning komen en dat deeltijds en en halftijdsen 

vaak maar evenveel van die extra's als hun voltijdse collega's. Op z'n minst zouden 

vergaderingen, opendeurdagen, leerlingenbesprekingen, oudercontacten, klassenraden, 

bijscholingen e.d. als "uren" mogen tellen zoals dit ook in veel andere sectoren geldt. (Leraar 

secundair onderwijs en zelfstandig psychotherapeut) 

     Dit vraagt wel wat van de infrastructuur van school. Gepaste werkplekken voor iedereen 

voorzien. Ik vrees dat we ons schoolgebouw zouden moeten verdubbelen. Ikzelf 

(muziekleerkracht) heb als werkplaats vrij specifieke noden, die ik thuis goed voorzien heb. Ik 

kan het merendeel van mijn voorbereidingen niet op school doen hierdoor. Op school word ik 

ook steeds uit mijn werk gehaald door collega's of leerlingen. Thuis krijg ik daardoor meer 

gedaan. (Leraar secundair onderwijs en muzikant) 

     Klopt! We zouden kunnen leren uit de corona-periode waarin we vertrouwen dat de 

mensen thuis ook hun werk doen. Waardoor je kan inplannen wanneer je wel of niet op 
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school werkt. Daarnaast vind ik de 40-uren week wel geen slecht idee om de tijd die we 

eigenlijk allemaal al investeren ook effectief vast te leggen/zichtbaar te maken/te 

vergoeden. We werken allemaal in de vakanties, op woensdagnamiddag, in het 

weekend, ... maar die uren worden nergens vastgelegd/vergoed/geregistreerd 

waardoor mensen de indruk krijgen dat wij deze uren niet werken en wij de indruk 

krijgen dat ons werk niet 'beloond' wordt. Misschien helpt het als het vaststaat dat wij 

op woensdagnamiddag of elke dag tot 17u of enkele dagen in de vakantie of ... aan het 

werk zijn en dat daar dan ruimte is voor overleg, nascholingen, teamwork, ... . Hierin 

kan dan flexibel gekeken worden naar waar of wanneer je die uren uitvoert. Op die 

momenten kan de omkadering (zorgleerkrachten, turnleerkrachten, ...) ook ingezet 

worden voor overleg, verbeteren, brainstorm, uitwerking, ... (Leraar basisonderwijs) 

     Helemaal met je eens. In de praktijk is het bij mij vaak zo dat ik in lesweken meer 

uren werk dan 40, en voor een startende leerkracht is dit vaak nog meer. Die overuren 

zou je dan zelf ergens in de vakantie moeten kunnen inzetten, maar dan moet je er 

inderdaad op worden vertrouwd dat je dit correct doet. Elke week ziet er anders uit 

(uitstappen, spoedoverleg, leerling in crisis, hervormingen...). Dat maakt dit moeilijk te 

reguleren, maar ik denk zeker dat die "overuren" zichtbaar maken voor de buitenwereld 

noodzakelijk is voor de herwaardering van het beroep.(Leraar secundair onderwijs en 

muzikant) 

     Moeilijk in te richten. 1) Eerste week van juli altijd gaan werken, doe ik al. Vaak ook al 

eerder dan de laatste van augustus. Gaan we dan ook zeggen: dit moet en meer mag niet of 

kan niet? 2) Spoedvergadering gaan meestal door in speeltijden of pauzes. Reguliere 

vergaderingen vanaf 16.30 want ervoor zijn heel wat collega’s rijen aan het doen en die zijn 

dan nipt op tijd terug. Ze duren dan tot 18u. 3) Alle werk op school, ik vrees dat er bedjes 

zullen moeten geplaatst worden voor sommigen. Er zijn periodes waar je het werk niet af krijgt 

als je die uren zou afbakenen. Ook nadat bepaalde uur hebben mensen verplichten zoals 

kinderen, mantelzorg, boodschappen doen etc... het werk volledig op school achterlaten is dus 

niet echt een optie. 4) Als al die extra zaken doorgaan tijdens de lesuren, wie zal de kinderen 

opvangen? Wat zal de bevolking daarvan vinden? Wij zijn nu al zo graag gezien. 🥴 5) Volgens 

een studie werken leerkrachten per week 40 uren, soms meer. Ondanks dat we in een vreemd 

stelsel zitten van 24 uren weet ik niet hoe ze daaraan komen want als je de lesuren optelt zit 

je al boven de 24. Andere ambten soms 36, terwijl iedereen quasi dezelfde werkuren heeft. 

Niet evident om vb. te gaan verdelen over verschillende scholen enz... dus heel dat systeem is 

een vreemd ding. (Leraar basisonderwijs) 

     Ik ben het idee van structureel woensdagnamiddag voorzien voor overleg, navorming en 

personeelsvergaderingen wel genegen. Zo kan elke leerkracht groeien, en niet alleen de meest 

gemotiveerden. Onderwijs in deze tijd, waar alles snel verandert, heeft veel meer nood aan 

professioneel overleg. (Leraar basisonderwijs) 

     Ooit was er een onderwijsminister die ervoor opteerde om in het onderwijs een 38-

urenweek in te schakelen zoals in andere sectoren op bachelorniveau. Wetende dat ik na 35 

jaar lesgeven nog altijd voor een lestijd effectief lesgeven, minstens 1 uur voorbereiding/ 

opzoekingswerk/ kopieerwerk, ... heb en achteraf nog 1 uur 

correctie/evaluatie/dossiers/verslagen opmaken heb, dan is de rekensom snel gemaakt: 38 

uren delen door 3 (1-1-1) en je komt aan 13 effectieve uren om les te geven (zo'n 15 à 16 

lestijden van 50') i.p.v. de huidige 24 lestijden + 2,5 gratis plagelestijden + alle 

voorbereidingen/verbeteringen/bewakingen/werkgroepen, ... Dat zou pas een echte 

werkdrukverlaging zijn! Vakanties en verlof dan ook zoals in de privé (4 weken zomer + 2 

weken kerst + ...) Maar dan heb je bijna 2 fulltime leerkrachten nodig om een klasgroep te 

runnen ;) (Leraar basisonderwijs) 
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     Structurele aanpassingen in het klassieke lesrooster kan ook al veel bijdragen. Als je 

vergadertijd structureel inplant in het lesrooster bv. twee eerste lesuren van een weekdag ipv  

'na' de uren dan krijg je een andere dynamiek. Je bent frisser om te vergaderen, minder 

'gezeur' over de lastige, zware dag die net gepasseerd is. Je kan schuiven tussen 

vakvergadering, klassenraad, teamvergadering, ... naargelang de nood. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     In het buitengewoon onderwijs voorzien we die overlegmomenten structureel in de 

roosters.  We merken dat we er toch dikwijls van moeten afwijken omdat niet iedereen 

op hetzelfde moment 'overleg' op zijn rooster kan hebben.  En dan hebben we het nog 

niet over CLB'ers en andere externen .... (Schooldirecteur) 

     Als er niet gedacht wordt in uren van 50 minuten en inderdaad iedereen van 

maandagochtend tot vrijdagavond werkt, komt er ruimte om alles wat erbij hoort ook 

gestructureerd en efficiënt aan te pakken. Ook hoeft onderwijs zich niet af te spelen binnen de 

school, zo kan iedereen werken vanwaar het het best past. Als je daarbij goed overdenkt hoe 

je de lesuren organiseert, met hoeveel collega's dan neem je een aantal zaken samen: 

nadenken over werk- en organisatievormen, leren van en bij elkaar, kritisch kijken naar 

elkaars praktijk en ondervinden waar er professionaliseringen nodig zijn. Inzetten op elkaars 

sterktes: conceptbedenkers, ontwerpers, uitvoerders en ondersteuners zorgt ook voor een 

boost in efficiëntie. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Credits levenslang leren 

Schooldirecteur 

professionalisering, 

(leraren)opleiding 
     15 

 

       Net als aan de balie, een leerkracht levenslang laten leren om zijn/haar 

onderwijsbekwaamheid in stand te houden. Credits toekennen aan iedere nascholing, 

webinar, BanaBa, extra getuigschrift... Per 10 jaar dient een x aantal credits behaald te 

worden. Hoe kan je kinderen stimuleren om levenslang te leren als je het zelf niet doet? 

 

 

Diversiteit moet aangepakt worden 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

Ondersteuning, 

diversiteit 
     4 

 

       Meer en meer komen we kinderen tegen waarvan hun moedertaal niet de Nederlandse taal 

is. Kinderen die moeten vluchten van hun thuisland, ongewild, komen ze terecht in ons land. 

We moeten deze kinderen veel meer en sneller integreren in klassen. Deze kinderen zien als 

'onze' kinderen. 
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     Extra ondersteuning voor deze kinderen ontbreekt vaak of is minimaal. Anderstalige 

leerlingen worden onvoldoende bijgespijkerd of ze hebben geen recht meer op ondersteuning 

wegens te oud, te vaak verhuisd, .... (Leraar secundair onderwijs) 

     Kijk naar Internationale scholen! Daar voelt iedereen zich thuis en kan iedereen 

verschillende talen grondig leren. Ook mondelingen van mensen van wie het hun moedertaal 

is. Integreren is absurd. Je verwacht toch ook niet van een kat om te blaffen als een hond 

wanneer die op zijn territorium loopt. We mogen natuurlijk wel respect en nederigheid 

verwachten. En respect geld toch voor iedereen. ;) (Leraar secundair onderwijs) 

     Integreren in de zin van elkaar respecteren,  elkaar toelaten in onze samenleving.  

Integratie is voor mij niet een kind veranderen, wat helemaal niet ok is. Maar aanvaarden is zo 

belangrijk, zowel voor hen als voor de leerkracht. Werkzaam in een andere functie in onderwijs 

(administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...) 

 

Professioneler beleid 

Leraar basisonderwijs 

overheid, 

loopbaan 
     1 

 

       Ministers van Onderwijs moet ervaring kunnen aantonen in het onderwijsveld. Directies & 

Inspecties moeten positieve evaluaties kunnen voorleggen uit de periode dat ze zelf actief 

waren voor de klas. Op die manier kunnen we misschien voorkomen dat er zoveel 

‘weggepromoveerde ‘ mensen in die functies terechtkomen. Mensen die effectief gepresteerd 

hebben voor de klas weten wat er bijkomt kijken en zullen zich bijgevolg meer bewust zijn van 

de planlast en het sociaal emotionele van de leerlingen -ongeacht hun leeftijd- beter 

inschatten 

 

 

Educatieve Master voor zij-instromers hervormen en betere waardering LIO 

Leraar secundair onderwijs 

(leraren)opleiding      4 

 

        Reeds 2 jaar volg ik de verkorte Educatieve Master, naast mijn deeltijds werk als 

leerkracht, via een LIO-traject (LIO staat voor Leraar In Opleiding). Voltijds is dit een één-jarig 

traject van 60 studiepunten. Ik heb een master en doctoraat in de fysica, en een gezin met 2 

kleine kinderen. Een belangrijk probleem is dat de opleiding gemaakt is in functie van gewone 

studenten zonder werk- of leservaring. Er worden zeer veel taken gevraagd, die ongelofelijk 

veel tijd in beslag nemen (meer dan het aantal studiepunten) en eigenlijk weinig zinvol zijn 

(zelfs op het kinderachtige af) als je al in de lespraktijk staat. Zelf heb ik veel meer bijgeleerd 

in de praktijk tijdens mijn lesopdrachten dan in de opleiding, al was de opleiding op bepaalde 

vlakken zeker wel een meerwaarde. Ten tweede wordt het werk op school tijdens een LIO-

traject niet goed gevaloriseerd: 18 lesuren komen overeen met 1 studiepunt stage. Een 

studiepunt komt overeen met een gemiddelde studiebelasting van 25 à 30 uur. Voor de 

voorbereiding van je lessen ben je toch al gauw 1 lesuur kwijt per lesuur, en ikzelf als 

beginnende leerkracht zelfs vaker 2 lesuren voorbereiding per lesuur. De minimum 

werkbelasting van 18 lesuren is dus 36 lesuren werk, oftewel 30 volle uren werk. Alleen al met 

je 18 lesuren kom je dus al aan de maximumbelasting voor één studiepunt, maar daar komen 
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dan nog stage opdrachten bovenop! Ik heb mijn werkuren bijgehouden en in de praktijk had in 

helaas 2 studiepunten werk per verdiend studiepunt stage. Mijn mede-LIO-studenten 

ervaarden hetzelfde: niemand van mijn mede-LIO-studenten werkte zijn Educatieve Master af 

binnen 1 jaar door de te hoge belasting. Voor een faire werkbelasting zouden 9 lesuren 

gevaloriseerd moeten kunnen worden als 1 studiepuntstage. Verder moet de opleiding 

hervormd worden zodat ze beter aansluit bij de noden van werkstudenten die reeds in de 

onderwijspraktijk staan. Hiermee bedoel ik zowel dat de opleiding minder zwaar moet worden 

als dat de inhoud en opdrachten relevanter gemaakt moeten worden. 

 

     Inderdaad ik heb ook die indruk dat de werkervaring niet erkend wordt. Terwijl je als zij-

instromer wel een pak kennis en ervaring meeneemt naar het onderwijs. Ook wat anciënniteit 

betreft snap ik niet waarom dat je deze niet zou mogen overdragen. Misschien niet alles maar 

alles is beter dan niets... (Ingenieur machinebouw- mechanisch ontwerp) 

 

Schoolopdracht inclusief zorg en professionalisering 

Schooldirecteur 

professionalisering, 

infrastructuur, 

team & overleg 

     2 

 

       Het idee van een schoolopdracht, waarin leraars een uitgeruste ruimte ter beschikking 

hebben om hun werk te doen op school zorgt voor heel veel informeel overleg, en dus 

intervisie/ interne professionalisering. Als daar een aantal items aan gekoppeld worden zoals 

bijvoorbeeld kind- of coaching gesprekken en contacten met ouders zal dit op zich voor een 

versterkte relatie zorgen, als er daarnaast een batterij nascholingen op afstand kan gevolgd 

worden/ of live via leergemeenschappen, worden het schoolpersoneel gesterkt in hun 

opdracht, én kan men de dag afsluiten zonder het werk noodzakelijk mee naar huis te nemen. 

 

 

Herwaardering van de leerkracht 

Leraar basisonderwijs 

Arbeidsvoorwaarden, 

vertrouwen & 

autonomie, 

klasgroep, 

infrastructuur, 

ondersteuning 

     3 

 

       Herwaardeer de leerkracht 

* verhoging van lonen, vakantiegeld en voorzie maaltijdcheques 

* geen leerkrachten en directie meer macht: wat het team unaniem beslist moet gelden (vb.:  

beslissing klassenraad overgang 3KK =>1ste Lj) Ouders moeten verplicht worden om 

condities tot een overstap naar een volgend of hoger jaar na te leven 

* geen mails meer van ouders en directie na 19u 
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* leerkrachten moeten recht hebben op een middagpauze(vergaderingen en overleg met 

ouders beperken!)* het naleven van het maximaal aantal uren per week presteren op school 

* geef leerkrachten degelijk materiaal! inclusief computer met nodige programma's en 

internet 

* voorzie meer plaats per kind in kleuterklassen en maak het maximaal aantal kleuters per 

klas tot max. 21 kls 

* meer uren zorgondersteuning voor 'zware' klassen 

 

 

Meer leerlingbegeleiding (CLB) 

Leraar secundair onderwijs en muzikant 

ondersteuning      7 

 

       Meer mankracht op leerlingbegeleiding en CLB. Op dit moment spendeer ik veel tijd aan 

begeleiden van leerlingen, die eigenlijk hulpverlening zouden moeten krijgen. CLB’s en 

leerlingbegeleiders hebben geen tijd om het "echt" op te volgen, of schuiven de bal terug. Ik 

merk vaak dat ik zo goed mogelijk die tijd probeer te overbruggen, of de leerlingbegeleider wil 

ontlasten. Vaak is in de tussentijd het kalf al verdronken, of is al mijn energie hiernaar gegaan 

en niet naar bijscholen of lessen. 

 

Lerarenplatform 

Schooldirecteur 

 
loopbaan      4 

 

       Graag verlenging van het lerarenplatform. Een aantal mensen hebben omwille van dit LPF 

voorrang opgebouwd, en zouden in geval van het niet meer inrichten van het LPF geen job 

meer hebben volgend schooljaar. Dit voelt alsof we deze mensen met valse beloften 

aangetrokken hebben, en nu ze TADD zijn weer moeten wegsturen. 

 

 

Leersprongen maken met tutoring en de kracht van de integrale benadering! 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

Ondersteuning, 

team & overleg, 

(leraren)opleiding 

     1 
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       We werden de laatste maanden om de oren geslagen met het begrip “leerachterstand” en 

alle discussies die de term met zich meebracht. Studies van bv. Kristof De Witte van de KUL 

brachten keiharde cijfers naar voor over leerverlies en groeiende ongelijkheid in onderwijs, 

met een grote zorg om de langetermijngevolgen. Toch weten we al sinds de studie van Bloom 

in 1984 dat tutoring of één-op-één begeleiding dat leerverlies enorm kan beperken. In een 

recentere overzichtsstudie bevestigen Dietrichson en zijn collega’s dat. In het najaar van 2020 

werden vooral studenten uit de lerarenopleiding ingeschakeld als leerbuddy als win-win-win-

operatie.  

De 1) scholieren krijgen meer individuele begeleiding.  

De 2) scholen krijgen meer handen in de klas.  

De 3) studenten uit de lerarenopleiding kunnen het vak leren met een kleinere groep 

scholieren, zodat de ‘praktijkschok’ minder groot is. Maar ook de leerbuddy heeft 

ondersteuning nodig en verdere professionalisering, zo bleek uit de intervisies. Voor mijn 

onderzoek als Schoolontwikkelaar analyseerde ik alle intervisievragen en dat leverde een 

schat aan informatie op. De meest gestelde vraag van de leraar-in-opleiding was: Hoe begin ik 

er aan?  

Dit inspireerde ons om met een aantal experten een tool te verfijnen als houvast voor elke 

startende leerbuddy. De tool formuleert een antwoord op de vraag "Hoe begin je aan je 

ondersteunings-opdracht?" door drie basisvragen te analyseren: 1) Welke relatie bouw je op 

met je leerling, de leerkracht, de zorgjuf, de school, de ouders, ...? 2) Welke inhoud heb je 

nodig? 3) Welke houding neem je aan? Het uiteindelijke resultaat was de Quickscan. Dat 

werkinstrument geeft de leerbuddy 1) een overzicht van succescriteria om de ondersteuning af 

te toetsen, 2) een instrument om te reflecteren over eigen sterktes en kansen tot groei als 

leerbuddy, 3) een tool om in dialoog te gaan over de eigen aanpak met opleiders of tijdens de 

intervisie. De succescriteria zijn gekoppeld aan drie duidelijke cirkels: de relatie met de 

omgeving die de ondersteuningsvraag stelt of de nood heeft, de inhoud van de 

ondersteuningsinterventie en de attitude van de leerbuddy zelf. De QuickScan is gebaseerd op 

de integrale benadering van Daniel Ofman. De 3 cirkels zijn een houvast die de leerbuddy laat 

reflecteren over de sessie-inhouden (HET), de interactie met de leerling (WIJ) en de eigen 

houding (IK) tegenover de leerling, de opdracht, de school,...Door de situatie te bekijken door 

deze drie lenzen stelt de leerbuddy scherp wat er tussen hen en de leerling gebeurt, waar ze 

inhoudelijk mee bezig zijn en wat dit met hen als persoon doet. Pas als de leerbuddy tegelijk 

door de drie lenzen samen kijkt, kan hij of zij het doel succesvol bereiken. Dat doel kan zijn: - 

de kleuter ondersteunen in prikkelbeheersing, 

- de leerling oefenkansen geven om de maaltafels te automatiseren,  

- technisch lezen ondersteunen, 

- het zelfvertrouwen van de leerling een boost geven,  

- de leerling op weg helpen bij het maken van een examenplanning,  

- …Het gaat steeds om het leren van de leerling! En er is ook winst voor de leerbuddy. Daarom 

een pleidooi voor de integrale benadering van Daniel Ofman die de maatschappelijke opdracht 

van scholen beschrijft als ... leerlingen voorbereiden op deelname aan vervolgonderwijs en de 

samenleving. Het eerste doet een school door hen kennis (HET) en vaardigheden bij te 

brengen, het tweede door hen te vormen in waarden, normen en attitudes en te leren wat 

goed burgerschap (WIJ) betekent én door hun zelfkennis (IK) en zelfvertrouwen te ontwikkelen. 

De kernvraag is: wat hebben wij als school te doen om deze leerling zo te begeleiden dat hij 

zijn eigen pad leert bewandelen en daarin succesvol is? Precies deze vraag is ook de vraag 

van de leerbuddy! Voor een krachtig antwoord op deze vraag geef je volgens Ofman aandacht 
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aan alle drie de cirkels en wel in onderlinge samenhang. Weten waar je inhoudelijk mee bezig 

bent (het), hoe je dat samen voor elkaar gaat krijgen (wij) en wat het doet met jezelf (ik). Zo is 

voor iedereen duidelijk wat jullie doen en waarom jullie dat zo doen. Je kunt als leerbuddy 

enkel inzetten op het bijspijkeren van harde leerplandoelstellingen. Maar dan mis je de kans 

om waarderend te werken vanuit de kwaliteiten van de leerling. Ofmans integrale benadering 

houdt de leerbuddy een spiegel voor: ga je werken vanuit de stoornis/de leerachterstand of 

vanuit de kwaliteiten van het kind/de leerling? Ga je nadenken over je doelen over welke 

stappen vanuit de inhoud, de relatie en jezelf nodig zijn om dat doel te bereiken? De tool 

ondersteunt de leerbuddy in deze integrale benadering, ... en elke leerkracht die leerbuddy wil 

zijn! 

 

 

Geef leerkrachten de kans om een 'sabbatical' te nemen om te herbronnen 

Werkzaam buiten onderwijs 

loopbaan, 

professionalisering 
     4 

 

       De taken voor leerkrachten zijn zo veelzijdig, de verwachtingen zo hoog, de uitdagingen 

divers, de loopbaanplanning onbestaand een de structurele omgeving vaak niet voldoende 

ondersteunend. Waarom leerkrachten die dat wensen/hier nood aan hebben, niet de kans 

bieden om om de 7 jaar een (betaalde) sabbatical te nemen, voor een specifieke opdracht die 

hen beter maakt in hun job of hen toelaat hun job gedreven en haalbaar verder te zetten tot 

aan hun pensioenleeftijd? Concreet denk ik aan een opleidingsjaar, een werkjaar in het 

bedrijfsleven, een jaar om een handboek of didactische methode mee te ontwikkelen, een jaar 

om in het buitenlandse onderwijs inspiratie op te doen, een tijdelijke opdracht als coach voor 

jonge leerkrachten, etc. ). Tegelijk, ook om het systeem betaalbaar te houden, dient er wel 

overwogen te worden om te snoeien in de wildgroei van verlofstelsels, detacheringen, 

verworven rechten en andere voorrechten. Loopbanen worden steeds langer: jongeren van 23 

hebben nu het perspectief dat ze tot 67 of zelfs 68 dienen te werken voor een volledige 

loopbaan/volledig pensioen. Het lijkt me moeilijk haalbaar om in het onderwijs leerkrachten zo 

lang gedreven aan het werk te houden zonder een loopbaanplanning met 

herbronningsperiodes (sabbaticals met specifieke opdracht). Leerkrachten moeten kansen 

krijgen om een nieuwe adem te vinden. De mogelijkheid om elke 7 jaar even afstand te nemen 

en je te verdiepen in een andere wereld die gelinkt is aan het onderwijs, kan m.i. ook helpen 

om het zeer hoge ziekteverzuim in het onderwijs terug te dringen. 

 

Cursusmateriaal voorzien 

Leraar secundair onderwijs 

Leermiddelen      9 

 

       Veel leerkrachten, en niet alleen jonge leerkrachten, weten niet altijd waar ze de mosterd 

vandaan moeten halen om les te geven, zeker nu met de onderwijshervorming. Wanneer de 

overheid eindtermen vaststelt zou het ook cursusmateriaal moeten aanreiken waarmee deze 

doelstellingen bereikt kunnen worden. Leerkrachten zijn geen auteurs van schoolboeken. Ooit 

'erfde' ik een handboek van een collega. Dit boek stond vol inhoudelijke fouten en vaak 

werden er thema´s behandeld die niet in het leerplan aan bod kwamen. Verder zijn de 

wegwerp-invulboeken van de uitgeverijen slecht voor de natuur en drijven zij de kostprijs voor 

de ouders op. Door deze modelcursus geheel vrijblijvend aan te reiken heeft elke leerkracht de 
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vrijheid om zelf een cursus samen te stellen of eventueel toch een handboek te gebruiken. 

Leerkrachten zouden zich zo zowel vrij als ondersteund voelen en verder heb je als overheid zo 

meer garantie op kwalitatief onderwijs. 

     Simpelweg het broodnodige basismateriaal ontbreekt om op een kwaliteitsvolle wijze de 

kinderen een degelijke opleiding te geven. Bij gevolg leer je noodgedwongen toekomstige 

techniekers foutieve gewoontes en werkmethodes aan. Wat bij mij voor frustraties leidt. Ik heb 

het gevoel dat het doel van onze taak "de kinderen van de straat af te houden" is geworden. 

Voor een degelijke opleiding kunnen ze later bij VDAB terecht. Ik heb dit schooljaar zelf een 

eindwerk (GIP) gefinancierd twv€250. Gek? Ja, maar het gaf me gemoedsrust. (Leraar 

secundair onderwijs) 

 

Lerarenondersteuners in de klas 

Leraar basisonderwijs 

Ondersteuning, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     8 

 

       Zorg voor gekwalificeerde leraren ondersteuners in de klas. Zij kunnen administratieve 

taken en eenvoudige begeleidingstaken overnemen van de klasleerkracht zodat die tijd en 

ruimte krijgt om zich te verdiepen in nieuwe inzichten, nieuwe lesmethodes, ... 

 

     Aanvulling: ook EXTRA uren voor de zorgleerkrachten. Dit systeem is zo verouderd en 

gebaseerd op een klassituatie waarbij een AN niet of maar miniem voor komt. Niet meer op de 

huidige situatie in veel scholen! (Leraar basisonderwijs) 

 

Houd de schoenmaker bij zijn leest 

Leraar secundair onderwijs 

professionaliteit, 

(leraren)opleiding 
     2 

 

       Al te vaak krijgen leraren opdrachten waar ze niet voor opgeleid zijn of onvoldoende 

ervaring in hebben opgedaan. Het huidige projectmatig werken vraagt van een leraar dat hij 

alle aspecten van zijn soms ruim vakgebied beheerst. Dit is praktisch niet haalbaar met de 

huidige technische evolutie. Nieuwe leerplannen vragen dat b.v. leerkrachten elektriciteit nu 

ook mechanica, fietstechnieken, autotechnieken moeten gaan geven... Men kan niet 

verwachten dat dit op een professionele manier zal verlopen. Een professionele leraar is een 

leraar die zijn vak 100% beheerst.  Om je vak de dag van vandaag 100% te kunnen 

beheersen, is specialisatie nodig. Zet de juiste leraar op de juiste plaats. 
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     Dit is niet enkel zo in de technische vakken.  Door de nieuwe leerplannen moeten 

leerkrachten zich 'herscholen' zonder hiervoor tijd te krijgen om een opleiding te volgen.  Hun 

vakken worden afgeschaft en ze zijn vast benoemd hierin.  Laat deze leerkrachten een jaar 

lang met behoud van loon een opleiding volgen om hun nieuwe vakken onder de knie te 

krijgen.  Nu is het zelfstudie en volgen velen als het kan slaafs een handboek zonder soms te 

weten waar ze echt over lesgeven.  Andere vallen uit ...  Leerkrachten vrijstellen om een 

vakspecialist te worden (met behoud van loon en anciënniteit) is volgens mij de enige 

oplossing.  Dit naast je fulltime job erbij nemen is niet mogelijk als je je werk goed wil doen. 

(Leraar secundair onderwijs) 

 

Onderwijsondersteuning als re-integratie 

Werkzoekend 

Loopbaan,  

arbeidsvoorwaarden 

     2 

 

       In het onderwijs worden mensen die langdurig ziek geweest zijn of chronisch ziek zijn vaak 

onderworpen aan het lot van de pensioencommissie omdat ze al hun ziekteverlofdagen 

opgebruiken. Een re-integratietraject is in het onderwijs soms niet mogelijk. Mensen kampen 

met lichamelijke en daaruit voortvloeiend vaak ook met psychische problemen. Het kunnen 

werken, het in de maatschappij blijven staan, zou velen kunnen helpen om zich nog 'mens' en 

niet ziek of afgeschreven te voelen. Ze hebben hun enthousiasme, motivatie, vaardigheden, 

talenten, kennis en ervaring nog steeds. Deze worden echter niet (steeds) op een 

constructieve manier aangewend door het beleid. Financiële ondersteuning om een geschikt 

verlofstelsel kunnen op te nemen, is er niet steeds of is onvoldoende toereikend om te kunnen 

blijven ademen. Meestal heeft die financiële ondersteuning nare gevolgen voor de 

belastingen. Je moet de nodige kracht en creativiteit aan de dag kunnen leggen om die 

pensioencommissie te kunnen omzeilen. Voor mezelf resulteerde dit als alleenstaande mama 

van 2 in 4 jaar zoeken naar oplossingen om toch te kunnen blijven werken ongeacht de 

nasleep van kanker. De enige drijfveren waren lichamelijk, psychologisch en financieel 

overeind blijven en mijn gezin managen. Enkele van deze oplossingen:  

- revalideren  

- solliciteren binnen en buiten het onderwijs  

- loopbaanbegeleiding 

- van functies en scholen switchen  

- gesprekken met scholengroep, directie en vakbond  

- hulp zoeken bij een preventie-adviseur ter voorkoming van psycho-sociale risico's, Stichting 

tegen Kanker en Unia, ... . 

Er zullen heus wel andere positieve voorbeelden binnen het onderwijs te vinden zijn. 

Misschien kunnen ideeën gebundeld worden en in een concreet plan/decreet gegoten worden 

waarin. Zet deze mensen bv. in bij .. 

- onderwijsondersteuning in klassen, 
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- aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten en meer ervaren leerkrachten die van 

school/functie/leerjaar veranderen, 

- het zorgbeleid binnen de school 

- ondersteuning secretariaat 

Kortom zet deze mensen uitgaande van hun talenten in functies waarbij ze meer 

verademing/rust tijdens en/of na de schooluren kunnen vinden om zich kunnen blijven in te 

zetten voor de kinderen en scholen. Ken extra (zorg)uren toe aan scholen. Het huidige systeem 

van 'koppen tellen' op 1 februari is ontoereikend om verschillende redenen. En waarom ook 

niet een ondersteuningsplatform creëren, specifiek met onderwijsassistenten die hun 

ervaringen, vaardigheden en kennis kunnen delen met andere leerkrachten en scholen. Maak 

dit platform net- en scholengroep overschrijdend zodat er sprake is van een grotere groep 

mensen en beleidsmatig er niet meer om heen deze mensen kan gekeken worden omdat ze 

toevallig in (te) kleine getalen aanwezig zijn. Laat hierbij ook navormingen toe, volledig 

afgestemd op de noden van de klassen/scholen/scholengroepen. 

 

 

De kosten voor een school en hierdoor de verschillen tussen scholen 

Leraar basisonderwijs 

middelen, 

leermiddelen, 

infrastructuur 

     3 

 

 

       Als school moet je continue afwegingen maken over welke materialen, verbouwingen, ... je 

wel of niet kan aankopen/plannen. Hieronder zet ik een maar een paar voorbeelden, want de 

lijst is eindeloos. Ik heb ondertussen al met verschillende handleidingen gewerkt en perfectie 

bestaat hierin niet. Toch hebben vele handleidingen heel goed materiaal en vind ik het vaak 

nuttig om uit verschillende materialen iets te plukken. Hierbij bots ik echter regelmatig op een 

financiële grens. Om je als leerkracht beter af te stemmen op je leerlingen zou een toegang tot 

meer materiaal handig zijn. Daarnaast is er hierin ook een groot verschil tussen de scholen 

onderling, naar gebouwen, materialen, budget, ... Terwijl we toch gewoon al onze kinderen 

dezelfde kansen willen geven? Ik begrijp zeker dat de uitgeverijen, organisaties van 

nascholingen, ... ook hun mensen moeten betalen en terecht! Maar kan er dan geen budget 

zijn vanuit de overheid die er voor zorgt dat de scholen daar niet voor moeten opdraaien? Het 

is misschien een utopie maar om je job goed te kunnen doen, moet je ook over goede 

materialen, infrastructuur, ... beschikken. En vele scholen hebben hier het budget niet voor. 

 

 

Levenslang leren stimuleren 

Schooldirecteur 

professionalisering, 

(leraren)opleiding 
     17 
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       Als zij-instromer vond ik het zeer bizar dat je loon gewoon stijgt ook als je niet up to date 

blijft na je afstuderen. Dat is frustrerend voor degenen die het wel doen en zorgt ervoor dat er 

niet op een kwaliteitsvol niveau gecommuniceerd kan worden in je vakgebied. Hierdoor 

stagneert ons onderwijs ook of krijgen onderwijsinzichten pas jaren na datum ingang op de 

werkvloer of als er acuut iets opduikt (cfr corona) Koppel de tweejaarlijkse loonsverhogingen 

aan een creditsysteem van bijstuderen.  Zo kunnen leerkrachten basisonderwijs doorgroeien 

naar Masters indien ze dit wensen. (de vraag kan gesteld worden of het diploma dan wel de 

inhoud belangrijk is, want ook als Master zal je up to date moeten blijven) Het zorgt alvast: dat 

leerkrachten naar een hoger niveau bijgeschoold worden, up to date blijven, zich kunnen 

specialiseren doorheen hun loopbaan  waardoor ze minder vlak wordt. Nieuwe 

onderwijsontwikkelingen zullen zich sneller op de werkvloer kunnen bewijzen. 

 

     Bijscholen houdt ook in dat men onderzoeksliteratuur en boeken leest…. Zelf zaken 

uitprobeert rond ICT…. Een onderzoekende houding hebben, gepassioneerd zijn …. Met 

gewoon navormingen volgen kom je er ook niet. Er moet een verwerking zijn en nadien die 

kennis delen met je collega’s. Die leerkracht bonus geven….Ik zou met die bonus materiaal 

kopen om een uitdagende speelplaats te maken. Waar kinderen optimaal uitgedaagd en 

ontwikkelen. Of verschillende boxen maken voor kansarme kinderen en kinderen met een 

leerachterstand daarrond een project starten waarbij ouders ook ondersteund worden….. 

(Leraar basisonderwijs) 

     Ik doe met mijn master pedagogie de instapklas omdat niemand dit wilt doen en ververs 

pamper. Om mij gelukkig te voelen lees ik veel boeken en onderzoek over onderwijs. Ik word 

niet meer betaald omdat ik een master heb… (Leraar basisonderwijs) 

     Helemaal mee eens! Maar hoe laat je leerkrachten voldoende bijscholen met een budget 

van €65/leerkracht/schooljaar? En met amper 1,5 pedagogische studiedag per schooljaar? 

Ook hiervoor zijn de middelen nodig! (Schooldirecteur) 

     Dank je. De middelen zouden niet meer schoolgebonden maar loonsgebonden zijn. Zo 

gaat je loon niet meer automatisch omhoog, maar enkel wanneer je je  bijschoolt. Indien je in 

een periode van twee jaar een x-aantal studiepunten haalt, kom je in een volgende loonschaal. 

De verantwoordelijkheid tot nascholen ligt daardoor niet alleen meer bij de school (met 

inderdaad een ontoereikend nascholingsbudget) maar bij de leerkracht. Wie zich voortdurend 

bijschoolt, zal daar dus financieel voor beloond worden .Hierdoor krijg je ook een up to date 

team, en ook een minder vlakke loopbaan. Leerkrachten kunnen op die manier door het 

verzamelen van studiepunten bvb doorgroeien naar een Master. Anderzijds kan je 

leerkrachten die starten aan een lerarenopleiding en het misschien niet halen, toch nog 

inzetten als assistent-leerkracht, waarna ze later toch kunnen doorgroeien tot leerkracht. 

(Schooldirecteur) 

 

De leraar als coach en als coach 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

professionalisering      1 
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       De leraar krijgt als maar meer een coachende rol toebedeeld. Maar hoe vorm je een team 

leraren om tot coaches. Wie coacht dan die leraren en maakt van hen de coachees? 

Professionalisering van leraren is en blijft een enorm belangrijk aspect van het onderwijs. 

Levenslang leren vragen we van leerlingen, maar zeker ook van de leraren die hen daarin 

coachen. Als afstuderende schoolontwikkelaar heb ik door mijn onderzoek mogen ervaren 

welke impact je als coach op je team kan hebben en welke meerwaarde dat dan biedt voor de 

leerlingen. Het vormen van goede schoolontwikkelaars en hen een plek op de werkvloer 

geven, waar ze met de voeten in de praktijk staan die ze onderzoeken en helpen versterken is 

een ideale manier om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Een opleiding zoals deze volgen 

mogelijk maken voor geïnteresseerden zorgt ervoor dat het onderwijsveld extra ondersteuning 

kan krijgen in het ontwikkelen van hun school. 

 

 

Collaboratief professioneel leren of Lesson Study-cyclus doorlopen 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering, 

team & overleg 
     2 

 

       Samen lessen voorbereiden (onderzoekend leren, literatuurstudie), lesgeven + observatie 

van leerlingen (data verzamelen), discussie over wat geobserveerd werd (wat werk er bij welke 

leerling?), les herwerken en opnieuw geven. Bevindingen publiek maken en vakgroep ea 

uitnodigen om te komen luisteren (professionaliteit tonen). Dwz een kwaliteitscirkel doorlopen. 

Om op deze manier te kunnen werken: minder effectieve uren/lesopdracht wie hieraan wil 

participeren, want maakt deel uit van de lesopdracht. Meerwaarde wanneer een vakexpert, 

academicus of bv expert in leerstoornissen mee komt ondersteunen en inhoudelijk input geeft. 

Leren voorop stellen! 

 

     Lesson-study's zijn een goede manier om weerstand weg te nemen of een moeilijk/nieuw 

domein leven in te blazen. Het vergt spijtig genoeg veel tijd, die we niet hebben... (Leraar 

basisonderwijs) 

 

Ruimte voor professionalisering 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

professionalisering, 

(leraren)opleiding 
     9 

 

       Onderzoek (SONO) wijst uit dat professionalisering pas écht effect heeft als het gaat om 

langlopende initiatieven met een onmiddellijke transfer naar de werkcontext én liefst met 

betrokkenheid van collega's. Faciliteer die professionalisering door voldoende budget vrij te 

maken, door scholen te ondersteunen door een pool van vervangers wanneer een collega de 

opleiding volgt, door scholen te stimuleren in het creëren van roldiversiteit en -fluïditeit, door 

leraren die langlopende professionaliseringen succesvol afgerond hebben ook (financieel)te 

honoreren. 

 

     Rolfluïditeit en -diversiteit zijn sleutelwoorden om mensen te blijven motiveren en scholen 

te laten groeien. Het voorkomt dat mensen vastroesten in hun werking. (Leraar 

basisonderwijs) 
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Laat leraren mee besturen! 

Leraar secundair onderwijs en momenteel gedetacheerd als beleidsmedewerker duurzaam 

onderwijs 

schooldirectie      4 

 

       De beslissingen op schoolniveau (investeringen, beleid,...) gebeuren vaak via een 

schoolbestuur met beperkte inspraak van leraren. Die schoolbesturen zijn bovendien meestal 

niet divers samengesteld. Waarom het bestuur van de school niet meer in handen geven van 

de leerkrachten zelf? Ze moeten daar dan natuurlijk de ruimte voor krijgen binnen hun 

opdracht. Het zou ervoor kunnen zorgen dat de loopbaan van een leerkracht minder vlak is en 

zo kunnen leraren hun school meer mee vormgeven. 

 

Frans geven in het lager onderwijs 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding, 

loopbaan 
     7 

 

       Ik ben een zij-instromer (na een master diploma en 8 jaar werk) .Via Artevelde heb ik de 

opleiding lager onderwijs gevolgd en succesvol afgewerkt. Ik verschoot echter van het niveau 

van Frans van mijn medeleerlingen. Ik vind dat het niveau van afgestudeerde leerkrachten te 

laag ligt. Toch kan ik perfect begrijpen dat er heel goeie leerkrachten zijn die misschien niet zo 

sterk zijn in Frans en dan ook niet in het 5de of 6de leerjaar willen les geven. Daarom stel ik 

voor om met een certificaat te werken + het niveau Frans optrekken. Wie het haalt krijgt een 

certificaat Frans (zoals er bestaat voor godsdienst) en deze leerkrachten mogen dan Frans 

geven de anderen niet. Het is een idee. Hopelijk hebben jullie er iets aan. 

 

      Frans zou op de lagere school moeten worden gegeven door leraren die de taal vlot en 

speels beheersen, zodat kinderen vreugde beleven aan het leren van Frans (in plaats van de 

onkunde en antipathie voor de taal over te nemen van hun leraar). (Schooldirecteur) 

     Dat zou zo wel eens kunnen zijn ; onze jongere leerkrachten hebben meer affiniteit met 

het Engels, ik ben rond de 60 jaar en heb idee dat ik in het secundair toch wel goed en veel 

Frans heb moeten leren, en ik zie bij lagere schoolkinderen en kleuters dat er toch veel zijn die 

zichzelf Engels aanleren... Times they are.. (Werkzaam in een andere functie in onderwijs 

(administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Ik vind je idee interessant, en vraag me af of je dit kan doortrekken naar bijvoorbeeld 

muzische vorming. Als je zelf niet van muziek/drama/... houdt, zal je dat via de 

(noodgedwongen) misschien te beperkte aandacht in de hogeschool ook niet snel 

ontwikkelen. Het geeft ook mogelijkheden om studenten die in de lerarenopleiding niet zouden 

slagen voor een vak, niet tegen te houden om toch leraar te worden. (Want 1 vak niet goed 

kunnen, betekent niet dat je geen goede leraar zou zijn!) En daarnaast zie ik kansen voor het 

profileren van leraren: door bepaalde vakken net wel (of extra goed) te behalen, kan je met 

jouw profiel ook gerichter een job zoeken in een school waar jouw kennis en kunde absoluut 

welkom zijn! Daarnaast sta ik wel weer argwanend tegenover het te veel opdelen in vakken in 

het basisonderwijs, omdat de mogelijkheden om leerstof te integreren net zo waardevol zijn en 
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allesbehalve mogen weggegooid worden door een te veel aan 'vakleerkrachten'. Misschien 

kunnen beide systemen wel naast elkaar bestaan? (Onbekend) 

      Ik kan me hier helemaal in vinden. Langs de andere kant vind ik het ook wel 

belangrijk dat er bij elke leerkracht (ook kleuteronderwijzers) een goede basiskennis 

(met de nadruk op basis) van Frans aanwezig is. Er wordt steeds meer ingezet op 

taalinitiatie en dan hebben onze jongere kinderen ook recht op een correct aanbod van 

de taal. (Leraar basisonderwijs) 

 

Kwaliteit in het onderwijs verbeteren. 

Ik werk als ASV kleuterleerkracht in het buitengewoon onderwijs in een MPI 

Ondersteuning, 

team & overleg, 

middelen 

     7 

 

       Kwalitatief onderwijs is volgens mij onderwijs op maat van elk kind. Elk kind moet eerlijke 

en gelijke kansen krijgen. Elk kind moet kunnen groeien op zijn eigen manier en tempo mits de 

juiste omkadering. Ik las hier reeds een idee van een collega met de oplossing  kleinere 

klassen, maar ook fulltime kinderverzorging per school. Dat is inderdaad al een eerste stap! 

Maar hiermee alleen zullen we niet ver komen, want als leerkracht basisonderwijs hebben we 

niet voldoende kennis van verschillende problematieken. Daarnaast is er meestal maar een 

halftijdse of als je geluk hebt een fulltime zorgcoördinator aangesteld voor een volledige 

school. Als je goed rekent dat er minstens 4 verschillende problematieken in 1 klas aan bod 

komen en je een school bent met 13 klassen hebt is dit veel te weinig! Dan zwijg ik nog maar 

van de vele zorg in het gewoon onderwijs dat vaak niet doorgaat, omdat een leerkracht afwezig 

is of op bijscholing is of... Op die momenten staan deze leerlingen in de kou! Ik ben er dan ook 

van overtuigd dat er meer middelen en mensen moeten ingezet worden. Met mensen bedoel 

ik mensen met expertise vanuit verschillende invalshoeken ik bedoel hiermee therapeuten o.a. 

psychologen, kinésisten, ergotherapeuten, sociaal werkers, opvoeders, logopedisten... als we 

samen met de klasjuf onze  kennis bundelen bouwen we een groter vangnet op rond alle 

kinderen van de klas. Niet enkel voor de leerling kan dit een grote hulp zijn ook voor ouders 

die het soms eens moeilijk hebben of met vragen zitten. Zit een leerling vast op psychologisch 

vlak of verloopt de fijne motoriek iets trager of heeft een leerling problemen met taal... of heeft 

uw kind meer uitdaging nodig? Deze mensen kunnen samen met de klasjuf met uw kind aan 

de slag. Daarnaast zal de druk veel lager zijn voor klasleerkrachten omdat zij er niet meer 

alleen voor staan en zich meer kunnen toespitsen op het lesgeven. Je hoeft niet ver te zoeken 

naar dit voorbeeld... men past dit al toe in het buitengewoon onderwijs elke leerling mag zijn 

wie hij is. Het welbevinden staat centraal, we vertrekken vanuit wie is de leerling? Wat kan de 

leerling? Waar loopt het moeilijk? Wat loopt goed? Hoe kunnen we samen onze krachten 

bundelen om deze leerling kansen te geven om verder te ontwikkelen? Belangrijk! “Als het 

welbevinden niet goed zit, komt een kind niet tot leren.” Dit is ook de reden dat ik de overstap 

naar het buitengewoon onderwijs gemaakt heb, vertrek vanuit het welbevinden en de talenten 

van de leerling en bundel alle kennis en expertise om zich verder te laten ontplooien. Ik wil tot 

slot nog even benadrukken dat besparen in het onderwijs niet de oplossing is ook niet in het 

buitengewoon onderwijs als we kwaliteit willen bieden! 

 

 

Structureel voorzien van overlegmomenten onderling 
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Leraar secundair onderwijs 

Team & overleg, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     17 

 

       Een vakvergadering of personeelsvergadering moet nu steeds 'na de lesuren', waardoor het 

een verplicht nummertje wordt en liefst zo kort mogelijk duurt. Dit zijn nochtans momenten 

waarbij leerkrachten heel wat van elkaar kunnen leren, en in principe willen leerkrachten ook 

hun kennis en goede praktijken delen met elkaar. Wanneer hiervoor tijd wordt voorzien in het 

uurrooster, draagt dat bij tot de professionele kennis van de leraar en tot collegiale 

ondersteuning 

     Klopt. Hierbij aansluitend zou je een verschil kunnen maken tussen een lessenrooster en 

een werkrooster. Bijvoorbeeld door elke dag zeker tot 17u op school te blijven of 

woensdagnamiddag of in de vakanties enkele vaste dagen. Velen van ons doen dit eigenlijk al 

maar dit wordt niet altijd door iedereen gezien/geregistreerd en vergoed. (Zie ander idee van 

iemand rond de 40-uren week) (Leraar basisonderwijs) 

     In de basisschool is de hoeveelheid aan toezicht, best een zware. En goed toezicht houden 

is ook werken o.a. i.f.v. pestpreventie! Met ouder worden, weegt dit steeds zwaarder door. Het 

is zo belangrijk om tussen de lessen door, even op adem te kunnen komen, gewoon tijd te 

hebben voor een plaspauze, een hapje, een drankje, een babbeltje, ... zelfzorg. Toezicht zou 

door onderwijshulp (nieuwe job) kunnen opgenomen worden. Daarnaast is er in de 

basisschool voor een goede leerlingenbegeleiding best wat overlegtijd nodig: voor gesprekken 

met leraren en CLB, leerlingen, ouders, andere externen. Nu is dat evenwicht zoeken tussen 

gebruik van lessen LO, of even naschool, of klasvrij maken door jammer genoeg meestal 

zorgjuffen, die eigenlijk beter bij het overleg zouden aansluiten. Ook leraar LO zou i.f.v. 

motorische en andere ontwikkeling moeten kunnen deelnemen aan overleg. De job 

'onderwijshulp', kan hierbij voor klasvrij maken van leraren zorgen, zonder alle extra stress en 

kunst-en-vliegwerk. (Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, 

ondersteuner, begeleider, ...)) 

 

Webinars moeten blijven 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering, 

digitalisering 
      20 

 

       Door corona werden vele nascholingen digitaal aangeboden. Hopelijk wordt dit verder 

gezet, want zo kan ik op mijn eigen tempo, op een moment dat mij past, de webinar 

(her)bekijken. 

 

 

Waardeer en stimuleer zij-instromers 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

loopbaan, 

(leraren)opleiding 
     11 
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       Een goede mix van "gewone" leerkrachten en zij-instromers (mensen die pas op latere 

leeftijd, na een ander job, leerkracht worden) zorgt voor instroom van nieuwe kennis en 

expertise, van levens-en praktijkervaring, complementariteit, ... Zij-instromers zijn idealisten én 

specialisten, met diverse professionele én nuttige expertises, die hun competenties willen 

delen met de nieuwe generatie. Toch is het voor die zij-instromers nog steeds niet makkelijk 

om de overstap te maken. Zo kan anciënniteit maar voor een stukje meegenomen worden en 

moeten ze een intensieve opleiding volgen voor ze aan de slag gaan. Het zou moeten mogelijk 

zijn dat die zij-instromers, na een screening en mits een coachingstraject door de school en 

een programma van duaal leren, onmiddellijk aan de slag kunnen. Mét behoud van de 

volledige anciënniteit. 

     Dit vind ik inderdaad een goede suggestie. Zij-instromers die niet vanuit een 

praktijkberoep, maar uit de privé naar het onderwijs overstappen, krijgen geen enkele 

anciënniteit mee, hoewel er toch een grote expertise bestaat. Deze mensen starten met het 

loon en de anciënniteit van een pas afgestudeerde, waardoor je het gevoel krijgt dat alles wat 

je voorheen hebt opgebouwd, niet gewaardeerd wordt. Daarnaast is de overstap van privé 

naar onderwijs een stap die vele mensen gewoonweg niet kunnen zetten, omwille van de 

onzekerheid ivm tijdelijke contracten, werkbreuk (aantal uren) en daardoor ook onzeker 

inkomen. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Zij-instromers kunnen de institutionalisering die in het onderwijs soms optreedt mee 

helpen voorkomen. (Leraar basisonderwijs) 

     Idd volledig gelijk. Ik heb 11 jaar het onderwijs gelaten voor een vaste job. Na 11 jaar terug 

in het onderwijs gestapt. Veel ervaring opgedaan op vele vlakken maar dit kan niet worden 

meegenomen omdat deze niet werd herkend als anciënniteit... dus 11 jaar in de vuilnisbak... 

helaas maar waar... (Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief 

medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Ik heb enkele jaren geleden na 18 jaar FOD Financiën de overstap gemaakt naar het 

onderwijs. Ik heb mijn geldelijke anciënniteit gelukkig wel kunnen meenemen (de vaste 

benoeming niet). Stel dat ik 18 jaar gewerkt had bij een accountantskantoor en vergelijkbaar 

werk had gedaan, kon ik deze anciënniteit niet meenemen. Waar zit de logica? Logisch dat er 

dan een lerarentekort is, zeker van bepaalde profielen in de 3e graad. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Inderdaad het is frustrerend he... maar ja. Zolang we het werk met hart en ziel doen 

is dit al een grote meerwaarde! (Werkzaam in een andere functie in onderwijs 

(administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Prima idee! Na 15 jaar private sector de overstap gemaakt naar het basisonderwijs en 

geen mogelijkheid om anciënniteit in te brengen. Na 4 jaar BaO nu aan de slag als directie en 

hoewel ik veel put uit mijn ervaring als leidinggevende uit mijn vorige carrière, word ik niet 

genumereerd voor deze jarenlange ervaring. Jammer! (Schooldirecteur) 

 

Ook in het basisonderwijs vakleerkrachten inzetten. 

Leraar basisonderwijs 

Professionalisering, 

loopbaan 
     4 

 



 

 

 

126 

       Voor elk vak een deskundige/expert inzetten: muziek, drama, beweging, taal, wiskunde, 

aardrijkskunde.. Leerkrachten meer tijd geven om de lessen voor te bereiden, zich te 

verdiepen in één vak en de didactiek ervan. 

 

     Waarom ik in het basisonderwijs startte (inclusief opleiding, ook al had ik het diploma 

secundair al op zak), is net omwille van de integratie van alle vakken, de mogelijkheden die dit 

biedt en de band die je opbouwt met de leerlingen. Ik begrijp dat dit systeem veel moeilijker is 

in het secundair onderwijs, maar in het basisonderwijs denk ik dat dit voor deze doelgroep 

echt een waardevolle manier van werken is. Dat neemt uiteraard niet weg dat je af en toe kan 

uitwijken naar een leraar met een bepaalde kennis of expertise die een ander misschien mist. 

Maar de regel maken van vakleerkrachten, en niet de uitzondering, lijkt me veel mooie 

elementen die net wel werken in het basisonderwijs, teniet te doen. (Onbekend) 

 

Lerarenopleiding aanpassen aan de noden 

Leraar secundair onderwijs 

(leraren)opleiding      1 

 

       Als leerkracht secundair onderwijs en coach voor beginnende leraren op onze grote 

TSO/BSO school, stel ik vast dat er voor bepaalde vakken soms heel moeilijk leerkrachten te 

vinden zijn, knelpuntvakken dus. Dit is zeker zo voor technische vakken, maar ook voor 

bepaalde algemene vakken. Nu gebeurt het vaak dat wij voor bepaalde opdrachten geen 

interims vinden. Of dat de interim vakken geeft waarvoor hij niet gestudeerd heeft, want het is 

beter om soms na maanden zoeken iemand voor de klas te zetten die het vak totaal niet 

beheerst, dan die klassen nog langer al die uren in de studie te zetten. Op onze school hebben 

sommige klassen bv. 3 maanden geen lessen godsdienst gekregen terwijl de  leerkracht in 

bevallingsverlof was, dus hebben ze al die uren inde studie gezeten (voor BSO leerlingen is dat 

geen cadeau). Mijn voorstel zou zijn om in de lerarenopleiding een keuzelijst op te stellen van 

verplichte vakken en andere vakken. Elke student zou dan voor zijn opleiding minstens 1 vak 

moeten kiezen van de verplichte vakken. Dit zijn de knelpuntvakken, die soms wel veranderen 

in de loop der jaren, waardoor het wel nodig zou zijn om de lijst regelmatig te herbekijken aan 

de actuele situatie in scholen. Zo zullen scholen hopelijk makkelijker een interim vinden voor 

bepaalde vakken. 

 

 

Sterke opties om te differentiëren door gespecialiseerde collega's. 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning      2 

 

       Ons onderwijs is gebouwd op differentiatie als absolute steunpilaar van de brede basis. In 

het regulier onderwijs is dit vaak zeer moeilijk door te grote klassen, te weinig zorg-

/ondersteuningsuren, grote beperkingen in taal, ...Scholen zouden volgens hun 

leerlingenaantal, aantal SES-leerlingen, een schoolanalyse, ... meer gespecialiseerde 

werknemers moeten kunnen aannemen in plaats van losse ondersteuners voor een beperkt 

aantal uren. Wat in het buitengewoon onderwijs te zien is, speelt zich ook steeds vaker af in 

gewone scholen. Waarom geen deeltijdse psycholoog, orthopedagoog, logopedist, 

ergotherapeut, sociaal werker of gespecialiseerde AN-leerkracht op een school dat daar 

absolute nood aan heeft? 
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Coronatijden 

Student in de lerarenopleiding 

overheid, 

waardering & 

imago 

     1 

 

       We willen dat de regering (incl. minister) ook positieve verhalen deelt over onderwijs in 

coronatijden. Wij hebben soms het gevoel dat er te weinig waardering komt over wat onze job 

inhoudt. We vinden dat dit komt door wat er in de media aan bod komt over onze job. 

 

 

De ervaren leerkrachten inzetten in de lerarenopleiding 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

(leraren)opleiding 
     2 

 

       Geef ervaren leerkrachten met bijvoorbeeld 25 jaar anciënniteit de kans om een paar jaar 

les te geven in de lerarenopleiding om zo ook de vakkennis op peil te brengen. 

 

 

Registratiedatabank professionaliseringstraject van elke leerkracht 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering      2 

 

       Geef elke leraar een persoonlijke databank waarin hij of zij al zijn professionaliseringen 

registreert.  Laat deze databanken allemaal samenkomen in een centrale databank zodat je 

kan zien wie welke nascholing al gevolgd heeft . Neem contact op met mensen die een 

interessante nascholing hebben gevolgd en kom er direct mee in contact. Een gelijk attest van 

alle nascholingen zou plezierig zijn in deze centrale databank.  Misschien is het ook mogelijk 

om het nascholingsaanbod aan universiteiten, netten op elkaar af te stemmen. 

 

Ruimte voor bijscholing en vakliteratuur binnen de opdracht 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

professionalisering      6 
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       Voor bijscholing en het bijhouden van vak- en onderwijsgerelateerde lectuur is meestal 

geen % in de opdracht voorzien. Om bij te blijven en kwaliteit te leveren, is dit nochtans 

cruciaal. Eerder dan meer verloning, zou het zinvol zijn om meer tijd in de opdracht te creëren 

voor bijscholing (en andere zaken zoals kwaliteitscontrole, POC, audit, enz.) Wat heb je aan 

meer geld, als je geen tijd hebt om er iets mee te doen? 

 

     In Nederland wordt voor beginnende leraren bijkomende vorming voor 20% voorzien in hun 

voltijdse takenpakket. Dit zou alvast een mooie aanmoediging zijn voor onze beginnende 

leraren om ook hier tijdens die eerste jaren in het onderwijs deze ondersteuning te vinden en 

zich verder te kunnen bekwamen na hun initiële lerarenopleiding. Zo voorkom je (mogelijk) 

alvast de grote uitstroom binnen de eerste 5 jaren in het onderwijsberoep. Maar ook na deze 

aanvangsprofessionalisering dient een klein percentage voorzien te worden voor verdere 

professionalisering tijdens de loopbaan. Voorzie dit budget niet enkel voor pedagogische 

studiedagen waar vooral wordt ingezet op teamprofessionalisering (nochtans zeker niet 

onbelangrijk), maar ook voor persoonlijke professionalisering. Teamdifferentiatie is een sterke 

troef om ook voor differentiatie bij leerlingen te kunnen zorgen. (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Uitgebreide bijscholingen aanbieden 

Leraar basisonderwijs 

professionalisering     1 

 

       Er worden heel wat bijscholingen aangeboden van 1 dag. In mijn geval gaan die over IT 

zaken waar mensen in de privé diezelfde lesinhoud kunnen volgen in een cursus van pakweg 

6 dagen of zelfs wekelijkse avondschool/dagonderwijs gedurende 1 of 2 jaar. Dit is niet te 

betalen noch te organiseren voor een leerkracht. Eenzelfde onderwerp kost vb 120€ voor 1 

dag in het onderwijs waarbij een veel te grote hoeveelheid theorie erdoor gejaagd wordt en bij 

Syntra voor 6 dagen algauw om en bij de 1000€ kost. Laat scholen hun mensen inschrijven in 

dergelijke cursussen overdag en laat ze betalen door de overheid. Nu krijgen KMO’s korting, 

als ik mezelf zou willen inschrijven niet. Leerkrachten zouden ook moeten kunnen stage 

volgen in bedrijven, een bootcamp volgen van een week, ervaring op doen. Er moeten ook 

meer pedagogische studiedagen zijn op een jaar die zinvol ingevuld worden want veel van die 

sprekers kunnen het soms mooi uitleggen op papier, maar in de praktijk is het wat anders. 

Ook daar moeten competente mensen met ervaring werken die praktijkgericht en realistisch 

zijn. Die ook zelf ervaring hebben of wat ze verkondigen haalbaar, zinvol en realistisch is. Na 

jaren onderwijs moet ik eerlijk toegeven dat heel wat sprekers echt de moeite niet waren. 

 

     Heel wat bijscholingen zijn het niet waard om zich bijscholing te noemen.  Graag eens 

grote kuis in het aanbod en alleen wat echt nuttig is en van goede kwaliteit overhouden. 

(Leraar secundair onderwijs) 

 

Wisselwerking onderwijs - universiteiten - onderzoek - lerarenopleiding 

Pedagogische begeleiding 
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(leraren)opleiding, 

professionalisering, 

loopbaan 

     13 

 

       Bied leerkrachten de mogelijkheid om de sprong te maken naar universiteiten en 

omgekeerd. Geïnteresseerde leerkrachten zouden bij onderzoek, bij doctoraatsprojecten,... 

kunnen worden betrokken. De ervaring die ze daar opdoen, zouden ze dan mee terug naar de 

klaspraktijk of zelfs de lerarenopleiding kunnen nemen. In de toekomst kan het 

leerkrachtenberoep dan flexibel worden ingevuld (voor de geïnteresseerden), namelijk een 

mengvorm van lesgever, onderzoeker en opleider. Een dergelijk systeem zou leerkrachten 

meer variatie, perspectief en 'groeimogelijkheden' kunnen bieden, zou meer uren kunnen 

vrijmaken voor werkzoekende leerkrachten en kan de kwaliteit van het onderwijs enkel maar 

bevorderen. 

 

     Zeer boeiend idee! Het zou de job meteen meer uitdagend maken en minder vlak. 

Leerkrachten krijgen hier momenteel ook te weinig tijd en middelen voor, om zich te verdiepen 

in onderzoek en vernieuwing. (Leraar basisonderwijs) 

     Deze wisselwerking zou ook mogelijk moeten zijn met bedrijven, KMO's, NGO's... want dit 

laat de leerkracht toe de brug te blijven maken tussen klas en samenleving. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Voeg hier ook aan toe: meewerken aan didactische uitgaven op basis van 

wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring. (Leraar basisonderwijs) 

 

Inzetten op lerende netwerken 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

professionalisering, 

team & overleg 
     12 

 

       In elke school is heel wat expertise aanwezig. Door die te delen onder het motto 'sharing is 

caring' kunnen leerkrachten profiteren van elkaars talenten en expertise.  Samen lessen en 

materiaal ontwikkelen, bij elkaar gaan kijken, voorbeelden van goede praktijk delen...Een 

lerend netwerk ontstaat niet spontaan. Daar kan je als leidinggevende veel in betekenen via 

procesbegeleiding en coaching. Het vraagt ook een cultuur van openheid, de durf om je te 

tonen en kwetsbaar op te stellen en het geloof dat je van elkaar kan leren. 

 

 

Oog hebben voor... 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

(leraren)opleiding      2 

 

       Bachelor- of masteropleiding, op zich maakt dit niet veel uit als er tevens een stevige brok 

aandacht gaat naar kansarmoede en binnenklasdifferentiatie binnen de opleiding, als 

volwaardige verplichte vakken dus. Vandaag de dag krijgen we in onze klassen een grote 

diversiteit aan kinderen binnen. Voor leerkrachten is het niet eenvoudig om aan de noden van 
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kinderen op een gepaste manier tegemoet te komen, ook al doen we ons uiterste best. Dat 

merk ik tijdens zorggesprekken. Doordat we onze kinderen met onze eigenste bril bekijken, 

gaan we immers voorbij aan de leefwereld van het kind waardoor we, vaak ongewild, een 

beeld vormen dat niet altijd strookt met de realiteit. Daarom pleit ik voor een verdieping van 

het curriculum. Onmisbaar om frustraties bij leerkrachten weg te werken! 

 

 

De gouden kooi 

Leraar secundair onderwijs 

Loopbaan, 

professionalisering, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     4 

 

       Veel mensen kiezen aanvankelijk voor het onderwijs als een 'roeping'. Wanneer je echter 

het klasmanagement en de leerinhouden onder de knie hebt, is er nog weinig uitdaging. 

Akkoord, je kunt lessen aanpassen, je kunt eens een nascholing volgen... velen (goede of 

slechte krachten) raken echter wat uitgeblust. Er zijn weinig perspectieven. Ofwel word je 

directeur of coördinator, ofwel blijf je dobberen in je sloepje omdat de woensdagnamiddag, 

weekends en vakanties te aanlokkelijk zijn. Heel wat collega's in het onderwijs kiezen voor een 

bijberoep. Dit brengt tenminste financieel op. Energie die soms verspeeld wordt ten koste van 

de school. Maak de job aantrekkelijker .. 

- Zet ervaren leerkrachten in om jonge collega's te ondersteunen, maar geef ze hier ook uren 

voor. 

- Zet leerkrachten die een bepaalde expertise opbouwden op de plek waar ze tot hun recht 

komen. 

- Vraag leerkrachten zelf, op de man/vrouw af, wat ze graag zouden doen. 

- Hanteer een streng, maar rechtvaardig evaluatiebeleid voor leerkrachten. Laat hen niet op 

hun lauweren rusten. 

- Waardeer wat leerkrachten extra doen door bijvoorbeeld een premie uit te reiken. 

- Leg de lat voor zowel leerlingen als voor leerkrachten hoger. 

- Geef voldoende ruimte om professioneel te groeien. 

 

 

Coaching van jonge/beginnende leerkrachten 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning, 

team & overleg 
     2 

 

       Laat ervaren leerkrachten door middel van persoonlijke coaching jonge, beginnende 

leerkrachten begeleiden. Ook ervaren leerkrachten kunnen door deze samenwerking ideeën 

opsteken van jonge leerkrachten. 
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Wie heeft een mooier woord voor "onderwijsprofessional"? 

 
Werkzaam buiten onderwijs 

Waardering & 

imago 
     1 

 

       Voor mij zijn leraren echte "professionals", experten in hun vak en het lesgeven, met alles 

wat er bij komt kijken: leiderschap, klasmanagement, communicatie naar ouders en 

leerlingen, teamwork,....... Maar ik vind het woord "onderwijsprofessional" zo'n lelijk woord. Wie 

kent een beter woord of nemen we gewoon "leraar" als eretitel? 

 

     Meester of juf. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Klascement-on-speed: inzetten op peerteaching en open leermiddelen 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO)  

leermiddelen, 

(onderwijs)onderzoek, 

team & overleg 

     5 

 

       Leerkrachten kunnen veel leren van elkaar: good practices, nieuwe werkvormen, actuele 

voorbeelden, recente inzichten uit onderzoek of uit het werkveld, ...Die kennis van de Vlaamse 

(en ev. buitenlandse) leerkrachten kun je laten cumuleren op een samenwerkingsplatform. 

Stimuleer (wortel en stok) leerkrachten actief om SAMEN leermiddelen te ontwikkelen, die te 

laten evalueren door hun peers en te laten aftoetsen aan de onderwijsdoelen. Deze 

leermiddelen zijn dynamisch en worden constant aangepast aan de actualiteit en nieuwe 

inzichten. Een educatieve Wikipedia, als het ware. Minder invulboekjes, meer Klascement-on-

speed. 

 

 

De overheid die voorziet in beloning voor leerkrachten die het goed doen b 

Schooldirecteur 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden 
     3 

 

       Leerkrachten belonen die het goed doen en de rotte appels die de kwaliteit naar beneden 

halen en perceptie van ouders,... ‘echt’ kunnen ontslaan.  De perceptie in onderwijs en het 

lerarenberoep wordt vaak gevormd door die enkele rotte appels die het systeemmisbruiken 

 

 

Weekopdracht  

Schooldirecteur 
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arbeidsvoorwaarden, 

team & overleg, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     1 

 

       Leerkrachten werken met kinderen, bouwen dus mee aan de maatschappij van morgen; 

vandaar het mooiste beroep ter wereld. Als dit de focus is, en niet de keuze van het beroep 

omwille van de vele vakanties; zullen leerkrachten het ook best aanvaarden dat ook in het 

onderwijs men zich permanent moet professionaliseren.  Dat je als leerkracht er niet meer 

alleen voor staat maar als team verantwoordelijk bent. Dit vraagt overleg en dus ook tijd voor 

overleg.  Vele taken die nu individueel gebeuren (voorbereidingen - agenda - rapporten -

nascholing - ...) kunnen evenzeer ook in teamverband gebeuren. En dat teamverband creëert 

dan ineens ook de mogelijkheid voor overleg (tussen parallelcollega's) - interne navorming - 

personeelsvergadering - ... wanneer we de PRESTATIEREGELING herbekijken vanuit een 

WEEKOPDRACHT (bij ma -di - do  en vrij tot17.00 u en woe tot 16.00 u.) 

 

 

Benut optimaal de ervaring die reeds aanwezig is binnen onderwijs. 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan      10 

 

       Ga op zoek naar ervaren leerkrachten die zich door de jaren heen hebben bijgeschoold en 

laat hen ervaringsdeskundigen zijn voor startende leerkrachten. Trek ervaren leerkrachten aan 

binnen de lerarenopleidingen als mentoren voor de jonge studenten. De expertise delen vanop 

de werkvloer binnen onderwijs is van onschatbare waarde. Laat leerkrachten en scholen leren 

van elkaar over de netten heen. Samenwerking is een enorme kracht binnen een bepaald 

beleid om doelen te bereiken. Maak gebruik van die rijke kennis die wij al bezitten binnen ons 

onderwijs en maak daardoor onderwijs sterker. 

 

     Ik behoor tot de eerste generatie die langer aan de slag gaat. En ik wil dat met plezier en 

passie voor de kinderen, de collega's en de job blijven doen. Het valt me echter op dat men 

moeite heeft met onze leeftijdsgroep. We lopen eigenlijk toch wat in de weg, me dunkt... dat 

observeer ik jammer genoeg. Veel leraren met een rijke expertise, echt topleraren, die jaren 

het beste van zichzelf hebben gegeven, hun gezin vaak  mee lieten werken om de 

schoolgebouwen en speelplaatsen op te smukken...verdwijnen in ziekteverlof en burn-outs, 

door o.a. ...onaangepaste loopbanen, weinig empathische leidinggevenden en collega's...En 

dat in een periode van tekort aan leraren. Zonde! Er wordt ook van ons verwacht dat we alle 

taken op ons blijven nemen: Toezicht (best wel veel minuten...), allerlei voor- en naschoolse 

activiteiten om geld in het laatje te brengen, zetelen in werkgroepen allerhande, naast de 

kerntaak. Die kerntaak dat doen we nog met hart en ziel, maar de rest? Loopbanen moeten 

aangepast worden met de jaren in het werkveld, vanuit talent, ervaring, expertise. Loopbanen 

en taken in onderwijs (basisschool) moeten 'herdacht' worden. Hopelijk neemt men dit mee in 

de nieuwe functieomschrijvingen die men nu aan het uitwerken is! Zodat het echt "leer-

krachtveer-kracht"  kan zijn. (Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief 

medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Ook in het secundair onderwijs moet er eens nagedacht worden over de loopbaan van een 

leerkracht.  De expertise van een leerkracht die heel wat jaren lesgeeft, gaat nu teveel verloren 

omdat teveel leerkrachten afhaken.  Men zou beter oudere leerkrachten inschakelen als 

mentoren, in het middenkader, begeleiden van nieuwe leerkrachten, ondersteunende taken 
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geven. In Zweden is men daar al jaren mee bezig, en niet alleen in het onderwijs. (Leraar 

secundair onderwijs) 

 

Tijd en ruimte om met goesting les te geven. 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

professionalisering, 

ondersteuning, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     1 

 

       Het is belangrijk voor een beginnende leerkracht  het gevoel te hebben erbij te horen, er 

niet alleen voor te staan. Tijd en ruimte krijgen om met goesting te kunnen lesgeven, groeien 

en leren. De beginnende leerkracht heeft de basiscompetenties gehaald maar is daarvoor nog 

geen professioneel. Nochtans worden vele beginnende leerkrachten met heel weinig 

ondersteuning voor de leeuwen (welpen) geworpen. Een passende begeleiding, die structureel 

en omkaderd ingebed is in de school, waar ruimte wordt genomen om met visie te begeleiden 

en te ondersteunen lijkt mij zeker de eerste jaren (in de verdere loopbaan ook) belangrijk. Op 

regelmatige basis begeleidingsmomenten voorzien door zowel directie als ervaren collega’s 

met ruimer ervaring, zijn noodzakelijk. Hier zijn oa. volgende elementen belangrijk: positieve 

coaching (open, constructief, waarderend, probleemoplossend), administratieve 

ondersteuning ( lees ook minder administratie), uitwisseling leermaterialen, co- teaching, 

zinvolle bijscholingen, tijd en ruimte ,…, belangrijk. 

 

 

Een sabbatjaar om de x-aantal jaar 

Vertegenwoordiger De Zuidpoort en BMLIK in LOP Bao en SO 

loopbaan      2 

 

       De bedoeling van dat sabbatjaar kan velerlei zijn, zelfs collega's vervangen in andere 

scholen, een jaar werken in een vak-gerelateerd bedrijf, deelname aan een project in een 

ander land, ... Zo leert de leerkracht hoe het onderwijs elders georganiseerd is, "beleeft" h/z  

de werkelijkheid van zijn/haar vak, ... Resultaat : opnieuw zuurstof om ertegenaan te gaan. 

 

 

Master onderwijs voor de klas! 

Schooldirecteur 

(leraren)opleiding, 

loopbaan 
     31 
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       In het basisonderwijs wordt momenteel op geen enkele manier gestimuleerd om een 

master diploma te halen. Nochtans blijkt uit onderzoek dat het net in het basisonderwijs zo 

belangrijk is om met correcte inzichten aan de slag te gaan. Ik wil hierbij heel graag aansluiten 

op een ander idee waarin gesteld wordt dat onderzoeksresultaten meer tot op de klasvloer 

gebracht moeten worden. Zo lijkt het me belangrijk om na de lerarenopleiding basisonderwijs 

een vervolgtraject te voorzien: een schakel en masterjaar, om zo te kunnen afstuderen als 

Master in het(basis)Onderwijs. Uiteraard zal het ook nodig zijn om de Masters binnen het 

basisonderwijs dan ook naar dit niveau te gaan vergoeden. Momenteel zoeken masters 

Onderwijswetenschappen bijvoorbeeld steeds een job in het secundaire onderwijs, omdat ze 

daar correct ver-/beloond worden. Masters in het basisonderwijs gaat de kwaliteit van het 

basisonderwijs doen stijgen, de leraar professioneler maken, de brug naar onderzoek 

eenvoudiger maken en leerkrachten langer in hun functie behouden geloof ik. 

 

     Het kan een interessant traject zijn, voor sommigen direct na hun basisopleiding voor 

andere na enkele jaren op de werkvloer. Ook bacheloropleiding en masteropleiding die 

verregaander samenwerken kan een verrijking opleveren voor beiden. (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Akkoord. Indien het na hun basisopleiding komt, zou ik wel een soort schakeljaar 

inbouwen waarin er veel stage wordt gelopen. De praktijkervaring is hier toch echt wel 

zinvol en noodzakelijk lijkt me .Ik geloof nog net iets meer in het traject waarin je eerst 

enkele jaren voor de klas hebt gestaan. (Schooldirecteur) 

     Ik denk dat het een interessant discussie is om te zien wat de finaliteit zou moeten 

zijn van die master in de lagere school... tot hiertoe was een master (in mijn hoofd) van 

insteek minder gericht op een praktijk als in "voorbereiden op een job". Als we denken 

aan (toekomstige) leerkrachten die allemaal een masteropleiding zouden gedaan 

hebben dan wordt misschien weer wat anders. ik onderschrijf trouwens de meerwaarde 

van praktijk (en durf luidop dromen wat die meerwaarde wel niet zou zijn als iedereen 

eerst wat praktijk opdeed) (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Persoonlijk vind ik het vooral interessant om een masteropleiding te volgen wanneer je al 

een paar jaar werkervaring hebt. Vooral de combinatie van werk en het volgen van een master 

is zo interessant. Je kan onmiddellijk concrete voorbeelden uitwerken voor je master. (leraar 

hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Klopt denk ik!  Het lijkt me ook heel belangrijk om steeds de mix tussen bachelors 

en masters te behouden OF om er minstens voor te gaan dat voor deze academische 

master er een professionele bachelor moet genoten worden, inclusief véél stage. De 

didactische basiskennis doe je echter daar op. (Schooldirecteur) 

     Masters in het basisonderwijs ben ik genegen, maar dan zal de combinatie opleiding en 

werk toch veel beter moeten uitgebouwd worden dan nu het geval is. Ook stel ik mij vragen bij 

de verloning. Een masterloon zit in de grootteorde van die van de directeur bao, die zeer veel 

verantwoordelijkheid draagt en de school aanstuurt. (Schooldirecteur) 

     Helemaal akkoord! Zelfde geldt voor eerste graad secundair onderwijs en buitengewoon 

onderwijs! Uit ervaring ken ik de meerwaarde van een praktijkgerichte masteropleiding. Helaas 

kan dat nog niet in België. Ik volgde de master educational needs noodgedwongen in 

Nederland. Mijn professionaliteit kreeg een enorme boost! Het onmiddellijk kunnen 

onderzoeken en verbeteren van de praktijk, gebaseerd op onderbouwde theorieën. (Werkzaam 

in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 
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     Je kunt hetzelfde zeggen van het secundair onderwijs: al die masters zijn wetenschappelijk 

geschoold en (ook) als onderzoeker opgeleid. Waarom worden die niet aangemoedigd om 

effectief onderzoek te doen en te publiceren? Een grote middelbare school zou eigenlijk 

jaarlijks een rapport moeten publiceren met daarin al het onderzoekswerk dat door de leraren 

is gebeurd. Zo'n kennis gedreven schoolcultuur zal wellicht een grotere invloed hebben op de 

onderwijskwaliteit dan de regelneverij die ons tijdperk zo kenmerkt. (Schooldirecteur) 

     Akkoord, al durf ik te denken dat al die wetenschappelijk geschoolde masters soms 

ook net dat beetje didactische basiskennis missen. Ook daar liggen dus kansen, waar 

masters dan weer van bachelors kunnen leren. (Schooldirecteur) 

     Op welke manier zet je de masters dan in? Ik zou het zeker zinvol vinden, maar dan vind ik 

dat er wel meer of andere verwachtingen mogen zijn van een master. Ik vind niet dat je een 

bachelor en master dan gewoon naast elkaar kan zetten in de klas, en ze hetzelfde doen maar 

de master meer verdiend. Ik verwacht dan dat hun functie in de school specifieker of 

duidelijker wordt uitgewerkt, zodat ze effectief een meerwaarde zijn voor de school. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Dat klopt. Het vraagt inderdaad om het opnieuw uitdenken van functieprofielen. Ik 

geloof dat er verschillende terreinen zijn binnen het basisonderwijs waar je de 'masters' 

zou kunnen inzetten, afhankelijk van school tot school. Maar gewoon voor de klas zijn 

ze volgens mij ook al zeer waardevol, aangezien je daar het verschil maakt. Wel zal het 

zaak zijn om ervoor te zorgen dat deze masters hun expertise kunnen delen en hier dus 

tijd en ruimte voor krijgen. Ik denk dan aan taken die naast de (eventueel iets kleinere) 

lesopdracht worden opgenomen in het kader van gedeeld leiderschap, in eerste 

instantie i.f.v. kwaliteitszorg! Dit kan gaan over het deelnemen aan een IKZ team 

binnen de school, het voorzitten van een werkgroep rond bepaald leergebied, het 

(gezamenlijk) uitwerken van een outputbeleid, het vertalen en implementeren van een 

schoolvisie, het coachen van collega's binnen een bepaalde expertise (vb: 

differentiatie),...etc. Kansen te over denk ik. Maar het klopt dat de klassieke indeling 

van functies herbekeken zal moeten worden. Dit met kans om iedereen, zowel 

bachelors als masters, efficiënter in te zetten. (Schooldirecteur) 

     Toffe ideeën! Op die manier is het zeker zinvol en een meerwaarde. (Leraar 

basisonderwijs) 

     De verloning is inderdaad een heikel punt. Masters hebben dan wel een jaartje 

langer gestudeerd, maar het loonverschil tussen masters en bachelors is dermate 

substantieel dat het veel ongenoegen zal opwekken bij de minder betaalde maar even 

hard werkende bachelors. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Zeer boeiend idee! Een betere mengeling tussen bachelor- en masteropleidingen binnen 

en lerarenteam kan enorm waardevol zijn. Momenteel is het weinig aantrekkelijk om na het 

volgen van een educatieve Master terug te keren naar het (basis)onderwijs. Er is geen 

financiële compensatie en er is te weinig speelruimte binnen de job. Alle leerkrachten krijgen 

eenzelfde soort takenpakket waarin weinig ruimte is voor onderzoek, vernieuwing, ... De 

loopbaan is vlak en onvoldoende uitdagend. (Leraar basisonderwijs) 

     Niet akkoord. In alle landen van de EU is het niveau van de opleiding Master! De kwaliteit 

van het onderwijs is daar niet betekenisvol beter, in tegendeel...Wat ik wel vind is dat de 

opleidingen een generieke, gemeenschappelijke stam moeten opgelegd krijgen want in de 

lerarenopleidingen is er te veel verleuking en de pedagogie van de 'kijkcijfers'. Men vergeet dat 

studenten ook behoefte hebben aan wetenschappelijke, actuele kennis. Er is niks mis met de 
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leerkracht die kennis overdraagt ...  Er is ook niks mis met een student een cursus te laten 

blokken. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Echte vrijheid van onderwijs: maak onderwijs vrij van de commerce 

Leraar secundair onderwijs en momenteel gedetacheerd als beleidsmedewerker duurzaam 

onderwijs 

leermiddelen      3 

 

       Geef leerkrachten vrije toegang tot een veelheid aan kwalitatieve (gevalideerde) 

lesmaterialen ipv dit over te laten aan de vrije markt/commercie. Leerkrachten zijn nu vaak 

afhankelijk van wat 'de markt' aanbiedt. Ze moeten kiezen voor één lesmethode en hangen er 

dan aan vast. Winst maken (met de verkoop van schoolboeken) gaat hier blijkbaar voor op 

goed onderwijs. Jammer! Wie niet kiest voor een lesmethode moet het warm water meestal 

opnieuw uitvinden...Idem voor evaluatiemethoden (toetsen/examens). Heel wat tijd gaat naar 

het opstellen van toetsen/examens, bedenken van nieuwe en zinvolle vragen. Geef 

leerkrachten daarom toegang tot een grote databank aan gevalideerde opgaven die gekoppeld 

zijn aan de eindtermen. De overheid beschikt al over zo'n databank. Het is dus kwestie van dit 

verder uit te breiden en open te stellen voor iedereen. Op basis daarvan (aangevuld met eigen 

vragen) kan een leraar dan zelf toetsen/examens opstellen. Kortom: Vrijheid van onderwijs 

betekent niet iedereen zijn plan laten trekken en/of alles overlaten aan de vrije markt. Geef 

iedereen toegang tot goed materiaal zodat ze meer tijd overhouden om echt vrijheid te ervaren 

in het lesgeven! 

 

 

Laatstejaarsstage = co-teaching van enkele maanden 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding,       15 

 

       Stagiair(e)s brengen vaak nieuwe inzichten of een andere manier van kijken binnen in de 

klas waardoor stages dus in zekere zin een manier zijn om je als leerkracht 'bij te scholen'. 

Vaak brengen stages echter ook wel wat 'last' mee lesvoorbereidingen, nalezen, beoordelingen 

schrijven, opvolggesprekken voeren (met de stagiair(e) of stagebegeleider) ... en dat allemaal 

op een relatief korte tijd. Toch wegen de voordelen van een stagiair(e) volgens mij door, zeker 

wanneer je die voor enkele maanden zou kunnen inschakelen als een soort van co-teacher: je 

kan makkelijker aan binnenklasdifferentiatie doen, je kan meer inzetten op sterktes (van jezelf 

en de stagiair(e), maar ook van de leerlingen), je krijgt een extra kijk op je leerlingen, je kan 

bepaalde administratieve taken delen ... Die langere periode zou dan wel minder belastend 

moeten zijn qua opvolging door de leerkracht (bv. wegvallen verplichte administratie vanuit de 

hogeschool). Volgens mij is dit enerzijds goed voor jezelf als leerkracht en je klas en anderzijds 

voor de stagiair(e) die zoveel meer praktijkervaring kan opdoen dan tijdens de nu geldende 

stageperiodes (waardoor die meer beslagen aan de start komt wanneer hij/zij afgestudeerd 

voor de klas komt te staan). 

 

 

Ambt directeur: opsplitsen en eerst opleiding volgen 
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Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

schooldirectie      8 

 

       Een directeur heeft een ongelofelijk belangrijke taak op de scholen. Enerzijds is de job 

vandaag de dag veel te uitgebreid voor één mens. Splits daarom het ambt: een pedagogisch 

directeur, een administratief directeur, ... Iedere school heeft ze allebei nodig. Anderzijds 

beginnen de meesten in het katholiek onderwijs zonder degelijke opleiding aan hun job als 

directeur. Die opleiding kunnen ze volgen in de eerste jaren dat ze hun ambt uitvoeren. Dan 

kan het kalf al lang verdronken zijn. Goed voorbereid aan de start en het is nog een loodzware 

klus om een goede school te "maken". Recent bestaat er iets als stage lopen voor je de job 

aanvat. Dat is zeker ook nog nodig na de opleiding. 

 

     Ik kan dit alleen maar beamen. Directeurs verliezen de dag van vandaag veel tijd door 

vergaderingen met allerlei instanties die allemaal een voet tussen de deur willen hebben in 

het onderwijs. Daardoor blijft er te weinig tijd over voor een degelijk personeelsbeleid, 

preventie, het nadenken over, overleggen en uitschrijven van een schoolbeleid, het blussen 

van brandjes op de werkvloer...Een deel van deze taken worden overgenomen door de 

scholengemeenschap. Wij ervaren evenwel dat wanneer de scholengemeenschap zich teveel 

moeit, onze leerkrachten het gevoel krijgen dat er teveel zaken boven hun hoofd worden 

beslisten dit ten koste gaat van hun engagement. (een beetje zoals het 'Europa-gevoel') Dus ja, 

graag extra uren voor beleidsondersteuning of een opsplitsing van het directie-ambt. En graag 

een degelijke vorming en begeleiding van nieuwe directies. (Leraar basisonderwijs) 

 

Meer middelen voor klaslokalen en steun voor leerkrachten vanuit de overheid. 

Leraar secundair onderwijs 

infrastructuur, 

leermiddelen, 

ondersteuning 

     4 

 

       De minister heeft zijn mond vol van digitale middelen, maar niet elke school beschikt over 

goede digitale klaslokalen. Als leerkrachten moeten we zelf investeren in hardware, software, 

kabels ... digitaal materiaal. Ook hebben we de middelen niet om eventueel klassen open te 

trekken, aan ruimte herindeling te doen en aan te passen aan een schooljaar. Elke school zou 

een paar extra lege klassen moeten hebben om te experimenteren, een chill-zone voor 

leerlingen en een rustzone voor leerkrachten en extra werkplekken voor leerkrachten. De 

leraarskamer is in vele gevallen te klein. Er zou sowieso een stille ruimte moeten zijn voor 

leraars die willen werken tijdens springuren. Niet alleen middelen voor de klaslokalen, maar 

ook voor extra hulp in de klassen. We zijn meer dan leerkracht. Vaak zijn we ook nog eens 

vervangende ouder, verpleegster, opvoeder van onze leerlingen. Dit vergt mentale 

weerbaarheid bij zware casus. 

 

 

Vergroening een must voor elke school! Breng natuur bij de natuur van elk kind! 

Leraar secundair onderwijs 

infrastructuur      1 
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       Las ik een quote van Luc Sels: "De maatschappij zal duurzaam zijn of zij zal niet zijn." 

Waarom zet elke school niet in op de omgeving en koopt de school of huurt de school in zijn 

omgeving geen stuk bos of weide? Al doende leert men: een stuk groen beheren, op school 

duurzame en groene accenten aanleren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen 

in een groenere omgeving beter studeren, ze voelen zich ten eerste ook beter. Ik denk dat we 

de school als een tuin zouden beschrijven waarin we bij elk kind zijn natuur blijven. 

 

Inspectie en pedagogische begeleiding draaien ook mee in de scholen 

Leraar secundair onderwijs 

ondersteuning, 

overheid 
     3 

 

       Als pedagogische begeleiders en de inspectie een school bezoeken, draaien ze ook enkele 

dagen mee voor de klas. Ze proberen kwalitatieve voorbeeldlessen te geven en maken daarbij 

gebruik van de juiste doelstellingen en didactische wenken uit de leerplannen. Ze passen alle 

principes toe die de leerkrachten ook zouden moeten toepassen. En passant vertalen ze ook 

enkele eindtermen en/of leerplandoelstellingen naar haalbare/realistische en zeer concrete 

tips voor leerkrachten. Top-down beslissingen of opgelegde werkwijzes zullen op die manier 

ofwel overeind blijven en door iedereen gebruikt worden, ofwel aangepast of herzien worden. 

 

 

Samenwerken, super... maar wanneer? 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

Team & overleg, 

overleg- en 

professionaliseringstijd, 

professionalisering 

     2 

 

       Meer en meer wordt van leerkrachten verwacht dat zij samenwerken. De hervorming van 

het Secundair Onderwijs is nauwelijks te realiseren zonder samenwerking. Ik vind het 

persoonlijk super: samenwerking, vooral dan in een goed team, is de beste vorm van 

professionalisering. Onze leerlingen kunnen er alleen maar wel bij varen. Momenteel is er in 

het korps vaak weerstand om samen te werken, om diverse redenen. Als er al wordt 

samengewerkt, beperkt zich dat vaak tot het doorgeven van materialen of het samen opstellen 

van een toets of opdracht. Samenwerken om een cursus op te stellen, een kwaliteitscontrole 

te doen van cursussen, examens, vakgroepwerking, leerlingenevaluaties te analyseren... dat 

gebeurt nog veel te weinig.  En zoals zo vaak, onbekend maakt onbemind ... men kiest niet 

voor wat men onvoldoende kent. Voor wie niet wil samenwerken, zijn alle argumenten goed, 

maar 'Geen tijd' is vaak voorkomend. Je kan er eens de schouders voor ophalen, "hoe... met 

20-24 u les, dan is er toch tijd over?" Er wordt vaak schamper over gedaan, maar toch... 

Wanneer moet een vakgroep van 5-10 leerkrachten (er zijn er ook grotere) samenkomen voor 

overleg als ze allemaal een verschillend lesrooster hebben, soms zelfs op verschillende 

locaties tewerkgesteld zijn. De enige momenten die overschieten zijn na de lesuren, of voor de 

heel vroege vogels, ervoor... Weekends en schoolvakanties kunnen uiteraard ook... als 

tenminste de helft van de vakgroep geen familiefeest heeft of op reis is.... Als de lessen 

stoppen om 15u, dan zou je er nog aan kunnen beginnen... niet echter als ze stoppen om 17u, 

wat ook mogelijk is... En zo kan ik nog wel even blijven argumenteren dat tijdens de normale 
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werkuren leerkrachten samenbrengen voor overleg momenteel erg moeilijk is. De enige 

oplossing bestaat erin: minder uren voor de klas, evolueren naar een schoolopdracht en 

lesroosters waarbij tijd voor overleg structureel is ingebouwd en voor iedereen mogelijk, dus 

niet tijdens een middagpauze of op een moment dat de ene helft vrij is, de andere helft thuis 

aan het werk, en nog een deel voor de klas staat. Samenwerking wordt op die manier niet 

alleen mogelijk, maar ook afdwingbaar, een noodzakelijk middel tot professionalisering en 

onontbeerlijke kans om de kwaliteit van ons onderwijs voor alle leerlingen tot ieders 

tevredenheid, ook die van de hardwerkende collega's, te bevorderen. 

 

     Naast de structurele inbedding van samenwerking kan er ook aan gedacht worden om de 

samenwerkingsmogelijkheden die IT- tools bieden nog beter te gebruiken. Dan kan er veel tijd 

gewonnen worden (of minder tijd verloren). Het laat ook toe dat verschillende agenda's beter 

beheerd worden en overlegtijd zoeken en vinden een makkelijke klus wordt. Veronderstelt wel 

een goed agendabeheer bij individuele leerkrachten en goede 'teamsamenwerking' met de IT-

diensten van de scholen. (Werkzaam buiten onderwijs) 

     Ik ben het met je eens dat digitale hulpmiddelen kunnen ingezet worden om 

samenwerking te vergemakkelijken. Ik zou zelfs zeggen: het is vandaag ondenkbaar om 

samen te werken zonder die digitale hulpmiddelen.  Ik zie dit echter meer als een 

ondersteuning: het vinden van een voor iedereen geschikt moment voor overleg, blijft 

ook dan immers het moeilijkste deel. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat er tot in de 

late uurtjes vergaderd wordt (via Teams) nadat alle kinderen van jonge ouders in bed 

zitten... (Enkel) de digitale weg bewandelen zorgt er mijns inziens ook voor dat het 

samenwerken nog sneller 'verzandt' in het louter doorgeven van materialen of er samen 

aan werken... zonder al te veel overleg. Collegiaal overleg is echter het begin van alles... 

Wie wil immers dat een collega die je amper kent/ziet zaken schrapt of vervangt in een 

document waar jij uren tijd in gestopt hebt, omdat hij/zij denkt dat het zo beter is...(om 

maar een voorbeeld te noemen). (Werkzaam in een andere functie in onderwijs 

(administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Helemaal gelijk. Er moet duidelijke spelregels zijn voor zowel online als offline 

samenwerken, zowel inzake timing (zonder late vergaderingen of 

weekendvergaderingen, tenzij in crisissituaties) als werkwijze.  Het hybride werken zal 

immers steeds meer ingang vinden. Maar ook hier zijn er oplossingen. Concreet 

voorbeeld, aansluitend op jouw casus:  wie met een document start als 'owner' kan de 

rechten zo laten instellen dat de collega's bv enkel in track changes kunnen werken en 

dat alle voorstellen tot verandering, enkel na gezamenlijke bespreking, door de 'owner' 

kunnen gevalideerd worden. Persoonlijk pleit ik ervoor dat IT- diensten en diensten van 

kwaliteit en informatieveiligheid op niveau van scholen/schoolgemeenschappen aan 

leerkrachten de verschillende digitale mogelijkheden aanbieden/aanleren in functie 

van hun concrete noden. Ook jonge leerkrachten kunnen hier een rol spelen als digitale 

coaches voor de meer senior collega's die geen 'digital natives' zijn. En deze senior 

collega's kunnen de jonge collega's dan weer helpen met hun ervaring in bv 

klasmanagement etc. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Coaching en begeleiding voor leerkrachten 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning, 

professionalisering 
     10 
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       Dit zou normaal de taak zijn van de directie, maar in vele gevallen  is een degelijke 

coaching en opvolging bijna niet mogelijk door de al de andere verantwoordelijkheden van de 

directie.  Groeien als leerkracht omvat niet enkel nascholingen en leren van elkaar. Ook kijken 

en reflecteren op eigen werking, noden en werkpunten en daarin begeleid worden zijn zinvol 

en noodzakelijk. Dit telt zeker voor de "uitgebluste" leerkracht die misschien enkel zijn vuur 

terug moet vinden. 

 

     Er werden functioneringsgesprekken ingevoerd en die zouden elke twee jaar moeten 

plaatsvinden met iedereen. Die zijn foetsie, heb ik de indruk. In jaren niet meer gehad. Zo ben 

je geen lerende organisatie. (Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief 

medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Inderdaad! En eerlijk gezegd vind ik functioneringsgesprekken om de 2 jaar ook 

zeer weinig. Hoe kan je dan je persoonlijke noden als leraar aankaarten en opvolgen? 

Ik leer heel veel van mijn collega's, omdat ik het geluk heb dat we zo goed kunnen 

samenwerken. Maar ik vermoed dat dit niet op elke school een evidentie is. Ik wil als 

leerkracht ook kunnen groeien in mijn functioneren en expertise en mis daar wel de 

begeleiding in. Meer pedagogische studiedagen die daar rond draaien en dergelijke 

zouden ook al een meerwaarde zijn. Nu moeten wij om de zoveel tijd al een 

pedagogische studiedag rond godsdienst doen, eens eentje met de 

scholengemeenschap en dan nog eentje met een spreker. Dan blijft er niet zoveel meer 

over voor vb teambuildingen coaching. (Leraar basisonderwijs) 

     Ik schrijf niet dat functioneringsgesprekken een taak zijn van de directie. Ze hebben wel 

een plaats in een lerende organisatie. Wat in de reactie van VLOR staat, is waar management 

en loopbaanbegeleiding al een hele poos ziek aan is. Het is de eigen verantwoordelijkheid. 

Alleen jij kunt veranderen. Ik spreek van een lerende organisatie en dat is meer dan een 

leerkracht of een ander personeelslid die reflecteert op de eigen werking. Het is net in een 

functioneringsgesprek dat er contact is tussen een leidinggevende en een personeelslid om 

het functioneren van dat personeelslid te verbeteren. En daar komen waarschijnlijk 

werkpunten uit voor leiding én personeelslid. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, niet af 

te schuiven op het personeelslid alleen. Opnieuw: een lerende organisatie en 

functioneringsgesprekken. Nog een ander bedje waarin we ziek zijn: telkens iets anders op 

poten zetten. Dat wordt dan een tijd opgevolgd en dan verwatert het helemaal. En dan weer 

iets nieuws propageren met dezelfde cyclus. Misschien is een bepaald idee wel heel goed en 

moet het niet vervangen worden door iets nieuws omdat de mode nu eenmaal verandert. 

Misschien moeten we hetzelfde soms nog eens onder de aandacht brengen in plaats van iets 

nieuws uit te vinden. Ook dat kan duizenden euro's besparen, denk ik. (Werkzaam in een 

andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

 

Ademruimte 

Leerling of student (niet in lerarenopleiding) 

overleg- en 

professionaliseringstijd 
     13 
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       Bied leerkrachten de ruimte om te professionaliseren. Ze hebben het reeds druk, waardoor 

weinig ademruimte overblijft om bewust stil te staan bij het eigen leerproces. Ze ervaren 

professionaliseringsinitiatieven (mentoring, observaties, reflectiesessies...) als een extra 

bijkomende last die de focus wegdrijft van hun kerntaak. Dat maakt ook dat de kwaliteit van 

de professionalisering daaronder lijdt. Pas als je als leerkracht lastenvrij bent, komt er ruimte 

vrij om doelbewust stil te staan bij het eigen leerproces. Pas dan kan echte kwalitatieve 

professionalisering zich uitvouwen. DUS: ontlast de leerkracht en geef ze ademruimte.  

 

 

Jobshadowing en mutaties 

Schooldirecteur 

Team & overleg, 

professionalisering, 

loopbaan 

     11 

 

       Leraars leren het best van elkaar. Daarom moeten alle vormen van uitwisseling 

aangemoedigd worden: jobshadowing (in binnen- en buitenland), korte of langere mutaties om 

in een nieuwe schoolcontext uitgedaagd te worden. Er moet een eenvoudige procedure 

uitgewerkt worden om dit te stimuleren. Op die manier kunnen goede lespraktijken zich als 

een olievlek verspreiden. 

 

     Jobshadowing en mutaties helpen bij professionalisering. Je leert meer door met de twee 

voeten in het veld te staan dan door een webinar te volgen. Mutaties kunnen ook werken als 

preventie voor een burn-out. Sommige leerkrachten hebben tijdens hun vlakke loopbaan nood 

aan een nieuwe uitdaging. Niet elke school kan een job op maat verstrekken aan leraren die 

tijdelijk hun horizon willen verruimen of wegens ouderdom of veranderingen in hun 

persoonlijke situatie een andere jobinvulling wensen of nodig hebben. 

Scholengemeenschappen kunnen hierin beter voorzien. (Leraar basisonderwijs) 

 

De assistant-teacher 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

loopbaan, 

begeleiding 
     7 

 

       Tijdens buitenlandse schoolbezoeken zag ik 'assistant-teachers'. Vooral in de UK is dit erg 

ingeburgerd. Het concept: een pas-afgestudeerde leerkracht wordt eerst assistant-teacher: hij 

wordt toegewezen aan een leerkracht van zijn vakgebied en gaat samen met de 'ancien' in de 

klas: eerst kijken en meelopen, dan hier en daar helpen (verlengde instructie geven, groepjes 

begeleiden, remediëren, ...) De assistant-teacher wordt ook betrokken in lessen en toetsen 

maken, verbeteren, vakgroepwerking, enz ... Zo werkt de nieuwe leerkracht zich stap voor stap 

in het beroep van leerkracht in, leert hij de werking van de school kennen en de leerlingen en 

ouders. Er zijn veel intervisie-gesprekken met de 'ancien' leerkracht en wanneer het moment 

rijp is en de assistant-teacher voelt zich sterk genoeg, neemt deze eerst lesdelen over en dan 

volledige lessen. Dit kan meerdere schooljaren in beslag nemen: de 'ancien' en de directie 

beslissen samen met de assistant wanneer het moment voor een volledige aanstelling klaar is. 

Ook daarna blijft de leerkracht opgevolgd worden door zijn coach (de ancien). In dit systeem 

wordt voorkomen dat een nieuwe leerkracht meteen en volledig 'voor de leeuwen' wordt 
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geworpen, waardoor deze vroegtijdig door uitputting instort: helemaal alleen op een soms 

vijandige werkvloer met een voltijdse opdracht waarbij je alle lessen op je eentje moet 

voorbereiden: dat houdt niemand vol! Scholen 'lijken' vaak een systeem voor opvang van jonge 

leerkrachten te hebben, maar ik denk dat de meeste beginnende leerkrachten zich op de 

Vlaamse onderwijsvloer bijzonder eenzaam en overwerkt voelen! Omdat we in Vlaanderen 

geen 'echte' feedback- en communicatiecultuur hebben, durft de beginnende leerkracht 

niemand aanspreken of zelfs geen alarm slaan! In de meeste gevallen komen ze - zonder 

schijnbaar signaal vooraf - meteen hun ontslag indienen. Sommige  collega's zien soms 

signalen, zeggen dit bezorgd tegen elkaar of tegen de leerlingenbegeleiding: 'die heeft het 

moeilijk, hoor!', maar DOEN ook zelf niets ('Sorry, dat is niet aan mij, we hebben het allemaal 

druk, spijtig, ...') Er is vanuit onderwijsbeleid niets voorzien, en dat vind ik een grote 

nalatigheid: de beginnende leerkracht is volledig overgeleverd aan de goodwill, zorgzaamheid 

en inventiviteit (want zonder middelen) van de school waar hij de eerste keer wordt 

aangesteld: dat is geen professioneel systeem!  

 

 

Nood aan een efficiënt personeelsbeleid 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

personeelsbeleid 
     12 

 

       Na een carrière van 20 jaar in de privé-sector, heb ik 11 jaar geleden de overstap gemaakt 

naar het onderwijs. Wat is mijn conclusie? De grootste uitdaging voor het onderwijs is het 

uitbouwen van een efficiënt personeelsbeleid. Organiseer functioneringsgesprekken. Coach de 

leerkrachten ! Daag hen uit! Geef hen de kans om zich te ontplooien!  En breng een 

transparante structuur aan in het dagelijks beleid. Teamwork is ontzettend belangrijk. Helaas 

zitten vele leerkrachten op hun eiland. Geef hen de "tools" in handen om de job aantrekkelijk 

te houden. 

 

     Je hebt gelijk, maar mijn pogingen om 'teams' rondom kinderen te bouwen worden niet 

geapprecieerd door mijn collega's... . Het is zo zalig op een eigen eiland te zitten ... je doet wat 

je wil en je moet niet reflecteren. De huidige samenleving en de evolutie van onze kennis en 

de chaos die op ons afkomt, laat dit niet meer toe. Samen een groep begeleiden betekent 

verantwoordelijkheden delen, vanuit verschillende perspectieven kijken naar kinderen, ... 

(Schooldirecteur) 

 

Structureel inzetten op kwaliteit 

Schooldirecteur 

middelen, 

ondersteuning, overleg- 

en 

professionaliseringstijd, 

(leraren)opleiding, 

schooldirectie 

waardering & imago, 

arbeidsvoorwaarden 

     12 
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       Scholen in het leerplichtonderwijs ontvangen hun werkingsmiddelen grotendeels gebaseerd 

op het aantal geregistreerde aanwezige leerlingen op de teldatum. Dit biedt een zekere 

objectiviteit. Zeer nadelig hieraan is dat de instappers niet meetellen voor het daaropvolgende 

jaar en scholen zo in de problemen komen bij veel instappers na 01/02. Correcter zou zijn om 

een gemiddelde te verrekenen van de voorbije schooljaren qua instroom in de peuterklas. Het 

hoger onderwijs ontvangt hun werkingsmiddelen op basis van de instroom en de 

gecertificeerde uitstroom. In feite stimuleer je zo om zo veel mogelijk afgestudeerden te 

hebben en zet je niet ten volle in op het eigen pedagogisch project en de kwalitatieve 

uitstroom. De onderwijsloopbaan verdient eveneens een hogere maatschappelijke appreciatie. 

Zowel voor de leerkracht (aantrekkelijkheid verhogen via extralegale voordelen, betere 

ondersteuning in de klas, tijd voor structureel overleg ...) door bv. een extra opleidingsjaar in te 

voeren en in te zetten op aanbieden van brede basiszorg, differentiëren in de klas, goede 

achterliggende vakspecifieke didactiek, omgaan met moeilijk gedrag ... als voor de directies 

(aantrekkelijkheid verhogen via betere verloning, betere basisomkadering op beleidsvlak, 

minder planlast - zie bv. voorschriften rond Digisprong ...) door hen op voorhand een 

directieopleiding te laten volgen en te laten meelopen met een ervaren directeur (zoals nu 

beperkt kan). 

     Voor het secundair en het lager een telling op 15 augustus en een correctie op 5 

september en de middelen daaraan koppelen. Zo simpel is het toch? Misschien was vroeger 1 

februari nodig om een en ander te verzamelen en te plannen maar nu we razendsnel kunnen 

tellen en verwerken, is het toch te belachelijk voor woorden dat je groeit maar er geen 

middelen voor krijgt, en andersom, krimpt en een overschot hebt. (Werkzaam in een andere 

functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Helemaal mee eens. ,En gezien de diversiteit van de hedendaagse klasgroep moeten ook 

de wegingscoëfficiënten worden aangepast. (Leraar basisonderwijs) 

 

Wijziging van de “teldatum” 

Schooldirecteur 

middelen      5 

 

        De teldatum op 1 februari maakt het vaak moeilijk! Ik opteer voor een telling na de laatste 

instap met Hemelvaart. Het inrichten van instaplestijden vanaf de eerstvolgende instap zou 

ook al een hulp zijn. Nu moet men wachten tot krokus met alle gevolgen van dien wanneer er 

veel instappers zijn in het eerste semester. 

     Misschien ook ineens een herziening van het punten aantal. Geef toe... Nu komen we vaak 

nog uren te kort om aan zo een grote klasgroep les te geven. (Leraar basisonderwijs) 

 

Leraren worden masters 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

(leraren)opleiding, 

loopbaan 
     15 
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       Als we willen dat leerkrachten de uitdagingen in de toekomst aankunnen, moeten we hen 

behandelen als professionals en niet als uitvoerders. Daartoe zou het interessant zijn, 

mochten er meer masters werken in scholen. Zelf ben ik lerarenopleider op bachelorniveau. 

De huidige bacheloropleiding biedt leerkrachten de mogelijkheid om te functioneren in het 

huidige onderwijs en is zeker een zeer zinvolle opleiding. Ik pleit niet voor het academiseren 

van de huidige opleiding. Wat mij betreft is het ook niet nodig dat iedere leerkracht master 

wordt. Het lijkt me tevens het meest waardevol dat leerkrachten eerst genoeg werkervaring 

opdoen alvorens te academiseren. Het zou goed zijn dat ze na een jaar of twee de 

mogelijkheid krijgen om een aangepaste master voor leerkrachten te volgen. (De huidige 

opleidingen pedagogiek of ondewijskunde zijn hier niet altijd op afgestemd.) In heel wat 

andere landen (Canada, Vietnam, ...) kunnen ze tijdens hun loopbaan  een master halen. Die 

opleiding is afgestemd op werkstudenten en biedt tevens ondersteuning aan het 

onderwijsveld. Leerkrachten die de opleiding voltooien, kunnen bogen op een loonvoordeel, en 

krijgen vanaf dan ook toegang tot meerdere taken binnen het onderwijs. Masters in het 

onderwijs zou (misschien) de status van leerkrachten ook verhogen. 

     Niet elke leerkracht beschikt over de competenties om te slagen in een academische 

opleiding. Praktijkleerkrachten beschikken over zeer waardevolle competenties op technisch 

vlak. Op pedagogisch vlak hebben zij soms wel extra nood aan opleiding maar een 

academische opleiding zullen ze zeker niet volgen. Ik vrees ervoor dat deze 

praktijkleerkrachten nog meer als tweederangsleerkrachten zullen worden behandeld. Als er 

naast deze masteropleidingen ook een traject voor praktijkleerkrachten wordt uitgebouwd, ben 

ik akkoord. (Schooldirecteur) 

     Ook bij ons is het mogelijk om tijdens je loopbaan een master te halen in een opleiding die 

afgestemd is op werkstudenten. Het loonvoordeel zie ik echter voorlopig nog niet verschijnen 

op mijnloonbrief... ;-) (Schooldirecteur) 

     Ik merk in mijn kring dat sterke studenten lerarenopleiding gepusht worden om direct na 

hun basisopleiding een vervolgopleiding te volgen als master en vervolgens niet lijken terug te 

keren naar het lerarenberoep waar we zo’n sterke krachten echt nodig blijven hebben. Onder 

sterke studenten vallen zeker  deze die qua klasmanagement, werkkracht en 

begeesteringsvermogen er bovenuit schieten en niet enkel deze die goede examens afleggen. 

Vooral die eerstgenoemde groep is doodjammer om te zien vertrekken. Want je mag nog 

zoveel opleidingen volgen, dit leer je nooit aan! Dat ben je gewoon! Misschien moeten deze 

competenties hoger ingeschat worden. Ik ben er ook van overtuigd dat een leerkracht die eerst 

praktijkervaring opdoet en na enkele jaren een verdiepende opleiding volgt, veel meer 

meeneemt en diepgang geeft als hij zijn opdracht als leerkracht weer opneemt. Met gewoon 

extra vorming ben je niet zoveel. Deze verbinden en omzetten in de praktijk is het hoger doel. 

(Schooldirecteur) 

     Het lijkt me niet noodzakelijk dat elke leerkracht een masterdiploma op zak heeft, er zijn 

heel wat topleerkrachten voor wie een dergelijke opleiding misschien niet zinvol of nodig is. 

Niet elke leerkracht moet in dezelfde mate aan onderzoek doen, etc. Het lijkt me echter wel 

noodzakelijk dat er een betere mengeling is, zeker binnen het basisonderwijs. Leerkrachten 

met een masterdiploma kunnen andere kennis en vaardigheden binnenbrengen in een school. 

Ze kunnen ingezet worden bij onderzoek, vernieuwing, ondersteuning, ... Er bestaan 

momenteel al waardevolle vervolgopleidingen (vb. Master in de educatieve studies). 

Opleidingen die erop voorzien zijn om diezelfde leerkrachten opnieuw in het werkveld te 

krijgen. Met oog op een kwaliteitsverhoging van ons onderwijs. In het werkveld is er echter op 

geen enkele wijze een financiële tegemoetkoming voor het volgen van zo'n extra opleiding. 

Daarnaast is er binnen het onderwijs ook nauwelijks tijd en ruimte voor onderzoek, 

vernieuwing, ... Vrijwel elke leerkracht krijgt eenzelfde soort takenpakket. Er wordt te weinig 

gekeken wat leerkrachten met een extra opleiding concreet kunnen betekenen voor de school. 

Hierdoor gaat het doel van een extra masteropleiding jammer genoeg een beetje verloren. Hoe 
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kan je deze leerkrachten anders inzetten en hoe kan je het werkveld ook aantrekkelijk maken 

voor hen? Leerkrachten met een grote honger naar kennis, onderzoek, vernieuwing, ... zitten 

anders snel op hun honger. (Leraar basisonderwijs) 

     We hebben in het onderwijs vooral nood aan 'boots on the ground'. Liever geen theoretici 

die ons vertellen wat zij vinden dat we moeten doen, maar mensen die mee in de klas staan 

en ons vanuit hun ervaring helpen. (Leraar basisonderwijs) 

     In alle andere landen van de EU is de opleiding een Masterniveau. De kwaliteit is niet 

beduidend beter... Kwaliteit heeft dus niet zo veel met opleidingsniveau te maken...zie Pisa 

(2021). Bovendien gaat vermastering zeer veel geld kosten (tel maar eens uit) en dat is er 

jammer genoeg niet, tenzij men nog een gasbel vindt. in de Kempen of zo.. Wat ik wel vind is 

dat er nood is aan een gemeenschappelijke of generieke stam aan opleidingsinhouden. Er is 

m. i. te veel verleuking en te veel 'pedagogie van de kijkcijfers' in de LO. Door de autonomie 

van de instellingen, ingeschreven in het hogeschooldecreet van 1996, ontstaat er een wirwar 

van visies en modellen. De leukste opleiding snoept immers makkelijk studentjes af van 

hogescholen die uitgaan van de basiskennis. Jonge mensen met een hart voor kinderen 

hebben eerder nood aan houvast en zekerheden. In een volgende stap kunnen ze dan 

'freewheelen'. en een persoonlijke stijl ontwikkelen. (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Samen professionaliseren: springplank voor omgaan met diversiteit en inclusie 

Docent en onderzoeker hogeschool 

professionalisering, 

team & overleg 
     7 

 

       Als we geloven in het potentieel van elke leerling om te leren, is het cruciaal dat ook elke 

leerkracht gelooft in het leerpotentieel van zichzelf en van collega-onderwijsprofessionals in en 

rondom de school. Scholen vragen bijkomende mogelijkheden om onderwijs flexibeler te 

organiseren. Zo kunnen ze structureel tijd  vrijmaken om samen te professionaliseren. Dat 

vraagt veel meer dan een paar halve pedagogische studiedagen of een beperkt 

nascholingsbudget per personeelslid per jaar. Het omvat je noden durven delen met collega's, 

regelmatig samenkomen om expertise en ervaringen uit te wisselen in een leergemeenschap 

of lerend netwerk, bij elkaar observeren om te leren, video- en andere beeldcoaching 

benutten, intervisie volgen, intensieve training of een vormingstraject op maat van eigen 

vragen...  Eén hefboom is de stem van  leerlingen en hun ouders betrekken, hoe divers ze ook 

zijn. Een tweede is constructief samenwerken met diverse schoolinterne en schoolexterne 

ondersteuners en begeleiders. Krachtige tools vanuit praktijkgericht onderzoek i.s.m. 

hogeschooldocenten en studenten helpen deze professionele dialoog op gang brengen, zie 

bijvoorbeeld http://gespreksstarters.potentialtoteach.be  

of https://www.ondersteuninginhetkwadraat.be. Samen maak je zo werk van kwaliteitsvol 

onderwijzen en opleiden. 

 

 

ABC en Z: autonomie, verbondenheid, competentie en zinvol! 

Schooldirecteur 

http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/
https://www.ondersteuninginhetkwadraat.be/
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vertrouwen  & 

autonomie, team & 

overleg, overleg- en 

professionaliseringstijd, 

administratie & 

papierwerk 

     1 

 

 

       Zorg voor voldoende Autonomie voor de leraar binnen schooleigen gezamenlijk afgesproken 

kaders. De opdracht van een leraar mag immers niet evolueren naar een zuivere uitvoerder 

van wat anderen hem/haar opleggen. Een leraar heeft nood aan voldoende vrijheid en 

creativiteit om de passie voor het lesgeven te kunnen voeden. Zorg voor een sterke 

verBondenheid binnen het schoolteam waarbij het leren van elkaar centraal wordt gesteld. 

Versterk met andere woorden het 'sociaal kapitaal' op elke school. Zorg dat leraren 

gestimuleerd worden tot professionele groei in functie van het versterken van hun 

Competenties. Voorzien hiertoe voldoende tijd en ruimte binnen de schoolopdracht. Bepaal als 

schoolteam samen wat echt Zinvol is in functie van het lerende kind. Voorkom nutteloze 

administratieve planlast en onnodige werkdruk door samen te bespreken en vast te leggen 

wat echt functioneel kan ingezet worden in het belang van het leerproces van onze leerlingen. 

 

 

Om de 5 jaar een semester gaan studeren 

Leraar secundair onderwijs 

professionalsering, 

loopbaan, 

(leraren)opleiding 

     13 

 

       Om de 5 jaar zouden leraren de kans moeten krijgen om aan een hogeschool of universiteit 

een aantal vakken mee te volgen gedurende een semester en daar examen over af te leggen. 

Dat kunnen vakken zijn binnen het domein waar je al les over geeft, een uitbreiding van je 

kennis over je domein, gewoon een nieuw onderwerp (omdat je bv. een nieuw vak kreeg 

toegewezen of graag een ander vak zou willen geven) of een vak uit onderwijskunde, 

pedagogie, ...Zo ben je weer mee met nieuwe kennis en inzichten uit je vakdomein of uit de 

onderwijswetenschappen of wordt je kennis opnieuw opgefrist. Als je slaagt voor je examens 

krijg je een hogere graad (bv. beginnende leerkrachten zijn starter, na 5 jaar junior teacher,... 

tot bv. expert na 25 jaar) en eventueel extra loon of aangepast takenpakket. 

 

 

Professionele leergemeenschap 

therapeut 

professionalisering, 

team & overleg, 

collectief leren 

     2 
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       Vorm professionele leergemeenschappen over de onderwijsniveaus heen. Vanuit onderzoek 

in de lerarenopleiding werken we vaak met een professionele leergemeenschap waarbij we 

leerkrachten uit verschillende scholen samen brengen. Ik merk dat we dit allen zeer verrijkend 

vinden. Erken dit als professionalisering. Ikzelf heb hierdoor al veel verandering van binnenuit 

kunnen zien en ervaren. Dit is echt een meerwaarde voor de lerarenopleidingen het werkveld. 

 

 

Collectief leren via samenwerking met externe (onderwijs)professionals 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering, 

team & overleg 
     5 

 

       Collectief leren zien we als een gezamenlijke professionalisering waarbij de leerresultaten 

het niveau van de individuele leerkracht overstijgen doordat er sprake is van kennisdeling met 

(een deel van) het schoolteam. Vanuit die kennisdeling worden er bovendien samen 

competenties ontwikkeld om doelgericht met die kennis om te gaan, wat leidt tot nieuwe 

gedeelde inzichten en/of nieuw collectief gedrag (Luther, zoals geciteerd in Opstaele, Naert & 

Bonne, 2015). Dat betekent dat het resultaat van collectief leren verder reikt dan het individu 

of één directe betrokkene bij de samenwerking. Meer weten? De Smet, M., Vanblaere, B., & 

Frijns, C. (2021). Van filerijden op de Brusselse ring tot groeien in een sterk vangnet. 

Schoolteams verschillen in collectief leren met externe partners. In. G. Devos & M. Tuytens 

(Eds.) Verschillen in onderwijs. De spanning tussen excellentie en differentiatie. Politeia & 

Steunpunt Onderwijsonderzoek. 

 

 

klassieke lesuren / week -- herbekijken ! 

Leraar secundair onderwijs 

innovatie      2 

 

       Ik stoor mij soms aan het klassiek lesuren pakket per week. Als je maar 2 uur les geeft per 

week in een bepaald vak, dan kan je minder creatief zijn door de beperkte tijd. In 2 uur kan je 

niet iets gaan bezoeken, bekijken buiten de school. Soms zou een thema gerust vanuit 

verschillende invalshoeken bekeken kunnen worden en vakoverschrijdend kunnen gegeven 

worden, waardoor je nog dieper zou kunnen graven in bepaalde thema's met de leerlingen en 

medeleerkrachten. Niet alle vakken lenen er zich toe. Acht uur wiskunde na elkaar zou een 

doodsteek zijn voor de alertheid van de leerlingen in de namiddag ... maar bepaalde uren 

clusteren en bijvoorbeeld om de twee weken een vak geven zou handig kunnen zijn ... 

Bijvoorbeeld wiskunde, taal wekelijks, kleinere vakken in modules ... 

 

 

Waardering voor de professionaliteit van leraren 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 
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Loopbaan, 

professionalisering, 

(leraren)opleiding 

     7 

 

       In ons omringende landen wordt ingezet op professionele masteropleidingen om het 

onderwijs te versterken en de loopbaan van leraren aantrekkelijk te maken. In Vlaanderen 

bestaan alleen academische masters. Hier en daar vormen ze effectief een meerwaarde, maar 

veel vaker heeft een school baat bij een praktijkgericht geschoolde master die, na een aantal 

jaar ervaring als leraar in de klas, de school en het team gericht kan ondersteunen in 

kwaliteitszorg. Laat hogescholen in Vlaanderen toe deze professionele masteropleidingen te 

organiseren (in samenwerking met een universiteit), stimuleer en honoreer scholen en leraren 

voor deze opleidingen. Meer masters in het onderwijs kunnen een meerwaarde zijn, vooral als 

ze met de praktijk aan de slag kunnen. 

 

     We hebben vooral nood aan 'boots on the ground' . Geen theoretici die ons vertellen wat 

we moeten doen, maar mensen die mee in de klas staan. (Leraar basisonderwijs) 

     In 2018-2019 onderzochten we hoe andere landen aan de slag gaan met masters in het 

basisonderwijs. Onze bevindingen lees je hier: https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/project/981 (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Oudere leerkrachten ... vanaf 55 en nieuwe leerkrachten. 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

ondersteuning 
     3 

 

       Oudere leerkrachten voelen hun weerstand verminderen maar zijn daarom nog niet 

uitgeblust. Vanaf 55 zou men oudere leerkrachten een ander takenpakket kunnen geven. Per 

jaar zou ik per fulltime een lesuur verminderen en laat deze ervaren leerkracht in dat uur 

nieuwe leerkrachten coachen of ondersteuning in moeilijke klassen. Concreet : 54 jaar 22 uur 

voor een fulltime. 55 jaar 21 uur les +1 coach uur, 56 jaar 20 uur les + 2 coach uren ... Zo 

steun je de instroom van nieuwe leerkrachten en de oudere leerkrachten krijgen wat meer 

ademruimte. Een nieuwe leerkracht die begint, krijgt veel coach uren. Het tweede jaar minder 

coach uren. Het derde jaar coach uren die ze zelf bepaalt ( bijv. moeilijke klassen of grote 

klassen waar men ondersteuning kan gebruiken). Coach uren zou je bijvoorbeeld ook kunnen 

inzetten bij kersverse mama's. 

 

 

De rol van leerkracht versterken. 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding, 

professionalisering, 

ondersteuning 

     1 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/project/981
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/project/981
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       De rol van leerkracht moet dringend worden versterkt. Dit kan door bijvoorbeeld een master 

te voorzien voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, te evolueren naar enkele 

vakleerkrachten (bijv. Frans), een soort assistent-leerkrachten in te zetten, tijdens elke 

regeerperiode een aantal leerkrachten uit te loten om mee het beleid te gaan bepalen vanop 

de werkvloer, extra in te zetten op professionalisering (bijv. Ba-na-Ba bijstuderen met 

financiële ondersteuning van de overheid en vrijgemaakte uren) maar ook de klassieke 

lerarenopleiding te versterken. Leerkrachten die toch op eigen initiatief naast hun werk nog 

een opleiding bij studeren, zouden hier ook degelijk voor moeten vergoed worden (wat nu zeer 

miniem is). Een reguliere leerkracht is de dag van vandaag door individuele trajecten en de 

uitlopers van het M-decreet een leerkracht die eigenlijk veel 'buitengewone' kinderen 

integreert in de klaswerking. Waarom dan de Ba-na-Ba buitengewoon onderwijs niet integreren 

in de lerarenopleiding zodat de kennis over stoornissen en dergelijke behoort tot het 

basispakket i.p.v. een uitzonderlijke extra. Dit is de dagelijkse realiteit die zelfs bij 

afstudeerders nu nog steeds niet grondig aan bod komt tijdens de opleiding. 

 

 

Expertisedeling 

Leraar basisonderwijs en (beleids)medewerker in een middenveldorganisatie/politieke 

partij/parlement/overheid 

overleg, 

ondersteuning,  
     2 

 

       Leerkrachten bezitten zelf heel veel expertise. Jammer genoeg blijft deze nog al te vaak in 

de eigen klas. In sommige gevallen worden expertise en good practices gedeeld op school of in 

de scholengroep. In de beste gevallen wordt het verspreid over gans Vlaanderen. Dit gebeurt 

al, maar nog te weinig. Geef leerkrachten daarom de tijd, de ruimte, de tools en de 

ondersteuning om hun goede praktijkvoorbeelden te delen op netwerken die reeds bestaan 

(Klasse, KlasCement, ....). 

 

 

generieke stam voor de opleiding 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

(leraren)opleiding      1 

 

       Sinds het decreet op het HO van 1996 is er geen centraal curriculum meer voor de 

lerarenopleiding. De autonomie van de hogeschool bepaalt de inhoud van de opleidingen. Als 

je bekijkt (via infofolders, sites e.d.) wat er al opleidingen allemaal wordt aangeboden stel ik 

me de vraag of die veelheid van modellen en inhouden een meerwaarde zijn voor het profiel 

van de leerkracht? Is het niet hoog tijd dat er werk gemaakt wordt van een 

gemeenschappelijke generieke stam voor alle opleidingen. Zo kan de wetenschappelijke 

juistheid en actualiteitswaarde worden gegarandeerd. Naast dat generiek gedeelte kan iedere 

hogeschool naar hartenlust zijn eigen accenten uitwerken: projectweken, stagemodellen, 

modules, integratiedagen: het blijft nog allemaal mogelijk. Steeds bereid om hieraan mee te 

werken/denken.  
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     Ik ben er helemaal mee akkoord.  De lerarenopleiding in mijn vakgebied zorgt voor een 

onvoldoende brede basis in wetenschappen.  Jammer genoeg zien de hogescholen het niet 

zitten om enkel nog natuurwetenschappen aan te bieden waarin alle domeinen vervat zitten.  

Dit is ook niet mogelijk omdat hun studenten twee vakken moeten kiezen en dit vak omvat er 

eigenlijk al 4, dus is het onmogelijk er nog iets bij te nemen. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Werken als een echte professional 

Onbekend 

professionalisering 

vertrouwen & 

autonomie 

     2 

 

       Hoewel de verbondenheid met een school en schoolcultuur superbelangrijk is, zou je je als 

leerkracht  toch in de eerste plaats moeten identificeren met een beroepsgroep. Het is ook erg  

belangrijk om evidence informed te kunnen werken en eigen praktijkexpertise te kunnen 

ontwikkelen.   We hebben ook wat meer tijd nodig voor professionalisering, bijvoorbeeld het 

recht (en de plicht) om om de 5 jaar wat tijd te steken in goede professionalisering.    Zou het 

geen goed idee zijn om een zekere professionele autonomie en het recht op / de plicht tot 

professionaliseren op te nemen in de rechtspositie van de leerkrachten. 

 

 

Vormingskrediet opbouwen 

Navormer 

professionalisering, 

loopbaan 

(leraren)opleiding 

     5 

 

       Vaak heb je halverwege je loopbaan nood aan wat professionele zuurstof. Stel dat je in je 

loopbaan credits kan verzamelen die je in staat stellen om gedurende enkele weken (of korter 

of langer) aan te sluiten bij een bepaalde lesmodule in de lerarenopleiding. Wat mij nu meteen 

voor de geest komt is ICT, maar het zou ook zorg of differentiatie en remediëring kunnen zijn. 

Dan slaan we twee vliegen in één klap. De leerkracht in kwestie leert de nieuwste inzichten 

kennen rond deze topics en de aspirant leerkrachten in de opleiding leren van de kennisdeling 

en ervaring van de professional(s) die tijdelijk mee in de klas of aula zit. Uiteraard zijn er 

organisatorische implicaties, maar die zijn op te lossen. Naast navormer ben ik ook uitgever. 

Daar waar alle auteurs vroeger het schrijfwerk voor en na school deden, lukt dat vandaag niet 

meer altijd. Om die reden heb ik detacheringen ingevoerd waarbij een leerkracht voor een of 

meer jaren uit de klas gaat en schrijft voor ons, zonder haar of zijn rechten te verliezen. Als het 

werk klaar is gaat die persoon terug naar de klas. Meermaals hoorde ik van directies dat die 

terugkerende leerkracht met zoveel extra energie en zuurstof was teruggekeerd dat ze 

dankbaar waren voor de detachering. Dat gegeven gaf mij inspiratie voor dit idee. Willen we 

mensen gemotiveerd en geprofessionaliseerd houden dan kan dit niet alleen afhangen van 

kortstondige vormingen 'tussen de soep en de patatten'. En onze lerarenopleidingen profiteren 

mee van de vele expertise die ze (telkens wel tijdelijk) in de rangen krijgen. 
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Zonder extra werklast 

Leraar secundair onderwijs 

professionalisering     1 

 

       Ruimte en tijd voorzien binnen het takenpakket van de leerkracht. Nu werken wij op papier 

22u, daarbij komt nog eens extra toezichten, permanentie, bijlessen, middagtoezichten, 

leerbegeleiding, taak klas titularis,.... Zo kom ik toch vaak aan een werkweek van 45u. Dan 

moet er in de vrije tijd nog aan professionalisering worden gedaan. Die vaak doorgaan de 

woensdagnamiddag of de zaterdag. Als dit toch op een lesmoment valt, moeten we taken 

voorzien en taken verbeteren achteraf en verhogen we op die manier ook de werkdruk van de 

leerkracht die toezicht houdt in de studie en de werkdruk bij onszelf om toch alles af te werken 

binnen de voorziene tijd. 

 

 

Structureel inbouwen van wekelijks gemeenschappelijke professionaliseringstijd. 

Leraar basisonderwijs en schooldirecteur  

Team & overleg 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     16 

 

       Aanpassen van de huidige "grammar of school" in het basisonderwijs waarin de 28 lestijden 

op 4 schooldagen geprikt worden. Op deze manier krijgt het voltallig schoolteam elke week 4 u 

de kans om als professionele leergemeenschap aan de slag te gaan, te leren van en met 

elkaar. Dit kan met ondersteuning van pedagogische begeleiders, hogescholen en 

universiteiten. In tussentijd wordt in samenwerking met "Brede schoolpartners" een 

kwaliteitsvol en verrijkend aanbod voor alle leerlingen voorzien. In een voorbereidende fase 

kan hetzelfde idee op een dins- of donderdagnamiddag uitgewerkt worden. Twee uur 

structurele professionaliseringstijd met het team is beter dan geen. 

 

 

Nascholing is een deel van de opdracht 

Schooldirecteur 

loopbaan, 

professionalisering, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

     1 

 

       Een leerkracht kan bij een functioneringsgesprek aangeven dat een bepaalde nascholing 

nodig is of kan de raad krijgen een bepaald traject te volgen. Dit moet dan deel van de 

opdracht kunnen zijn, dat impliceert dat de Vlaamse overheid middelen moet vrijmaken zodat 

per school een aantal leerkrachten voor een deel van hun uren een opleiding te kunnen 

volgen. Zo kunnen we veel beter inspelen op nieuwe gegevens zoals Actief Burgerschap, 

taalkrachtig onderwijs, digitalisering, enzovoort. We kunnen dan nieuwe leerkrachten zich 

verder laten vervolmaken tijdens de eerste jaren van hun loopbaan en we geven mensen die 
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al te lang in de routine zitten de kans om zich om te scholen naar een ander vak of een andere 

taak op school. 

 

Zoveel mogelijk tijd voor de leerlingen en professionalisering 

Leraar basisonderwijs 

overleg- en 

professionaliseringstijd, 

ondersteuning 

     1 

 

       Overleg en vergaderingen, administratie, ... belangrijk maar zo tijdrovend. Zeker als ze 

tijdens de lesuren moeten ingepland worden en daardoor leerkrachten een kindvrij uur 

moeten opgeven of vervangen worden. Met 4 aan tafel zitten, interessant, maar is het niet 

effectiever om overleg zo kort en krachtig mogelijk te houden en al die tijd te investeren in het 

lesgeven, remediëren, uitdagen, onderzoeken ,...  met de leerlingen zelf . Daar moet onze tijd 

naartoe gaan en niet in ellelange gesprekken om daarna te moeten ontdekken dat we al 

weken verder zijn vooraleer het kind maar iets van hulp kan krijgen in de klas. Zorg is vooral 

belangrijk in de klas, samen zoeken naar oplossingen en hulpmiddelen met de kinderen want 

zij voelen het best wat helpt. De uren in het onderwijs echt naar de kinderen laten gaan in 

plaats van die versnippering van zorguren om voltijdse ambten te creëren. Geef die aan 

mensen die echt in de klas helpen en aanwezig zijn! 

 

 

Kijk over muren: wederzijdse inspiratie en steun door en voor "buren" 

Werkzaam buiten onderwijs 

Team & overleg, 

professionalisering 
     1 

 

       Het Vlaamse onderwijs wordt terecht geroemd om de hoogstaande kwaliteit. Soms leidt dit 

tot misplaatste zelfgenoegzaamheid en ongepast misprijzen tegenover onderwijs in de andere 

landsdelen. Tegelijk beseffen velen de enorme uitdagingen waar we allen voor staan. Waarom 

niet af en toe in wederzijds respect over het muurtje kijken, zien waar we als buren mee bezig 

zijn en structurele samenwerkingsmogelijkheden exploreren in een win-winsituatie? We 

kennen verschillende onderwijssystemen in het land, maar dat hoeft samenwerking rond 

gedeelde knelpunten en zorgen niet in de weg te staan. Persoonlijk heb ik zelf veel opgestoken 

van mijn werk als immersie leerkracht in het Franstalig onderwijs in Brussel. Over het muurtje 

kijken kan ook betekenen elkaar helpen: moedertaalsprekers Frans inzetten voor 

lesopdrachten Frans in het Vlaams onderwijs, moedertaalsprekers Nederlands inzetten voor 

lesopdrachten Nederlands in het Franstalig onderwijs, een vlotte uitwisseling van 

interimkrachten ter hoogte van de taalgrens mogelijk maken, binnen de lerarenopleidingen 

gezamenlijk stages aanbieden, ervaringen rond meertalig onderwijs in Brussel uitwisselen ter 

inspiratie voor Vlaanderen, erkenningen van diploma's en taalattesten harmoniseren etc. 

 

 

Zorg ervoor dat schoolbesturen ondersteunende partners voor leerkrachten worden 

Werkzaam buiten onderwijs 
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schoolbestuur      1 

 

       Schoolbesturen hebben een specifieke rol en dienen m.i. daarom ook complementair 

competent en  intergenerationeel evenwichtig te zijn samengesteld zodat een kritisch- 

constructieve dialoog met directie en leerkrachten verzekerd is. In de praktijk blijkt dit vaak 

niet het geval, waardoor schoolbesturen een rem  op innovatie kunnen betekenen, de inbreng 

van 'mensen in het veld' onvoldoende naar waarde schatten en onvoldoende voeling hebben 

met het pedagogische project en de realiteit van een school, met negatieve impact op 

besluitvorming. Waarom wordt de samenstelling van schoolbesturen niet getoetst aan de 

criteria die vb gelden voor vzw 's  in het kader van 'good governance'? Minstens evenveel 

m/v/x, specifieke complementaire competenties (financieel management, hr, recht, facilitair 

beheer, pedagogische ervaring, communicatie en netwerkcapaciteit, fondsenwerving etc), een 

bescheiden onkostenvergoeding, intergenerationeel samengesteld (mogelijk vanaf 18 jaar, en 

meteen max van 75 jaar) en met max termijnen voor mandaten (max 2x4?) om vernieuwing te 

verzekeren.  Ik ben ervan overtuigd dat, met een beetje zoeken, alle profielen gevonden 

kunnen worden om overal een dynamisch en betrokken schoolbestuur samen te stellen, een 

constructieve partner voor directie en leerkrachten. 

 

 

De onderwijsopleiding beter afstemmen op de praktijk 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding      3 

 

       Misschien dat er in de tussentijd al veel veranderd is, maar ik kan me van mijn opleiding 

herinneren dat we vooral veel theorie gezien hebben. Theorie die helaas niet altijd overeen 

kwam met de realiteit. De praktische kant van het lesgeven en leren omgaan met een zeer 

diverse kleutergroep kwamen te weinig aan bod. Bovendien hadden de meeste lesgevers zelf 

geen praktijkervaring. Ik kan me niet inbeelden dat er in de bakkersopleiding zou lesgegeven 

worden door een praktijkleraar die zelf nog nooit een brood heeft gebakken. Waarom is dit 

vaak wel het geval in de lerarenopleiding? Lesgevers met praktijkervaring lijken me een 'must'! 

Ik kan me tijdens mijn opleiding een les opvoedkunde herinneren waarin gezegd werd dat het 

belangrijk is om grenzen te stellen. Maar welke grenzen en hoe pak je dit concreet aan? Dat 

werd er helaas niet bij vermeld. Ik miste vaak concrete handvatten om de theorie toe te 

passen in de praktijk. Mijn voorstel is om met studenten veel meer praktijkervaring uit te 

wisselen. Ga veel meer in dialoog met de studenten tijdens de opleiding. Laat hen veel meer 

ervaring opdoen op heel diverse scholen en bespreek deze ervaringen. Ze hebben vaak een 

‘schat’ aan informatie! Bespreek in grote en kleine groep diverse casussen uit het werkveld. 

Hoe zouden zij dit aanpakken? Zo vormen de studenten een eigen visie op goed onderwijs die 

hen sterkt in hun leerkrachtkwaliteiten. De lesgevers kunnen hierin een coachende rol spelen. 

Ook ben ik voorstander van veel meer stage-ervaring in het laatste jaar. Laat studenten in hun 

laatste jaar een dag per week meedraaien in een klas. Zo doen ze veel meer praktijkervaring 

op en worden ze veel beter voorbereid op de job. Dit maakt de overgang naar het werkveld 

minder groot. Helpende handen komen altijd van pas in de klas. Een win-winsituatie voor 

zowel de scholen als de studenten/opleiding! Bovendien ben ik voorstander van meer 

inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek i.v.m. kwaliteitsvol onderwijs in de opleiding. Er 

zijn zo veel verschillende visies op goed onderwijs. De adviezen en richtlijnen om ‘goed 

onderwijs te bieden’ draaien vaak met de wind. Soms zien we door het bos de bomen niet 

meer. Maar wat werkt écht volgens de wetenschap? Deel de inzichten van echte 

onderwijsexperts om ons onderwijs naar een hoger niveau te tillen. 
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     Akkoord met de laatste alinea. De rest van de tekst is nu wel gerealiseerd in de 

opleidingen, naar mijn gevoel. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Zelfzorg voor de leerkracht - eigenaarschap bij de leerlingen 

coördinator en schoolmentor 

ondersteuning      4 

 

       Als afstuderende schoolontwikkelaar aan de Odisee hogeschool deed ik praktijkonderzoek 

in mijn school. Hoe zorgen leerkrachten beter voor zichzelf als ze lesgeven in complexe 

klasgroepen? De leerkrachten van de eerste graad B-stroom staan sinds de modernisering 

voor nog grotere uitdagingen dan vroeger. We onderzochten met het team hoe we binnen onze 

cirkel van invloed voor een andere aanpak konden gaan. Door reflectie met de 

cultuurkwadrant van Daniel Ofman ontdekten we de sterktes en de valkuilen van ons team. 

Leerkrachten zijn vaak erg zorgend en geven niet op. Ze stoppen heel veel energie in de 

leerlingen die niet meewillen. Daarin overdrijven is vaak de valkuil. Loslaten en het 

eigenaarschap van het leren bij de leerling leggen is de uitdaging. We willen daarom meer als 

coach lesgeven in de toekomst en de leerlingen trainen in zelfsturing. We brengen samen met 

de leerlingen en leerkrachten in kaart hoever we daarin willen gaan. Om het project te doen 

slagen zullen we onze leerlingen versterken in hun executieve functies. Een ingesproken 

presentatie van het onderzoek kan je bekijken via deze link https://youtu.be/3LB8et2J-38. Tot 

slot wil ik een pleidooi houden om schoolontwikkeling en praktijkonderzoek in het onderwijs 

meer te stimuleren. Schoolontwikkelaars hebben geen officieel mandaat, noch bij wedde. 

Maak het verschil voor leerkrachten en scholen die hierin investeren. 

 

 

Dit idee was niet ontvankelijk: 

Minder focus op evaluatie meer focus op motivatie in het hoger onderwijs 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

       We steken in het hoger onderwijs veel tijd in evalueren: permanente evaluaties, 

(groeps)opdrachten, examens, herkansingen. Maar is dit wel nuttig? Doen studenten niet zo 

weinig mogelijk gewoon om erdoor te geraken? Zijn ze niet te weinig bezig met hun toekomst 

en hun leerproces omdat ze afgeleid worden door punten? En besteden de lesgevers niet te 

veel tijd aan het evalueren en aan het documenteren van punten? Gaat dit niet ten koste van 

de lessen zelf? Zitten de evaluaties met andere woorden niet in de weg van het leerproces en 

kennen we dan echt geen andere middelen meer om studenten te motiveren? Studies wezen 

het uit. Leren gebeurt optimaal als de studenten intrinsiek gemotiveerd zijn. Extrinsieke 

motivatie staat intrinsieke motivatie in de weg. Ik experimenteer hier al jaren mee. Vrijwillige 

opdrachten, vrijwillige lessen die niet gaan over leerstof die geëvalueerd zal worden, uitdaging 

en motivatie zonder punten. Het werkt zoveel vlotter! Zie de voorbeelden onderaan. Omwille 

van accreditaties, credits en diploma's kunnen we het beoordelend evalueren niet helemaal 

achterwege laten, maar we kunnen het wel bijsturen. Concreet. 

* Als ik mag dromen, droom ik van examencentra los van de onderwijsinstellingen. De 

evaluator en de leercoach zijn verschillende mensen, geen conflicterende rollen meer. De 

interactie tussen docent en student wordt helemaal anders. Niet iedere student die lessen 

volgt wil per se een examen en diploma. Ook niet ieder bedrijf ligt wakker van een diploma. | 

De focus van onderwijsinstellingen komt terug op het leren. De student kiest zelf om al dan 

https://youtu.be/3LB8et2J-38
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niet ook voor een diploma te gaan. De examencentra specialiseren zich in het evalueren, 

afstemmen van evaluaties/diploma”s op bedrijfs/onderzoeksmarkt, communicatie van 

verwachtingen naar lesgevers en studenten. 

* Als dat niet kan, droom ik van een onderscheid tussen essentiële en aanvullende 

competenties, waarbij er zo weinig mogelijk essentiële zijn en waarbij enkel de essentiële 

competenties beoordelend geëvalueerd worden. Een aantal voorbeelden: 

* Studenten mogen voor hun masterproef kiezen: light of max. Light is waarbij we het ons 

beiden zo gemakkelijk mogelijk maken. We focussen op minimale leerdoelen en een minimaal 

resultaat dat voldoende skills bewijst. Max is the real deal. We gaan voor een 

wetenschappelijk artikel (het helpt dat in onze opleiding de masterproef gespreid is over twee 

academiejaren en dat we in ons vakgebied een korte doorlooptijd hebben voor 

conferentieartikels van 15 pagina's). De student is baas, ik ben de handlanger. Ik maak tijd vrij 

als ze mij nodig hebben, maar verwacht ook resultaten. Ik help hen alsof ze een collega zijn. 

Wanneer het artikel aanvaard geraakt tegen het moment van hun verdediging, krijgen ze van 

mij 20/20 voor hun masterproef. Ze weten dat dit amper haalbaar is, want een review-proces 

duurt lang. Resultaat? 95% kiest zelf voor max, 67% van hen scoort een artikel (helaas wel 

typisch een paar maanden na hun verdediging). 

* We geven een les over PowerPoint in het vak ICT. In 2 uur tonen we zo veel mogelijk 

advanced stuff en tips rond grafisch ontwerp. De les is volledig vrijblijvend. PowerPoint wordt 

niet geëvalueerd. Resultaat? In deze les zijn ongeveer 10% meer studenten aanwezig dan in 

de andere lessen van het vak. Er is meer interactie en meer interesse. 

* Aanwezigheid in mijn lessen is niet verplicht. Studenten mogen te laat komen of vroeger 

vertrekken, zo lang ze zich maar niet excuseren, want dat stoort (gewoon stilletjes binnen/ 

buitensluipen). Alle lessen worden opgenomen. Ik leg wel uit wat de meerwaarde is van live 

aanwezig zijn: interactie, motivatie, differentiatie en het feit dat je lesopnames nu eenmaal 

niet zo fijn kan binge-watchen als series. Resultaat? Er zitten evenveel studenten in mijn 

lessen als bij de collega's. Studenten komen zelden te laat. Bijna enkel op het einde van de 

dag gaan studenten wel eens vroeger door (om een vroegere trein te halen), maar ik merk dat 

ze dan soms op de trein reeds terug inpikken (voor de lessen met livestream) of redelijk snel 

de video-opname bekijken en eventuele vragen stellen op het forum. 
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4.4 Hoe kan het imago van en de waardering voor het lerarenberoep 
positief worden versterkt? 
 

Verloning volgens diploma 

Leraar basisonderwijs 

arbeidsvoorwaarden      14 

 

      Leraren en zij-instromers betalen volgens diploma. Ik heb een masterdiploma behaald en 

belandde toen in het onderwijs. Aangezien ik nog niet het lerarendiploma heb, word ik betaald 

als "voldoende geacht", terwijl ik langer gestudeerd heb dan mijn collega's met het vereiste 

diploma. Ik doe nu de lerarenopleiding lager onderwijs bij, maar ook na het behalen hiervan 

zal mijn verloning niet zijn volgens masterniveau. Als het niveau opgekrikt moet worden, kan 

de verloning volgens diplomagraad gebeuren. Dit zou veel mensen uit andere sectoren 

aantrekken. 

 

     Leraren dienen zelf op te draaien voor hun werkmiddelen. In de privé is dit onbestaande. 

Zeker tijdens de coronatijden is dit euvel pijnlijk aan het licht gekomen: denk aan het 

overmatig gebruik van de pc en van internet. Zelfs ons schrijfgerief dienen we zelf te betalen. 

Een tegemoetkoming in het maken van onderwijsgerelateerde kosten kan hieraan tegemoet 

komen. (Leraar secundair onderwijs) 

     Momenteel is er een lerarentekort. Het is te zeggen: er is een tekort aan leraren met het 

juiste diploma. Er zijn wel nog enkele kandidaten maar we kunnen ze niet betaald krijgen ih 

basisonderwijs wegens niet het juiste diploma (telkens na verifiëring bij het werkstation). 

Jammer, er zijn nog enkele mensen met kwaliteiten maar we kunnen ze niet inzetten. Nu 

blijven die kinderen helemaal in de kou staan want er is echt ‘niemand’ met diploma. Absoluut 

te begrijpen dat we eerst gediplomeerden moeten inzetten...maar in tijden van tekorten... Deze 

mensen zullen zeker gestimuleerd worden om alsnog hun diploma te halen. Nu zoeken deze 

talenten andere sectoren op...Idem met masters die graag in een kleuterklas willen werken, 

jammer dat ook zij niet in het basisonderwijs terecht kunnen...we mislopen talent & kennis! 

(Schooldirecteur) 

 

Zorg naast doeners ook voor denkers in het onderwijs 

Schooldirecteur 

opdracht leraar, 

loopbaan          
     2 

       Binnen welzijn heb je orthopedagogen (master) en opvoeders (Bachelor en zelfs A2).  Waar 

de ene meer het visiewerk en helikopterzicht opneemt, neemt de andere het doe-werk op zich. 

En zelfs dit zou je kunnen opsplitsen in didactiek aanbrengen en alles rond toezicht, spelen en 

vele andere heel praktische zaken. Twee /drie belangrijke rollen die elkaar aanvullen, meer 

zelf versterken. Waar is deze versterking in onderwijs?  Uitwerken van leerlijnen, versterken 

van de leraar in zijn/haar didaktiek, samen nadenken over emotionele ontwikkeling bij 

kinderen en hoe het ontwikkelen van executieve functies kinderen helpen tot leren komen.  ... 
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Modernisering van de contracten 

Leraar secundair onderwijs 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden 
     2 

 

       Het systeem van statuut-toekenning (TABD, TADD, vaste benoeming) is achterhaald. 

Hierdoor geef je nieuwe en gemotiveerde instromers te veel beperkingen naar werkzekerheid. 

Ze gaan van vervangingsopdracht naar vervangingsopdracht. In het beste geval binnen 

dezelfde school. Maak de onderwijsstatuten parallel aan de contracten in de privésector. En 

zorg ervoor dat goede leerkrachten een vaste job kunnen hebben en houden. En dat collega's 

die de motivatie niet meer voelen ook kunnen afvloeien volgens de juiste wettelijke 

procedures. 

     Nog vergeten toe te voegen. Ik ben zelf vast benoemd en met de glimlach zou ik mijn 

benoeming omzetten naar een vast contract conform de privé sector. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     De nieuwe regelgeving omtrent benoemingen gaat inderdaad niet zorgen voor meer 

stabiliteit  voor een beginnend leerkracht! Vroeger had je 3 jaar de tijd, kon je de nieuwe 

leerkracht nog groeikansen geven, samen met hem op pad gaan, alvorens een TADD of 

benoeming ter sprake kwam. Indien er weinig evolutie was, kon die persoon in een andere 

school met een propere lei beginnen. Met de nieuwe regelgeving zullen beginnende 

leerkrachten die kans niet krijgen. Ook al is het mooi geformuleerd in theorie: TADD kan 

uitgesteld worden met 200 dagen ... (Leraar secundair onderwijs) 

 

Positieve beeldvorming 

Beleidsmedewerker in een middenveldorganisatie/politieke partij/parlement/overheid 

waardering               

& imago 
     9 

 

       Onderwijs komt niet altijd positief in de media. Aandacht voor onderwijs start vaak vanuit 

een probleemstelling of ongenoegen. Laten we samen met de media aandacht geven aan 

positieve verhalen. Leerkrachten die vertellen hoe geweldig hun job is, leerlingen die getuigen 

waarom school belangrijk is voor hen. Onderwijs zien als een rijke context waar veel mogelijk 

is. Een positieve beeldvorming is cruciaal. Wat je aandacht geeft, groeit. Het zou jongeren 

kunnen warm maken om voor een job in het onderwijs te kiezen. Werken aan een positieve 

kijk op onderwijs zou een mooie eerste stap kunnen zijn. 

 

     Maak van de media je bondgenoot en zet actief in op social media die jongeren en jonge 

volwassenen gebruiken. Differentieer ook naar doelgroepen (bv zij-instromers). Weerleg fabels 

en gebruik daarbij concrete cijfers (zoals effectieve werkuren, looncijfers etc) . Het lijkt me dat 

er aan positieve getuigenissen, in verschillende generaties, geen gebrek is. Niet alleen 

leerkrachten aan het woord laten maar ook leerlingen : wat de school voor hen betekent, welk 

positief verschil de inzet en aandacht van leerkracht x of y heeft gemaakt, welke impact dit op 

hun zelfvertrouwen en  toekomstplannen heeft/had. Om terminologie van buiten het onderwijs 

te gebruiken: getuigenissen van 'tevreden klanten' maken het verhaal van de  'uitstekende 

leverancier' nog geloofwaardiger en sterker. (Werkzaam buiten onderwijs) 
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     Straks komt de vakantie van de leerkrachten in de media. Ook hier krijgen we een 

verkeerd beeld van wat leerkracht zijn is. Veel collega's werken 14 dagen van hun vakantie 

voor school, schooldirecties 4 tot 5 weken... dit zien de mensen niet. Als leerkracht hebben wij 

'thuiswerk', nu weten andere beroepen wat dit betekent... (Leraar secundair onderwijs) 

     Persoonlijk denk ik dat je moet opletten met de nadruk te leggen op het verhaal dat 

er tijdens de vakanties ook gewerkt wordt voor school of dat andere beroepen nu weten 

wat thuiswerk betekend. Dit kan net het omgekeerde effect hebben van wat de 

doelstelling net is. Beroepsgroepen zijn gedwongen geweest om thuis te werken dus 

kunnen zeggen de leerkrachten mochten tenminste nog naar hun werk, zelfde met de 

vakantieperiode andere beroepsgroepen moeten het vaak doen met 20 dagen , wat 

nog altijd een stuk minder is. De nadruk moet volgens mij meer liggen op de beste 

voorbeelden, leerkrachten die door hun inzet het verschil maken en daardoor zorgen 

voor een positieve beeldvorming (Dienstverlener werkloosheid) 

 

De leerkracht doet ertoe 

Werkzaam bij het CLB 

imago & 

waardering, 

ondersteuning    

     4 

 

       Het CLB helpt leerlingen. En dat zouden we nooit kunnen zonder de leerkrachten.  Een 

leerkracht die vroeg "Hoe gaat het eigenlijk met je?", heeft heel wat leerlingen laten voelen dat 

het oké is om hulp te vragen en dat je daarvoor ook bij het CLB terecht kan. Leerkrachten 

bieden structuur, veiligheid, duidelijkheid en een warme omgeving voor leerlingen. Daar 

hebben alle kinderen en jongeren baat aan, en in het bijzonder kwetsbare leerlingen. En het is 

de leerkracht die in de klas de gepaste hulp op maat concreet maakt, als we op het CLB een 

traject met de leerling lopen. "De leerkracht doet ertoe", zeggen ze in Handelingsgericht 

Werken en dat kunnen alle CLB'ers onderschrijven. 

 

 

Wat is een leraar? 

Ouder van een leerling/student en verpleegkundige 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden    
     3 

 

       Er zijn verschillende job inhouden voor leraars. Kleuter, lager, middelbaar, allemaal 

verschillend. Een job in kleuter of lager is wezenlijk verschillend met middelbaar. En in het 

middelbaar zijn er ook nog eens -tig verschillende jobinhouden. Wat wil je dan juist 

opwaarderen? Wie wil je aantrekken? Waarom wil iemand leraar/leerkracht worden? In 

kleuter en lager onderwijs is dit een bewuste beroepskeuze denk ik. Je werkt graag met 

kinderen en je wilt hen graag iets bijleren. En hoe je het ook draait of keert, vakanties zijn mooi 

meegenomen, al is het maar voor opvang van eigen kinderen. Vraag is of deze job 

opgewaardeerd moet worden om mensen aan te trekken. In het middelbaar is dat anders 

denk ik. Zeker vanaf het 3de middelbaar is de leerkracht een kennisoverbrenger. Maar je moet 

eerst en vooral die kennis hebben. Dat is de basis. Mij lijkt het ook interessant dat je als 

leerkracht nog iets anders als job kunt doen mocht je geen job vinden in het onderwijs. Het 

lijkt me dan ook heel belangrijk om zij-instromers aan te trekken of mensen uit een niet-
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onderwijskundige master opleiding. Hoe? Door betere loon en arbeidsvoorwaarden, geld is een 

issue. Door een korte opleiding om te leren lesgeven (vroegere D-cursus indachtig). Door 

verschillende opleidingen aan te bieden voor de leerkracht in functie. Door eeuwigdurende 

betonvaste benoemingen af te schaffen. Vaste job oke, maar niet voldoen = de deur. Zo geef 

je ook aan aan de maatschappij dat je niet zomaar leerkracht kunt zijn en eeuwig blijven, je 

moet het verdienen. En zo is er ook meer dynamiek in de job en krijg je als leerkracht wellicht 

meer kansen omdat er meer plaatsen vrijkomen (bvb. School dichterbij of gewoon een nieuwe 

omgeving). Bovendien kun je dan ook gemakkelijker (terug) uit het onderwijs stappen om een 

job in de reguliere arbeidsmarkt te doen en misschien terug te keren met een rugzakje vol 

andere ervaringen. Life is about opportunities, en als je je job divers en dynamisch kunt 

invullen zal dat ook meer mensen aantrekken. Mijn bescheiden mening als niet-

onderwijskundige... 

 

     Volgens mij is elke leerkracht een kennisoverbrenger. Ik denk niet echt dat het anders is in 

het middelbaar. (Leraar basisonderwijs) 

     Dat is waar, maar wélke kennis, dat is fundamenteel verschillend. In het basisonderwijs is 

kennis ondergeschikt, moet je geen masteropleiding gedaan hebben om kinderen dingen bij te 

brengen. In het middelbaar wordt de kennis toch wel specifieker. Ik denk aan wiskunde, 

wetenschappen, Frans, enz. Een leerkracht mag nog zo vaardig zijn in het lesgeven, als hij niet 

onderbouwd is valt hij door de mand in een klas. Dat merk ik hier ook van mijn dochter. Dan 

heeft die leerkracht gewoon afgedaan in hun ogen. Kan ook gezegd worden van 

beroepsopleidingen. Volgens mij is een goede stielman, met ervaring in het vak in de 

buitenwereld, de beste leermeester. Ik denk dan terug aan mijn opleiding tot verpleegkundige 

in het hoger onderwijs. Zo weinig voeling daar met de echte wereld, wat maakt dat je na een 

jaar werken de zaken anders doet en je smalend je wenkbrauwen optrekt als er nog eens 

'iemand van school' het komt uitleggen aan een stagiair. Daarom kun je ook niet één 

overkoepelende masteropleiding leerkracht SO maken. Dergelijke eenheidsworst kun je niet 

gebruiken in het volledig middelbaar onderwijs. (Ouder van een leerling/student en 

verpleegkundige) 

 

Een fulltime kinderverzorgster per basisschool 

Schooldirecteur 

ondersteuning, 

middelen, 

opdracht leraar          

     11 

 

       Een school met 200 kleuters genereert 11 uren kinderverzorging. Laat kleuterjuffen zich 

focussen op hun basistaken. 

 

     Zeker nu steeds meer peuters niet zindelijk zijn. Een kleuterjuf is niet opgeleid om 

pampers te verversen ;-( (Leraar basisonderwijs) 

 

Hoge latten in de lerarenopleiding: je trekt meer aan dan dat je afschrikt 

Adviseur onderwijscommunicatie KU Leuven en oud-leraar 
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(leraren)opleiding, 

imago & 

waardering         

     10 

 

       Het maatschappelijk aanzien van leerkrachten is enorm gedaald t.o.v. bv. 20 jaar geleden. 

De leraar werkt hard, de maatschappij denkt daar vaak anders over. De leraar is een expert in 

zijn leerlingen, de maatschappij denkt vaak van niet. Maak daarom in de eerste plaats van de 

leraar weer een onbetwistbare expert in een bepaald vakdomein, via algemeen niveau van de 

(leraren)opleiding en via eventueel toelatingseisen.  Vakkennis c.q. vakervaring is een 

voorwaarde voor enthousiasme over een vak, de leraar moet kunnen "zwemmen' in zijn kennis 

(autonomie), en moet meer zijn dan de slimste leerling van de klas. Het diploma van leraar 

moet 'duur' zijn, opdat de maatschappij zou begrijpen dat het niet gewoon een gemakkelijke 

uitweg is voor wie in andere opleidingen faalde. Het heeft weinig zin om een pedagogisch sterk 

profiel te hebben als je vakkennis weinig voorstelt - ook leerlingen hebben dat snel door.  Je 

klasmanagement, je pedagogische aanpak, je flexibiliteit per klasgroep: wie nog moet 

nadenken over wat hij gaat vertellen, verliest altijd.  Als ik naar het instroomprofiel van de 

hogeschoolopleidingen kijk, dan kan ik moeilijk concluderen dat we de sterkste profielen naar 

onderwijs krijgen - en dat zeg ik met alle respect voor de talenten die de betrokkenen hebben.  

Jonge mensen zien het lerarenberoep nog te veel als voor mensen die gaan voor minder 

ambitie en meer gemak in hun leven.  Dat keer je pas als je duidelijk maakt dat die profielen 

geen plaats hebben in een lerarenopleiding. De lat van de lerarenopleiding, vooral aan de 

hogescholen, moet gewoon hoger, veel hoger.  Duidelijk moet worden dat niet iedereen 

leerkracht kan worden.  Gek genoeg zal dat het maatschappelijk prestige, en dus de 

aantrekkingskracht, alleen maar verhogen.  De autonome professional, in de school, in de 

klas, in de maatschappij moet worden geherwaardeerd.  Een leerkracht moet zijn autonomie in 

de eerste plaats putten uit een sterk kennisprofiel, om van daaruit adaptief pedagogisch 

handelen te putten.  Het omgekeerde heeft ons geleid tot de malaise die we nu kennen. 

 

     Ik ben het volledig eens met de stelling dat de lat in de lerarenopleidingen voldoende hoog 

moet blijven. Duidelijke beeldvorming over de zwaarte van de opleiding, die als professionele 

bachelor (of ook voor de educatieve masters, al lijken die minder last te hebben van het 

imago-probleem) echt gelijkwaardig is aan andere professionele bachelors. Ja ook voor lager 

en kleuteronderwijs. Waar ik het iets minder mee eens ben, is de stelling dat de slinger 

momenteel teveel naar het pedagogische zou zijn doorgeslagen met negatieve gevolgen voor 

de kennisbasis. Beide horen op gelijke voet te staan. Voor beide hoort de lat hoog te liggen. 

Maak door een herwaardering van de opleiding duidelijk dat ook de uitvoering van het beroep 

niet voor iedereen is weggelegd. Leraar zijn is meer dan een beroep uitoefenen, het is een 

inzet van de hele persoonlijkheid. Zet dus in op beeldvorming over die gehele 

(professionele)persoonlijkheid. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Uitbreiding zorghulp 

Leraar basisonderwijs 

ondersteuning, 

middelen 
     3 

 

       De zorg die men nodig heeft om leerlingen te helpen neemt steeds meer toe, maar daarom 

het aantal uren dat je daarvoor krijgt niet. Als klasjuf moet je vaak je plan trekken. Liefst 

hebben ze dat je werkt met het driesporenbeleid en dan nog eens extra rekening houdt met de 

anderstaligen, de leerlingen met ADHD, met ASS en noem maar op. Dit is voor een 

doorwinterde leerkracht niet altijd haalbaar, laat staan voor een beginnende leerkracht. Hier 

zou extra ondersteuning meer dan welkom zijn. In plaats van per zorgkind, met een duidelijke 
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attest en doorverwijzing van het CLB, 1 of 2 uurtjes begeleiding te voorzien zou het 

werkbaarder zijn indien 1 vaste leerkracht als zorgjuf hiervoor wordt aangesteld per school en 

indien nodig (meerdere klassen per leerjaar) meer. Ik spreek hier als leerkracht voor het lager 

onderwijs. 

 

     Ik volg dit idee! Ik ben werkzaam als ondersteuner in het secundair onderwijs maar ook 

daar zijn er uren tekort om zorgleerlingen te geven wat ze nodig hebben. (Ondersteuner) 

 

Meer incentives en verbeteringen voor zij-instromers 

Leraar secundair onderwijs en student in de lerarenopleiding 

(leraren)opleiding, 

digitalisering, 

arbeidsvoorwaarden          

     5 

 

       Een van mijn medestudenten van de lerarenopleiding zei een veelzeggende zin: "Het eerste 

wat je leert in de lerarenopleiding (master) is waarom er te weinig leraren zijn." De theoretisch 

onderwijs in de studies wordt niet als erg relevant ervaren voor het praktische beroep. 

Deeltijds studeren is nauwelijks te combineren met een baan, zelfs niet met een verkort traject 

dat zich uitstrekt over drie jaar. De universiteitsexamens op hetzelfde moment als de 

schoolexamens veroorzaken een enorme druk: Zorg ik goed voor de examens van mijn 

leerlingen of investeer ik de tijd in mijn eigen studies? Suggesties voor verbetering:  

Studie: meer "hands-on"-opleiding en minder theorie voorloop baanwisselaars, en meer hulp 

bij time management. Een verkorte opleiding toestaan voor vakken die u reeds onderwijst, in 

plaats van vakken die u jaren geleden hebt gestudeerd. Afschaffing van de bijna drie jaar 

durende "proefperiode" die je moet doorlopen voordat je een aanstelling kunt krijgen. Ik hou 

van mijn job, maar het is stresserend dat ik elk jaar in juli niet weet waar ik in september zal 

werken, en of het geld genoeg zal zijn om mijn gezin te voeden. Neem de grootte van de klas 

mee in de berekening van de te werken uren (klassen met 20 leerlingen vereisen veel meer 

tijd dan klassen met 3 leerlingen.)  

Het verbeteren van systemen zoals Smartschool. Als je op drie scholen lesgeeft, ben je 

gedwongen een papieren agenda bij te houden omdat de systemen niet zinvol tot één agenda 

kunnen worden gecombineerd zonder een IT-diploma. Flexibele hulp bij moeilijke klassen, 

bijvoorbeeld door tijdelijk een tweede leerkracht in te zetten. Meer vroegtijdig 

waarschuwingssysteem tegen burn-out voor beginnende leerkrachten. In het algemeen: 

Kleinere klassen. In kleinere klassen kunt u doelgericht werken en successen zien, waardoor u 

meer voldoening in uw werk ervaart. 

 

     Ik ben zelf zij-instromer. Ik heb het ongeluk dat ik maart 2019 instroomde. Dit betekent 

dat ik geen nuttige werkervaring kan meenemen. Mijn collega's die vanaf september 2020 

instromen kunnen dit wel. Dit is discriminerend. Het is nochtans dankzij die nuttige 

werkervaring dat ik mijn LIO en TADD succesvol kon afronden en ondertussen met veel 

voldoening en goed gevulde pedagogisch-didactische rugzak voor de klas sta. (Docent hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Heel terechte opmerking. Waarom alle zij-instromers niet op dezelfde lijn plaatsen? 

Wat elders op gelijke voet kan gebeuren (meenemen van alle werkervaring), moe toch 

in het onderwijs ook kunnen? Het kan toch niet de bedoeling zijn om interne competitie 

en afgunst binnen de leraarskamer te bevorderen? (Werkzaam buiten onderwijs) 
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Leerkrachten verlonen volgens opdracht 

Leraar secundair onderwijs en student in de lerarenopleiding 

arbeidsvoorwaarden         10 

 

       Ik heb een master en doctoraat in de fysica, maar nog geen pedagogisch diploma. Helaas 

val ik daardoor in de loonschaal van een bachelor regent, hoewel ik al 2,5 jaar lesgeef in de 

derde graad. Ik zou voorstellen om alle leerkrachten die in dezelfde graad lesgeven in dezelfde 

loonschaal te betalen. Mijn doctoraat hoeft niet gehonoreerd te worden, maar werk op 

masterniveau zou ongeacht het diploma ook op masterniveau betaald moeten worden. Ik 

begrijp dat het pedagogisch diploma een belangrijke meerwaarde is en ben ondertussen al 

bijna 2 jaar bezig met de Educatieve Master, maar als zij-instromer (met werk en een gezin) 

duurt het lang om dat te behalen en het is erg wrang om zo lang onderbetaald te blijven. Er 

zijn andere methoden om het behalen van een pedagogisch diploma te verplichten: zo heb je 

bv. momenteel al geen recht op TADD als leerkracht zonder pedagogisch diploma. 

 

     Master, bachelor, EVC’s : loon naar werk. Ben je als master tewerkgesteld in het 

basisonderwijs? Is jouw schoolbestuur blij met jou?  Dan stel ik voor dat je het loon krijgt 

gekoppeld aan het basisonderwijs. Idem voor de andere niveaus. (Schooldirecteur) 

     Akkoord maar een pedagogisch diploma vind ik wel een vereiste. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Vind ik ook. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ben ik mee eens. Daarenboven: nuttige ervaring buiten het onderwijs mag ook financieel 

gewaardeerd worden (zie andere topic hierover) Ook dat kan meespelen voor zij-instromers en 

is nu maar in een beperkt aantal gevallen geldig. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Werkduidelijkheid en -zekerheid 

Leraar basisonderwijs 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden 
     16 

 

       Wanneer je na 20 jaar lesgeven in het lager onderwijs eind mei nog altijd niet weet welke 

klas je volgend jaar gaat hebben (laat staan benoemd zijn), zakt de moed je in de schoenen.  

Elk jaar van 0 beginnen omdat je telkens van klas moet veranderen, dit blijft niet aangenaam 

werken hoor... 

 

 

Juridisering 

Leraar secundair onderwijs en werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief 

medewerker, ondersteuner, begeleider, ...) 
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arbeidsvoorwaarden, 

vertrouwen & 

autonomie 

     13 

 

       Het aanvechten van beslissingen door ouders swingt de pan uit. De klassenraad als 

beslissings - en adviesorgaan heeft totaal geen impact meer. Ouders proberen steeds meer via 

de rechtbank of beroepscommissies hun gelijk te halen. Buitenstaanders gaan oordelen over 

jou als leerkracht, wars van enige kennis van de realiteit op de klasvloer. Herwaardering 

klassenraad is echt noodzakelijk. 

 

     Ouders moeten een klassenraad vertrouwen maar.... de klassenraad mag meer kijken 

naar het kind en zijn/haar vorderingen en interesses i.p.v. alleen maar naar een 

examenresultaat welke een momentopname is. Vele middelbare scholen "kennen" hun lln. 

Niet echt maar kennen wel snel een oriëntering toe. (Leraar basisonderwijs) 

     De vraag is of de eindtermen een inspanningsverbintenis of een 

resultaatsverbintenis zijn. Als je enkel moet kijken naar vorderingen, maar niet naar het 

eindresultaat, hoe kan je dan verwachten dat de leerling klaar is voor de volgende stap 

in het volgende leerjaar? (Leraar secundair onderwijs) 

     Waarom niet meer tijd en energie investeren in verbindende communicatie met ouders en 

leerlingen tijdens het schooljaar, desnoods met de inzet van communicatieprofessionals en 

conflictbemiddelaars, om de betrokken partijen duidelijk op de hoogte te stellen van de 

verwachtingen inzake inspanning en resultaten, en de consequenties op het einde van het 

schooljaar indien er niet aan voldaan kan worden? Nu krijg ik de indruk dat beslissingen van 

klassenraden soms als een mokerslag op ouders en leerlingen terecht komen en hen 

ontredderd achterlaten. Het plaatst dan alle partijen nodeloos in de conflictmodus. Gelet op de 

impact van een beslissing van de klassenraad op de verdere studieloopbaan en toekomst van 

een scholier, dienen deze beslissingen m.i. weloverwogen genomen en gecommuniceerd te 

worden. Het zal de juridisering niet wegnemen (het recht van beroep moet blijven bestaan) 

maar wel aanzienlijk verminderen en dus ook die druk op leerlingen, leerkrachten, directies en 

ouders doen dalen. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Moedig deelname aan 'onderwijsprijzen' aan, beloon hiervoor en geef erkenning. 

Werkzaam buiten onderwijs 

imago & 

waardering 
     4 

 

       Er zijn elk jaar tal van prijzen die goede leerkrachten ondersteunen en  bijdragen aan de 

positieve uitstraling van het leraarsberoep. Slechts 1 voorbeeld: de prijzen onderwijs en de 

prijzen Focus Aarde van de Koningin Paolastichting. Moedig leerkrachten, leerlingen, directies, 

scholen aan om hieraan deel te nemen, maak deelname mogelijk door integratie in het, 

lesprogramma etc, beloon deelnemers en geef deelnemende en ,winnende leerkrachten en 

klassen ruime bekendheid in de pers. Het blijft me verbazen hoeveel gemiste kansen er op dat 

vlak nog steeds zijn. Zoveel uitstekende Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige 

leerkrachten die via deelname en prijsuitreiking niet alleen binnen hun school maar ook 

regionaal en zelfs federaal erkenning kunnen krijgen voor hun werk. En dit is maar 1 type 

wedstrijd en prijs.... 
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Inspirerende voorbeelden waar een breed publiek zich in herkent 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

imago & 

waardering 
     6 

 

       Het regelmatig delen van succesverhalen door een grote diversiteit aan leraren in beeld te 

brengen en aan het woord te laten: meer-talige leraren, mannelijke leerkrachten, ... 

 

     Heel goed idee!  De diversiteit die in de klassen terug te vinden is, is m.i. voorlopig nog 

minder in de leraarskamer te vinden. Er zal dus actief naar op zoek moeten gegaan worden. Er 

kan ook verder gebouwd worden op formats die eerder succesvol waren: bv Bekende 

Vlamingen vragen naar de leerkracht die een positief verschil voor hen maakte, en haal deze 

leerkrachten voor het voetlicht. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Schoolopdracht 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO  

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden, 

opdracht leraar 

     19 

 

      Leerkrachten moeten vandaag enorm veel taken opnemen, naast lesgeven, zijn er 

zorgtaken, administratieve taken, ontwikkel werk, coördinatie, uitwisseling van expertise, 

professionalisering, ... Bovendien zal er in de toekomst veel meer geïnvesteerd (moeten) 

worden in een sterkere samenwerking of teamwerking tussen leerkrachten. Veel 

vernieuwende scholen gaan vandaag al aan de slag in zelfsturende teams. Teamwerking is 

motiverend en noodzakelijk om sterk onderwijs te blijven aanbieden, maar ook tijdsintensief. 

Al deze taken zijn met andere woorden steeds moeilijker op te nemen binnen de huidige 

lesopdrachten. In de toekomst moet daarom gedacht worden aan schoolopdrachten, waarin 

de deze rollen ook expliciet opgenomen zijn, zodat het niet lijkt dat deze taken "er bovenop" 

komen. Concreet betekent een schoolopdracht enerzijds dat er meer ruimte gecreëerd wordt 

in de huidige lesopdrachten. Er zouden voldoende uren moeten vrijgemaakt worden voor 

ontwikkeltaken, coördinatie, teamwerking en zorg. Anderzijds moet het vanzelfsprekender 

worden dat leerkrachten gemobiliseerd worden op momenten buiten de huidige 

lesweken/tijden. Het is een illusie om te denken dat goed onderwijs kan blijven verstrekt 

worden, als scholen schroom moeten voelen, als ze aan de slag gaan met hun team na 16u, 

op woensdagnamiddag, laat staan een vakantiedag. 

 

     Ja hoor, werk maken van een duidelijke schoolopdracht voor alle taken in de school ipv de 

huidige versnippering in allerlei opdrachtbreuken. Een duidelijke schoolopdrachtbreuk brengt 

rust voor zij die van geen ophouden weten en beperkt de hoeveelheid extra overleg en 

onderhandeling over wat wel en niet gedaan moet worden in de schoolopdracht. 

(Schooldirecteur) 

     Je verwoordt hier zeer mooi waar ik zelf al lang mee zit. Onze 'opdracht' wordt uitgerekend 

in een aantal lesuren. Maar sommige lesuren zijn minder werk dan andere. Als je een excursie 

organiseert, in de leerlingenraad participeert, meegaat op cultuurreis wordt dit allemaal niet 

gevalideerd. Als je zelf wat meer tijd wil steken in je lesvoorbereiding en daardoor iets anders 

wil afbouwen is dat niet altijd even evident. Geef per aantal leerlingen een aantal fulltimers. 

Geef die leerkrachten dan een vast contract en laat de school invullen hoe die opdracht 
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ingevuld wordt. Op die manier kan er veel flexibeler omgegaan worden met de werktijd in 

plaats van de starre uren. (Leraar secundair onderwijs) 

     Misschien moeten we naar een werkweek met uren zoals in andere sectoren.  Je houdt 

een agenda bij wat je doet.  Heb je uren te kort?   Dan kan je dit aanvullen met andere taken 

in de school of bijscholing.  Heb je uren te veel?  Dan kan dit overzetten naar bv. extra vrije 

dagen of vroeger pensioen.  Zo hebben mensen met grote klassen meer verbeterwerk, dus 

krijgen ze er geen andere taken bij.  Bij ons krijgen ook altijd dezelfde leerkrachten kleine 

klassen...  De administratieve taken swingen momenteel zo de pan uit dat je met een 38-uren 

werkweek niet meer toekomt.  En de vakanties kunnen de overuren in de weekends niet meer 

dekken bij sommige leerkrachten... (Leraar secundair onderwijs) 

     Dat lijkt me een prima idee. In de middelbare school waar ik vorig schooljaar werkte 

hadden veel leerkrachten LO een bijbaantje. Bovendien werkten ze maximum 20 à 22 

lesuren per week (Geen verbeterwerk!) en niet 30 uren per week zoals de rest van de 

leerkrachten die praktijkvakken geven. Daar is nog wat ruimte voor het opnemen van 

extra taken denk ik. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Bij ons nemen ze al extra taken op.  Middagsport of andere activiteiten, sportdag 

organiseren en ze hebben meer toezicht uren tijdens de proefwerken omdat ze geen 

verbeterwerk hebben.  Hun lesvoorbereidingen zijn er wel ook nog hoor. (Leraar 

secundair onderwijs) 

 

Meer waardering vanuit de maatschappij 

Leraar secundair onderwijs 

imago & 

waardering, 

arbeidsvoorwaarden 

     7 

 

       Nu worden leerkrachten te veel als profiteurs beschouwd omdat ze zogezegd veel vakantie 

hebben.  Graag een ander beeld: we werken hard, ook tijdens de vakanties.  Tijdens het 

schooljaar moet er 's avonds nog gewerkt worden terwijl iemand anders in zijn zetel kan zitten. 

 

     Maak het zoals een andere job. Werken van 8u30 tot 16 u . Alles op school en niets meer 

thuis. (Leraar secundair onderwijs) 

     De 9-to-5 jobs zijn in vele sectoren niet langer de norm (wel globale arbeidstijden op 

weekniveau en concrete prestaties) . Van werknemers wordt grote flexibiliteit gevraagd en in 

ruil wordt ook steeds meer flexibiliteit/autonomie gegeven om het werk in te plannen en op 

een locatie naar keuze (voor zover mogelijk) uit te voeren. Het klopt dat goede leerkrachten 

tijdens het schooljaar vele uren maken, ook op avonden en in weekends. Die intense periodes 

worden m.i. geheel terecht gecompenseerd in de schoolvakanties, die in de praktijk korter zijn 

dan in theorie want ook in deze periodes wordt er voorbereid en gepland...door de gedreven 

goede leerkrachten. Dat mag terecht in beeld gebracht worden in bv een format 'een 

schoolweek uit het leven van leerkracht x'. Meer positieve voorbeelden in de media, ja zeker. 

Ik vrees evenwel dat de publieke opinie nog steeds vaak gevoed wordt door persoonlijke en 

concrete ervaringen met de 'mindere' leerkracht (of 'mindere directie') die ze kennen in de 

klassen van hun kind, pleegkind, kleinkind, neefje, nichtje, buurmeisje, buurjongen,...maak er 

dus tegelijk werk van om die negatieve elementen uit de leraarskamer, de klas en de school te 

weren want ze bezoedelen het imago van de goede leerkracht. In ruimer kader betekent dit 

dus ook diepgaande structurele hervormingen (leraarsopleiding, personeelsbeleid, 
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loopbaanplanning, statuut,...) zonder taboes bespreken en op korte termijn positieve 

veranderingen neerzetten. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Meer respect 

Leraar secundair onderwijs 

imago, 

waardering 
     5 

 

       Teveel leerlingen en hun ouders weten niet hoe ze zich moeten gedragen tov leerkrachten.  

Er zou meer respect terug moeten komen in de maatschappij in het algemeen, maar zeker 

naar leerkrachten en andere sociale beroepen. Dat is een van de hoofdredenen waarom 

zoveel mensen afhaken: gebrek aan respect. 

 

     Veel leerkrachten en leerlingbegeleiders zullen het beamen: we moeten eerder de ouders 

(her)opvoeden dan de kinderen. Als ouders telkens weer niet akkoord gaan met een beslissing 

van een leerkracht, hoe kan het kind dan leren respect hebben voor een leerkracht? Als een 

kind een strafstudie krijgt (en geloof me dat gebeurt niet zomaar, daar ging meestal al heel 

wat aan vooraf!) en ouders bellen om te zeggen dat ze hiermee niet akkoord gaan of dat het 

kind niet kan komen, want het moet naar een feestje of hobby ...hoe wil je dan dat een kind 

leert uit zijn fouten? Het is heel nuttig dat er zoiets bestaat als kinderrechtencommissie en een 

wetgeving daarrond, versta me niet verkeerd. Maar leerkrachten werken een heel schooljaar 

met een kind, er wordt overlegd binnen de school over dat kind, er zijn vaak gesprekken met 

CLB,  er worden oudercontacten gehouden, er worden gesprekken aangegaan met het kind 

enz en toch worden besluiten van de school niet aanvaard. Waar zit het probleem? (Leraar 

secundair onderwijs) 

 

Een strengere selectie + meer professionalisering voor de leerkracht 

Schooldirecteur 

(leraren)opleiding, 

loopbaan, 

professionalisering 

     16 
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       Het klinkt misschien wat tegenstrijdig: leerkrachten strenger selecteren om het beroep 

aantrekkelijker te maken, maar toch is dit volgens mij één van de mogelijke oplossingen. De 

lat om te starten in de lerarenopleiding mag gerust wat hoger worden gelegd. Waar vroeger 

veel onderwijzers uit ASO richtingen kwamen, heb ik nu de indruk dat de meerderheid van de 

kandidaten een TSO of BSO opleiding hebben gevolgd.  Een gezonde mix in de instroom is 

nodig. Er zijn ook in het basisonderwijs mensen nodig met voldoende inhoudelijke bagage. Nu 

leeft de perceptie dat iedereen leerkracht kan worden.  Een ouder (van een kind met grote 

leermoeilijkheden) zei op een oudercontact ooit letterlijk het volgende tegen mij: "als advocaat, 

boekhouder of IT 'er worden niet lukt kan hij nog altijd leerkracht worden..." We hebben 

experten nodig in het onderwijs, mensen die naast inhoudelijk stevig in hun schoenen staan 

ook nadenken over het hoe en het waarom van hun handelen in de klas. Het 

leerkrachtenberoep wordt (ook in het basisonderwijs) alsmaar complexer en uitdagender. 

Inspelen op de noden van elk kind vraagt van leerkrachten veel meer dan een handleiding 

kunnen volgen. Ook in het basisonderwijs is er nood aan mensen met een masterdiploma. 

Deze mensen kijken vaak op een andere manier naar het lesgeven en al wat erbij komt kijken. 

Waarom geen systeem waarbij onderwijzers worden bijgestaan door onderwijsassistenten in 

de klas. Deze assistenten kunnen onder supervisie van de expert vele taken uitvoeren in de 

klas. Naast al het bovenstaande is ook de professionalisering van onze leerkrachten een erg 

belangrijk aspect voor de kwaliteit van ons onderwijs. Een expert zal geen expert blijven als hij 

30 jaar in dezelfde klas blijft lesgeven zonder tussentijds aan kwalitatief goede opleidingen 

(binnen zijn werkuren!) te kunnen deel nemen. Op dit moment is de professionalisering van de 

leerkracht veel te vrijblijvend en afhankelijk van de motivatie van de leerkracht en het 

ondersteunen van de directie. 

     Ik vind dit een heel goed idee. Bij ons op school praten we ook over assistenten in de klas. 

Dit kan een jaar van de masteropleiding zijn. Laatstejaarsstudenten die een heel schooljaar 

meedraaien in één of twee klassen en zo al met tweevoeten op de werkvloer staan. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Leerlingen uit TSO kunnen super goeie leerkrachten zijn, ook vooralgemene vakken in een 

derde graad ASO. Lerarenopleiding moet dus zeker blijven openstaan voor gemotiveerde 

leerlingen uit TSO.(over BSO kan ik me niet uitspreken aangezien ik geen collega's heb die in 

dat geval zijn) Zorgen voor meer educatieve masters is op lange termijn een goede evolutie 

denk ik. Dat kan zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van de huidige regenten en 

leerkrachten LO. Professionalisering binnen de werkuren is een must. Alleen zijn die werkuren 

zo glijdend dat een nascholing tijdens de werkuren meestal zorgt dat je voor of na meer werk 

hebt. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik ben het eens met je titel, maar niet helemaal met je toelichting :) Een strengere selectie 

en meer professionalisering: JA! Elke leraar moet over de nodige basiskennis beschikken, 

zonder onderscheid. En een goede leraar worden, is één element. Maar een goede leraar 

blijven, kan niet zonder voldoende 'levenslang leren' onderweg. Masters in het basisonderwijs 

naast onderwijsassistenten: ik twijfel... Staat het opwaarderen van de lerarenopleiding gelijk 

aan het invoeren van een master? Leraar zijn is en blijft een erg praktisch beroep dat erg leunt 

op de praktijkervaring die studenten in hun opleiding krijgen. Hoort dat dan thuis in een 

masteropleiding, terwijl een hogeschoolopleiding net theorie en praktijk integreert? Daarnaast 

heeft het standaard invoeren van het onderscheid master-hogeschool in het basisonderwijs 

volgens mij ook minder wenselijke neveneffecten. Wel zou ik het aantrekkelijker maken voor 

masters om het (basis)onderwijs in te stappen, maar dan eerder omdat ik geloof dat diverse 

achtergronden in een team een meerwaarde zijn. (Onbekend) 

 



 

 

 

168 

Geef alle scholen een internationale structuur 

Leraar secundair onderwijs 

klasgroep      1 

 

       Onze maatschappij is de laatste 50 jaar extreem veranderd maar ons schoolsysteem is nog 

steeds dezelfde. We hebben nu heel veel verschillende culturen in onze scholen. We kunnen 

deze rijkdom inzetten in plaats van te negeren. Vele buitenlanders voelen zich niet aanvaard 

en komen in opstand. Door de lessen bijvoorbeeld te saboteren. Dit speelt dan weer in hun 

nadeel voor later. Ook de sociale achtergrond word vaak vergeten. Wie van de leerkrachten 

heeft zich al in deze positie bevonden? Niet gemakkelijk hé. Door een internationale structuur 

aan te bieden geven we hen een herkende plek. Waar ze hun zelf kunnen en mogen zijn. 

Hiermee creëer je ook respect voor de Belgische cultuur. We zijn toch wereldburgers die veel 

talen spreken ;) 

 

 

Aan de media: er staan ook goede dingen in alle rapporten 

Leraar secundair onderwijs 

waardering & 

imago 
      5 

 

       Wanneer er over het onderwijs gesproken wordt dan komen bijna uitsluitend de negatieve 

resultaten in de media. Uit PISA-rapporten kan blijken dat het Vlaamse onderwijs goed scoort 

op 9 items en niet goed op een tiende. Wel, het tiende zal altijd de media halen! 

 

     Dan is het ook een zaak van de onderwijswereld zelf om aan de media nieuwsitems en 

inspirerende voorbeelden voor te stellen voor elk van de domeinen waarop het onderwijs goed 

scoort. Geen taak voor individuele leerkrachten maar wel voor de overkoepelende organen om 

op zoek te gaan naar nieuwsinhoud, de dialoog met de pers te voeren en hiermee ook de 

leerkracht in de klas concreet te steunen. Een kans voor alle onderwijsinstanties om hun 

meerwaarde te tonen als partner van elke individuele leerkracht en school. (Werkzaam buiten 

onderwijs) 

 

De rol van de media 

Onbekend 

waardering & 

imago 
     17 

 

       In de media zie ik vooral leraren aan het woord (althans in coronatijden) met een 

boodschap met een negatieve bijklank. Voor mij vertegenwoordigt dit helemaal niet de stem 

van de leraar die ik ken en hoor, maar het schept wel een negatief beeld van de leraar. 

 

     Klopt volgens mij volledig , doordat er zeker nu maar ook in pre coronatijden vooral door 

media wordt ingezoomd op leerkrachten die tegen versoepelingen zijn , leerkrachten die er de 

kantjes van lopen of hun beroep niet ernstig nemen creëer je bij anderen een verkeerd beeld. 

Net zoals in alle beroepen zijn er ook bij het onderwijs mensen die het niet zo nauw nemen 
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alleen komen deze bij andere beroepen veel minder in beeld. (Werkzaam buiten onderwijs en 

ouder van een leerling/student) 

     Anderzijds zag ik in de media (tv-journaal) ook het voorbeeld van een gepensioneerde 

wiskundeleraar die op het einde van het/dit schooljaar zich in een school engageerde als 

interimkracht zodat de leerlingen geen maanden zonder leerkracht/wiskundeles zaten. De 

reactie van de leerlingen op deze leraar die hun opa had kunnen zijn, was zeer positief, zeker 

omdat de leerkracht in kwestie ook online lesgaf.  Voor mij gaf dit het hartverwarmende beeld 

van een leraar die geloofde in zijn maatschappelijke opdracht. Ik ben ervan overtuigd dat de 

media zeker oog hebben voor  positieve, unieke, authentieke en innovatieve verhalen uit het 

onderwijs maar ze moeten wel bijna voorgesneden aangebracht worden door de 

onderwijswereld zelf. Ook hier kunnen m.i. persverantwoordelijken van koepels en andere 

onderwijsinstanties zeker meer betekenen om de waardering voor de leraar in de 

maatschappij te bevorderen. (Werkzaam buiten onderwijs) 

     Ook meer zichtbaarheid geven aan andere taken, naast het lesgeven,  van leerkrachten 

kan de beeldvorming over de job veranderen. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Luister naar het werkveld 

Leraar secundair onderwijs 

(leraren)opleiding, 

arbeidsvoorwaarden, 

vertrouwen & 

autonomie 

     11 

 

       Je kan vandaag de krant of sociale media niet openen of er is wel ergens iemand die zijn 

zegje wil doen over onderwijs. Iedereen denkt altijd maar dat hij/zij alles over onderwijs weet. 

Iedereen heeft inderdaad ooit ook wel eens op de schoolbanken gezeten maar daar stopt het 

dan ook. Wie nooit of slechts heel beperkt voor de klas heeft gezien, weet eigenlijk totaal niet 

wat er allemaal in de klas gebeurt. Er zijn al heel veel onderzoeken e.d. opgezet die uiteindelijk 

tot een conclusie komen die elke betrokken leerkracht zelf ook wel weet. Daar hebben we 

geen onderzoek voor nodig. Te veel instromers (jong en oud) kiezen op dit ogenblik voor 

onderwijs vanuit de verkeerde instelling, zoals bv. veel vakantiedagen. Als dit je motivatie is 

dan houd je onderwijs niet vol. Onderwijs is een roeping! Uren voor de klas, heel vele uren 

bijscholing, verbeterwerk, ontwerp van nieuwe lessen en ga zo maar door, zonder dan nog van 

de overdreven administratie te spreken die zich heden ten dage opdringt. Daarom: Leidt 

capabele gedreven mensen op en respecteer ze dan ook! Het probleem zal niet opgelost 

worden door hier en daar wat ondersteuning toe te voegen. Dat zijn pleisters op een open 

wonde. Zorg voor rust in het onderwijs en breng niet steeds nieuwestructuren, afspraken, 

leerplannen,....Zorg voor vertrouwen en respect voor de leerkracht. Schaf de vaste 

benoemingen af. Begin (in deze digitale tijden) met aan elke leerkracht een computer te geven 

en ander werkmateriaal zodat niet elke leerkracht alles uit eigen zak moet betalen. En vooral: 

als je niet zelf voor de klas staat, houd dan je mond! Schoenmaker blijf bij je leest! 

 

 

Meer vrijheid voor de leraar 

Niet aan het werk/op pensioen en oud-leraar 
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kwaliteitszorg,  

administratie & papierwerk,  

arbeidsvoorwaarden,  

vertrouwen & autonomie 

 

     8 

 

 

       Het plezier van het lesgeven wordt de kop ingedrukt door al die eindtermen die vaak niet te realiseren 

zijn. De nieuwe handboeken zien er 'leuk' uit maar moet elke les dan wel leuk zijn? Wanneer ik mijn 

lesvoorbereidingen van pakweg 15 jaar geleden bekijk, dan zie ik vooral veel variatie maar ook veel 

kennis. De vaardigheden zijn tijdrovend en bezorgen iedereen de nodige stress. De doorlichting werkt 

allesbehalve motiverend en ze geven het zelf toe : het interesseert hen echt niet dat een leraar goed 

lesgeeft. Alles moet op papier staan, alle eindtermen moeten gerealiseerd worden. Vertalingen, 

woordenlijsten, driloefeningen zijn uit den boze terwijl die nochtans erg nuttig kunnen zijn. Kortom, geef 

de leraar weer ademruimte, laat hem weer zijn ding doen, laat ons weer de kennis primeren, laat ons 

weer terugkeren naar hoe het vroeger was ! 

 

     Akkoord om de creativiteit van de leerkracht meer ruimte te geven, maar noem dat niet "terugkeren 

naar de goeie ouwe tijd". Creativiteit anno 2021 is wel wat anders dan die van de 20e eeuw. 

Leerkrachten moeten jongeren van vandaag begeesteren, motiveren, doen leren aan de hand van 21e-

eeuwse competenties. (Schooldirecteur) 

     Een leerkracht van vroeger moest ook zijn leerlingen begeesteren! Daar is niets aan 

veranderd! (Leraar secundair onderwijs) 

     U hebt duidelijk mijn reactie niet begrepen. Met 'terugkeren naar hoe het vroeger was' verwijs 

ik gewoon naar de verhouding kennis/vaardigheden. Ik vergelijk dit altijd met het bouwen van 

een huis : dat huis zal blijven recht staan zijn als de funderingen stevig genoeg zijn. Door allerlei 

vaardigheden in te voeren vanaf de eerste graad werd het kennisgedeelte ingekrompen. Als de 

leerlingen moeite hebben om werkwoorden te vervoegen, slagen ze er niet in om een deftige 

dialoog te voeren! Aangezien ik les heb gegeven tot 2017 (derde graad aso) weet ik ook wel wat 

hedendaagse creativiteit en competenties inhouden! (Niet aan het werk/op pensioen en oud-

leraar) 

     Ik heb nog het einde van de lei en griffel gekend, en schriftjes vol overgeschreven van het krijtbord.  

Ik heb ook de eerste stencils meegemaakt;  en  plots moesten we alleen maar woorden invullen, (maar 

moesten we nog wekelijks een opstel schrijven vane en blaadje lang ). Ik hoor nu van de 

stagebegeleiding van hogescholen  dat de spelling en zinsconstructies  van toekomstige logopedisten 

niet zo denderend meer zijn. Ik zie ook dat de taalvaardigheden van mijn jonge collega's leerkrachten 

toch wel hiaten vertonen. Ik vind  wel dat  deze jonge mensen creatief zijn, en heel wat skills hebben. Ik 

heb ook nog meegemaakt dat wij op zaterdagvoormiddag naar school moesten... Ik vermoed dat wij 

meer tijd hebben gespendeerd aan die basisvaardigheden? (Werkzaam in een andere functie in 

onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Heel juist! Ik heb het niveau van de kinderen in de decennia dat ik lesgeef enorm zien dalen. Voor 

wiskunde is dat ok, maar alles qua taal, werkhouding, leefhouding, attitudevorming is enorm 

achteruitgegaan. We maken het de kinderen toch wat te gemakkelijk. (Leraar basisonderwijs) 

 

Loon naar werk en verantwoordelijkheid 

Schooldirecteur 

arbeidsvoorwaarden, 

loopbaan 
     11 
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       Een leerkracht praktijk in de derde graad SO moet 29 lesuren presteren voor een voltijdse 

wedde, een leerkracht LO of algemene vakken in de derde graad moet voor een voltijdse 

wedde 20 lesuren presteren. Dat is niet meer van deze tijd. Beiden  staan ze voor dezelfde 

doelgroep en de praktijkopleiding is - zeker in de A-finaliteit- erg belangrijk. Toch worden door 

deze verloning leerkrachten praktijk onrechtstreeks minderwaardig geacht. Of is de redenering 

dat een les praktijk minder voorbereiding of verbeterwerk met zich meebrengt hier een 

mogelijke verklaring? Het aantal zorgleerlingen in de A-finaliteit is erg toegenomen, 

differentiëren - begeleiden op maat - aangepast werk voorzien -gedurende meer dan 10 

lesuren per week een pittige doelgroep coachen, opvoeden en vaardigheden aanleren is erg 

belastend. Voor een voltijdse opdracht algemene vakken in het SO geef je in de derde graad 

20 uur les, in de tweede graad 21 uren en in de eerste graad 22 lesuren...  waarom deze 

verschillen? Op basis van het diploma van de leerkracht... waarbij een bachelor vaak 

pedagogisch sterker is onderlegd dan een master of een leerkracht die in het 

volwassenonderwijs een pedagogische bekwaamheid behaalde. 

 

     Terechte opmerking. Ik ben zelf master in een ASO richting in de derde graad. Ik denk dat 

ik meer dan genoeg werk met mijn 20 lesuren en alles wat daar bij hoort. Ik geraak er vooral 

niet wijs uit dat zoveel collega's meer uren moeten doen voor hetzelfde loon ... (Leraar 

secundair onderwijs) 

 

Mobiliteitbudget 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      1 

 

       Laten we als mensen van het  onderwijs het voorbeeld geven! We gaan het gebruik van de 

fiets (elektrisch of niet ) daadwerkelijk promoten. Dit is perfect mogelijk mits kleine 

aanpassingen en een wil om het te doen! En is een win win voor iedereen met volgende 

stappen 

* De dienstverplaatsingen ( stagebezoeken, bijscholingen,.....) met de fiets worden op dezelfde 

manier vergoed als met de auto. 

* Ook de fiets valt onder de omnium verzekering bij dienstverplaatsingen. 

* Er wordt de mogelijkheid gecreëerd dat mensen uit het onderwijs ook voordelig een fiets 

kunnen leasen. Als return krijg je fittere leerkrachten, de ecologische voetafdruk verkleint, ...... 

 

 

De status van het lerarenberoep 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

waardering & 

imago 
     6 

 

       (Nog maar eens Scandinavië) In Finland is voor 30% van de afgestudeerden in het 

voortgezet onderwijs het beroep van leraar eerste keuze. Hoe doen zij dit? Wat kunnen we 

daaruit leren? 
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     Geen appelen met citroenen vergelijken. In Scandinavië is het hele onderwijs helemaal 

anders georganiseerd, dus is het logisch dat de resultaten anders zijn. Om te beginnen, is een 

moeder in Scandinavië een gans jaar thuis met haar baby. Daar begint het al. (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Inspiratie uit Scandinavische landen halen lijkt me een goed idee. De organisatie is er 

uiteraard anders dan bij ons, elke schoolorganisatie reflecteert immers een visie op de 

samenleving en groeit vanuit de specificiteit van een samenleving. Maar er zijn in het Hoge 

Noorden best vele praktijken te vinden die ook bij ons navolging verdienen om het beroep van 

leraar meer waardering te geven. Het World Economic Forum maakte over de pluspunten van 

het Fins onderwijsmodel onlangs een filmpje dat ze via hun social mediakanalen deelden. Het 

bekijken en beoordelen waard. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Uit de loopgraven 

Leraar secundair onderwijs 

professionaliteit      2 

 

       Vandaag de dag wordt de leerkracht door de overheid in de loopgraven gestuurd om er te 

strijden tegen de leerlingen die door hun ouders in de tegenoverliggende loopgraven stelling 

ingenomen hebben. Het vijandmodel primeert en dat is, zeker voor jonge leerkrachten, een 

afknapper van jewelste. Ouders en leerlingen zouden leerkrachten als een waardevolle partner 

moeten kunnen zien om een diploma te halen. Voorzie, als overheid, niet alleen een 

modelcursus maar ook een aantal modelvragen bij elke eindterm. Verplicht leerkrachten om 

één van deze modelvragen te stellen tijdens de examens. De inspectie kan dan heel makkelijk 

controleren of het examen wel het volledige leerplan afdekt. Op deze manier weten leerlingen, 

leerkrachten en ouders zeer duidelijk aan welke eisen ze moeten voldoen om een diploma te 

halen. De leerkracht kan zo een coach en een trainer worden die toetsen gebruikt om te kijken 

hoe ver de leerling staan in het proces. Geef de leerkracht de vrijheid om zelf hun toetsvragen 

op te stellen. Eventueel kunnen zij de examenvragen van het jaar ervoor in hun toetsen 

verwerken. 

 

     Heel juist, het vijandmodel is inderdaad iets wat bestaat en in de perceptie van de 

tegenspelers monsterachtig kan worden; het slorpt veel energie en vraagt veel moed en 

geduld om dit om te buigen. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Politiekers met ervaring in het onderwijs? 

Leraar secundair onderwijs 

overheid, 

waardering & 

imago 

     17 

 

       Ik heb helemaal niet de intentie om met stokken naar het politiek veld te gooien, echter 

heb ik me al meermaals enorm gestoord aan bepaalde uitspraken dat de afgelopen jaren in 

de media werden gemaakt door prominente politieke partijen en personen .Deze uitspraken 

zorgden ervoor dat het negatief beeld van een leerkracht enkel versterkt werd, i.p.v. dat wij het 

respect kregen dat we verdienden. Dit werkt uiteraard erg demotiverend. Hierdoor ontstaat de 

tendens dat zowel de ouders als de kinderen het negatief beeld overnemen en zo het respect 
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naar de leerkracht toe verliezen. Op dit moment worden er ingrijpende beslissingen gemaakt 

dat compleet haaks staan op de ervaringen en noden van de mensen in de onderwijswereld. 

Er is een enorme kloof tussen het ideaalbeeld van het onderwijs dat er heerst en de realiteit. 

Een minister met enige ervaring in het onderwijs zou daarom zeker niet misstaan in het 

politiek landschap. 

 

     Inderdaad. Telkens wordt er vermeld 'in samenspraak met het werkveld', maar nog nooit 

heeft iemand in onze school een vraag hierover komen stellen. Waarschijnlijk bedoelen ze dan 

'afgevaardigden' van de koepels. Maar zijn dat altijd mensen die nog met hun voeten in de 

dagdagelijkse praktijk, het lesgeven, staan? (Leraar secundair onderwijs) 

 

Laat onderwijsinstanties actief werken aan sterke partnerships met o.a. VDAB 

Werkzaam buiten onderwijs 

loopbaan      2 

 

       Er bestaat een leerkrachtendatabank op de VDAB-website. In welke mate beantwoordt deze 

actueel aan de noden van het onderwijs en kan ze deze noden mee helpen invullen? Krijgen 

afgestudeerde Bachelors en Masters tijdens hun gesprekken met VDAB- medewerkers juiste 

en volledige informatie over de jobmogelijkheden in het onderwijs, de uitdagingen en kansen, 

de vereiste diploma’s en desgevallend de opties om lerarenopleidingen te volgen in 

combinatie met werk?  Kunnen werkzoekende Bachelors en Masters via de VDAB 

doorverwezen worden naar leerkrachten in de regio om concrete informatie over het 

leraarsberoep in te winnen? Misschien is het allemaal al voorzien, maar ook dan mag er 

breder over gecommuniceerd worden. En het is m.i. ook een verantwoordelijkheid van de 

onderwijswereld om instanties die hen moeten helpen, bv om vacatures in te vullen, scherp en 

bij de les te houden. VDAB is slechts een voorbeeld van een partnership. In samenwerking met 

werk voor onderwijsinstanties die leerkrachten en directies moeten ondersteunen bij hun 

dagelijks werk. 

 

 

Uitstapregeling 

Leraar basisonderwijs 

 
loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden 
     6 

 

       Zorg dat leerkrachten een deftige eindeloopbaanregeling hebben. 

 

 

Opwaardering opleiding leraar 

Zorgcoördinator 

(leraren)opleiding      17 

 

       Versterk de opleidingen voor leerkrachten door het traject langer te maken met meer 

theorie op basis van wetenschappelijk werk. Hoe meer kennis de leerkracht heeft over de 

leerlijnen, leer-/gedragsproblemen, schoolgebonden trajecten... hoe sterker de leerkrachten, 
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klassen, scholen en kinderen zullen worden. Laat mensen zien dat lesgeven meer is dan lesjes 

geven en geef beginnende leerkrachten een grotere rugzak. 

 

     Volledig akkoord! Leg de lat hoger in de opleidingen, zorg dat studenten de leerstof meer 

dan voldoende beheersen en geef klasmentoren meer inspraak bij het begeleiden en 

beoordelen van stagiaires. (Leraar basisonderwijs) 

     Elke leraar heeft een stevige basis nodig.  Maak een masteropleiding met voldoende 

vakkennis, een stevig pakket didactiek en veel pedagogie.  We werken met het kostbaarste 

goed van ouders, aan het fundament van de maatschappij van morgen, aan de vorming van 

mensen die de toekomst zullen maken: daar mag een uitgebreide, diepgaande opleiding met 

veel oefenkansen tegenover staan. (Werkzaam in een andere functie in onderwijs 

(administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Zorg voor bekwame mensen in de opleiding, mensen met ervaring, mensen die weten hoe 

een kleuterklas/ een klas in het lager onderwijs/.... werkt. Mensen die samenwerken met die 

collega's niet één dag, maar weken. Docenten moeten ook eerlijk omgaan met alle studenten 

en geen onderscheid maken! Zorg dat de opleidingen dezelfde structuur hebben, met hun 

eigenheid natuurlijk. Er is een te groot verschil tussen de verschillende opleidingen. (VIVES, 

Odisee, Erasmus...) Studenten moeten de kans krijgen om stage te doorlopen zoals in het 

werkveld. Niet die onnodige extra werkjes. (Leraar basisonderwijs) 

     Dit vraagt ook een betere omkadering van de opleiders van onze leerkrachten aan de 

hogescholen en universiteiten. Mensen werken daar vaak aan een verschroeiend tempo. 

Ervaring op het werkveld is in de meeste gevallen niet enkel een voordeel, maar ook een must. 

Niet enkel ervaring in een ver verleden. Na tien jaar weg van de klasvloer ben je de voeling 

toch echt wel kwijt, niet? (Leraar secundair onderwijs) 

     De lat voor de lerarenopleidingen moet hoger, niet door de instroom te bemoeilijken maar 

door de uitstroom te blijven opvolgen. Eens de afgestudeerde in de klas werkzaam staat heeft 

zij/hij veel baat bij een 'inductiefase'.  Dit is een begeleidingstraject a rato van 1 dag per week 

gedurende twee à drie jaar. Dat pleit dus voor een 80% lesopdracht + 20% begeleidingstijd = 

100% verloning. (Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, 

ondersteuner, begeleider, ...)) 

     Zorg ook dat de mensen die de studenten opleiden meer voeling hebben met de 

realistische praktijk. Sommigen komen soms echt van een andere planeet, veel te theoretisch! 

Verwachten dat studenten al opdrachten doen die je alleen kan als je je lessen goed onder de 

knie hebt en je klasgroep kent. Leer de studenten eerst gewoon lesgeven, kennis overbrengen 

en dan groei je wel in de rest. (Leraar basisonderwijs) 

 

Correcte weergave werktijd (op school) 

Leraar basisonderwijs 

arbeidsvoorwaarden, 

waardering & imago 
     27 

 

       Nu leeft bij velen (buiten het onderwijs) het idee dat leerkrachten enkel die uren presteren 

waarop ze lesgeven (die dan ook nog maar eens 50 minuten duren) omdat dat in de (sociale) 

media – vooral in lezerscommentaren (en ‘aan den toog’) nog al te vaak zo wordt 

weergegeven. Een correcte weergave van de uren doorgebracht op school zou misschien al 

kunnen helpen. Want naast die x aantal keer 50 minuten lesgeven doen we ook toezichten 
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,hebben we gesprekken met ouders/CLB/ondersteuningswerk, zitten we in werkgroepen 

(verkeer, speelplaats, schoolfeest, ouderbetrokkenheid, taalbeleid …), hebben we overleg met 

collega’s, proberen we mee te blijven met nieuwe inzichten/methodes/leerplannen, zijn we 

een luisterend oor voor leerlingen die het moeilijk hebben, werken we lesmateriaal om te 

differentiëren uit, brengen we administratie in orde …En verder: Misschien kunnen we 

kinderen van leerkrachten eens over die werktijd aan het woord laten? Ik ben er zeker van dat 

heel wat kinderen kunnen getuigen dat hun mama of papa ’s avonds nog aan het werk is voor 

school (voorbereiden, verbeteren, oudercontacten, vergaderen …) i.p.v. bijvoorbeeld gezellig 

mee iets op tv te zien. 

 

     Daarnaast wil ik nog iets anders aanstippen. Elke leerkracht 'heeft' zogezegd vakantie. 

Maar binnen een school kom je collega's tegen voor wie de vakantie heilig is, maar anderen 

die iets willen voorbereiden in de vakantie. Soms gebeurt het ook dat op school op 30 juni 

alles stopt en er geen communicatie meer mogelijk is. Kan er geen norm vooropgesteld 

worden die aangeeft hoeveel leerkrachten moeten werken? Hoeveel 'echte' vakantie is er? 

Hoe bescherm je overwerkte leerkrachten? Hoe kan je leerkrachten die enkel het minimum 

doen wat meer activeren? (Leraar secundair onderwijs) 

     Blijkbaar is het minimum (?) voor sommige toch meer dan genoeg en zij hebben de 

vakantie nodig om te recupereren. Dat sommige graag indruk maken met extra werk 

maakt het een hel vooranderen. Er moet dus een duidelijke regeling komen. Niet te 

vergeten dat de ene klas niet de andere is en het vak kan ook extra belasting met zich 

meebrengen. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik bedoel het 'minimum' dat je minder uren klopt dan je eigenlijk volgens je loon zou 

moeten doen. Als je bijvoorbeeld weinig parallelklassen hebt kan je misschien maar 18 

lesuren krijgen in je opdracht, heb je een aantal zorgleerlingen waar je extra tijd voor 

moet vrijmaken ook... Maar even goed omgekeerd. We moeten meer denken volgens 

mij in het aantal uren dat je werkten minder in de opdracht. Want de ene 20/21/22 

lesuren is de andere niet... (Leraar secundair onderwijs) 

     Hier geef ik je volmondig gelijk in. Als je elk jaar een andere opdracht krijgt  of 

weinig paralleluren is dat beslist al het geval in vergelijking met je collega die al x aantal 

jaren dezelfde opdracht heeft met paralleluren. Ook verbeterwerk en idd klasgroepen 

(die laatste factor is niet te voorzien) dus niet inplanbaar. (Leraar secundair onderwijs) 

     In het secundair heb je ook nog de springuren. In mijn vorige school in Brussel kon het zijn 

dat je om 8.15 u. startteen dan twee uur vrij was, maar wel tot 16.35 u. op school aanwezig 

moet zijn. Die twee uur heb je zogezegd niet gewerkt. In die school hadden we een 

leraarslokaal zonder computer en konden dus ook niet veel voor school werken. De directeur 

kon je zo alle dagen van 8.15 u. tot 16.35 u. aanwezig laten zijn, terwijl sommige collega's 

gewoon een dag thuisbleven. Wanneer je een dag thuis bent, kan je echt voor je lessen 

werken. Die willekeur moet stoppen. En bedankt, het is inderdaad zo dat de ene klas de 

andere klas niet is. Wanneer je in die school in de tweede graad BSO twee uur lesgaf, leek het 

of je al een hele dag gewerkt had. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik vind dan ook dat een leerkracht moet beschouwd worden als een effectief 

personeelslid en niet als een poppetje dat je even voor de klas zet op bepaalde uren. 

Zo moet er ook omkadering zijn voor materiaal, eigen laptop en uiteraard ruimte om te 

werken. (Leraar secundair onderwijs) 

     Dàt is al meer dan 35 jaar zo.  Je kan (aan de toog of ook ergens anders) best reageren 

met: 'Je hebt gelijk, we hebben bijna 4 maanden verlof!!  Waarom doe jij dat ook niet, zo gaan 

lesgeven? Wie of wat houd je tegen om ook te gaan lesgeven?  Ze hebben een groot tekort 
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aan bekwame leerkrachten.  Jij  moet dat direct ook doen, je zou direct werk hebben ...' 

Probeer het maar eens ... je zal versteld staan. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Middenkader 

Schooldirecteur 

schooldirectie, 

loopbaan 
     2 

 

      In een economisch gunstige context (bijna alle mensen met bachelor diploma vinden heden 

ten dage werk) kan het onderwijs niet optornen t.a.v. de legale extra's die de privé kan bieden 

en waarvoor velen (gelukkig niet allen) toch gevoelig zijn in deze maatschappij van luxe waarin 

we zijn opgegroeid.  Denken we maar aan firmawagen - groepsverzekering - laptop - gsm - 

...Tevens biedt onderwijs amper of geen perspectief van doorgroei. Willen we doorgroei als 

sociale status en extra voordelen beiden tezamen een kans geven moeten we een 

MIDDENKADER kunnen organiseren waarin personeelsleden vanuit gunstige evaluatie kunnen 

doorgroeien naar een opdracht met meer verantwoordelijkheid en dus ook wat meer verloning. 

Een middenkader is dan niet alleen een promotie; het kan ook de taak van de oh zo 

overvraagde directeur mee opvangen.  Hierbij moet dan de prestatie en ervaring + gunstige 

evaluatie en promotiegesprek aan de voet liggen en niet automatisch bijv een hoger diploma.  

Een MASTER kan een meerwaarde zijn en kan een geschikt kandidaat zijn maar niets 

garandeert dat dit ook zo is. Een promotie moet je verdienen vanuit je prestaties als mens en 

als collega en niet vanuit een behaald papiertje (leesgetuigschrift).  Op die manier kan je de 

vlakke loopbaan doorbreken en geef je inspiratie aan jongeren die twijfelen om toch voor het 

ambt van leraar te kiezen. 

 

 

Het kerndoel is: valideer de leraar meer 

Leraar secundair onderwijs 

(leraren)opleiding, 

arbeidsvoorwaarden, 

overleg- en 

professionaliseringstijd 

 

     6 

 

       Hoe valideer je een leraar meer. 

* Investeer in de opleidingen, zorg voor meer uniformiteit in het lessenpakket over 

hogescholen en universiteiten heen. De student zou moeten kunnen switchen tussen 

hogescholen zonder verlies van studiepunten of erkenning van geslaagde vakken. Nu te sterk 

verschillend aantal studiepunten en andere benaming waardoor iemand die geslaagd is voor 2 

jaar opnieuw zou moeten beginnen in een andere hoge school. Stop de willekeur in 

hogescholen en zorg voor kwaliteitsvolle docenten die al onderwijservaring hebben. 

* Schakel in hoge scholen/eduma's oudere leerkrachten 50+(bachelors/masters) in die jonge 

studenten helpen structuur aan te bieden. als praktijkvoorbeelden of stagecoaching. 
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* Schakel voor beginnende leerkrachten een petemoei of petevake in om hen te helpen en te 

begeleiden in de eerste 5 jaar van hun carrière. Elke 55+er kan dit doen en dit moet voor hem 

haar enkele lesuren uit weekpakket vervangen. 

* Wie nieuwe lesopdrachten krijgt, krijgt in zijn urenpakket meer ruimte (uren om voor te 

bereiden) 

* Bekijk de volledige opdracht en druk dat ook zo uit in een 40-uren week. Deel het op in 

effectieve lestijd – preptijd (voorbereiding thuis of op school, thuiswerk is ook werk zo leerde 

corona !) - extra pedagogische taken studie - vakoverleg - oudercontact- administratie. En 

spreek in media over de 40-urige werkweek van de leerkracht.(ook kantooruren zijn ingedeeld 

in mails /taken/projecten en nascholingen enz...) 

* Voorzie een vergoeding voor aanschaf van computer- gsm (2 stapsverificatie) materiaal en 

maak dit aftrekbaar om de vier jaar. 

* Overuren worden beter vergoed. Winterschool wordt niet "voorgeschoten" en teruggeëist 

maar ECHT betaald. Indien vakantie anders bekeken of ingevuld wordt, vervalt de uitgestelde 

bezoldiging in die maanden en moet die terug bij de maandwedde +2/12den gevoegd worden. 

Dan dient een echte wedde te worden uitbetaald. 

 

 

Krachtpatsertaal 

Leraar hoger onderwijs/volwasssenenonderwijs/DKO) 

imago & 

waardering 
     0 

 

       Dag allemaal, Misschien kunnen we beginnen om woorden als "versterken", "sterker", 

"sterk", "ondersteunen",... achter ons te laten. Dat spierballengerol met woorden geeft immers 

de indruk dat het onderwijs zwak is en op instorten staat. Niet te verwonderen dat het imago 

van het lerarenberoep en van het onderwijs een opkikkertje nodig heeft. Ik zoek even naar een 

alternatief: "verrijken" en "rijker" ? "bewegen", "in beweging" ? Ik hoop dat we nog alternatieven 

vinden en het "je moet sterk zijn"-idee stilaan kunnen achterlaten ... 

 

 

 

Schoolopdracht 

Schooldirecteur 

opdracht leraar      2 

 

       Omschrijf de job van leraar duidelijker, uitvoeriger en gedetailleerder. Durf hogere eisen 

stellen rond beschikbaarheid, zodat niet elke school die voor zichzelf moet opstellen. 

 

 

Gemotiveerde en ervaren leerkrachten laten spreken. 
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Leraar secundair onderwijs 

(leraren)opleiding, 

loopbaan, 

overheid, 

waardering & 

imago 

     5 

 

       Laat gemotiveerde en ervaren leerkrachten samenwerken met de lerarenopleidingen. Deel 

op sociale media de mooie projecten die er binnen de scholen uitgewerkt worden en die nu 

het daglicht niet zien. Geef de leraar een gezicht en een verhaal naar de publieke opinie toe. 

Zorg dat de politiek deze strategie volgt. Onderwijs mag geen politieke post zijn om jezelf in de 

kijker te zetten als partij en minister. Een onderwijsminister moet zelf op de werkvloer gestaan 

hebben en weten wat er leeft binnen onderwijs, om een objectief beleid te voeren. Politieke 

spelletjes mogen de visie op onderwijs niet veranderen en een goed beleid in de weg staan. 

Laat de politiek en het onderwijsveld samenwerken om onderwijs sterker te maken. Voldoende 

werkingsmiddelen voorzien, zodat scholen hun leerkrachten kunnen ondersteunen met extra 

personeel en de nodige materialen kunnen aanschaffen, om elke dag opnieuw kwalitatief 

onderwijs aan te bieden. Wanneer de politiek en de media de berichtgeving over onderwijs 

vanuit de juiste context brengt, gaat de publieke opinie op termijn ook veranderen. 

 

     Heel juist, ervaren leerkrachten, bij voorkeur vakcollega's dan, kunnen binnen een school 

nieuwe collega's ondersteunen; naar buiten horen we de stem van de leerkracht veel te laat in 

het debat en veel te weinig. (Leraar secundair onderwijs) 

     "Laat gemotiveerde en ervaren leerkrachten samenwerken met de lerarenopleidingen." => 

En graag op een gestructureerde manier. Yes. "Deel op sociale media de mooie projecten die 

er binnen de scholen uitgewerkt worden en die nu het daglicht niet zien."  => Successen 

delen. Yes. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Klopt inderdaad. Met 23 jaar ervaring in het lesgeven binnen het BUSO, zou ik studenten 

binnen de lerarenopleiding heel wat ondersteuning kunnen bieden op verschillende domeinen. 

🙂👍 (Leraar secundair onderwijs) 

 

Geef zij-instromers verloning voor hun expertise 

Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden 
     15 

 

       Het onderwijs verloont nog altijd puur op basis van diploma en niet op basis van eerder 

verworven competenties. Zo verdient bijvoorbeeld een pas ingestroomde vijftiger met bakken 

ervaring als CEO in het werkveld,  een uitgebreid netwerk en hoog aanzien maar zonder een 

masteropleiding toch maar wat een 30-jarige bachelor zou verdienen in het hoger onderwijs. 

Zo verliest het (hoger) onderwijs veel potentieel. Het zorgt ook voor wrevel bij collega’s die 

merken dat zij meer en beter werken dan bepaalde anderen, maar een substantieel lagere 

verloning krijgen. 
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     Heel juist, in het regeerakkoord staat dat de anciënniteit van "nieuwe" zijinstromers kan 

mee in rekening gebracht worden, waardoor dit een stuk verholpen wordt, maar wat dan met 

zij-instromers die al werkzaam zijn in het onderwijs: het mag weer niet "teveel" zijn? (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Als directie met veel meer dan een 40 urenweek verdien ik evenveel als 4/5de als ortho-

werkend in welzijn.  Weg anciënniteit... nochtans met de nodige expertise zowel naar kinderen, 

als beleidsmatig...  Was levenslang leren niet iets wat binnen de Vlaamse regering hoog in het 

vaandel gedragen werd ? Alleen precies niet als het op het onderwijsveld aankomt...Jammer ! 

(Schooldirecteur) 

     Gedifferentieerde verloning (rekening houdend met o.a diploma, ervaring, competenties, 

inzet, onderwijsinnovatie) binnen bepaalde loonvorken lijkt me een van de vele noodzakelijke 

stappen/maatregelen om gemotiveerde leerkrachten en directies aan te werven en te houden, 

zowel voor zij-instromers als voor de andere leerkrachten en directies. Indien dit op korte 

termijn niet gerealiseerd kan worden, dreigen we niet alleen de beste krachten voor het 

onderwijs te verliezen maar ook genoegen te moeten nemen met 'mindere' leerkrachten die 

'unemployable' zijn voor de arbeidsmarkt buiten het onderwijs (en vaak ook nog hun rol in de 

klas en binnen het team ongeloofwaardig en zonder veel gezag invullen). Dat kan m.i. nooit de 

bedoeling zijn indien we kwaliteitsonderwijs willen blijven bieden. (Werkzaam buiten onderwijs) 

     Inderdaad, nu is diploma het enige criterium, wat absoluut onvoldoende is om 

gemotiveerde, innoverende collega's met een pak werkveldervaring en een groot netwerk 

(maar helaas met een bachelordiploma) te belonen voor hun werk. Masters, ook diegene die 

systematisch onderpresteren, krijgen een pak meer betaald. Dit systeem is niet meer van deze 

tijd... (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Ik heb enkele jaren geleden na 18 jaar FOD Financiën de overstap gemaakt naar het 

onderwijs. Ik heb mijn geldelijke anciënniteit gelukkig wel kunnen meenemen (de vaste 

benoeming niet). Stel dat ik 18 jaar gewerkt had bij een accountantskantoor en vergelijkbaar 

werk had gedaan, kon ik deze anciënniteit niet meenemen. Waar zit de logica? Logisch dat er 

dan een lerarentekort is, zeker van bepaalde profielen in de 3e graad. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Ja, veel logica is hier niet: als burgerlijk ingenieur met 21 jaar anciënniteit als kaderlid in 

de privé geef ik nu reeds 12 jaar Wiskunde (en ook Economie en Fysica) in het ASO en heb dus 

inderdaad "slechts" 12 jaar anciënniteit ; een dossier is nodig waarin ik kan bewijzen dat ik 

mijn ervaring uit de privé kan gebruiken om les te geven in het ASO....en die richting heb ik 

voorlopig nog niet onderzocht... (Leraar secundair onderwijs) 

 

Toon groot onderwijstalent met de 'Uitreiking van de onderwijs awards' 

Werkzaam buiten onderwijs 

waardering & 

imago  
     5 

 

       Onlangs bracht ik als journalist verslag uit over de uitreiking van de "zorg awards" met 

onder meer de verkiezing van de "zorgwerkgever van het jaar". Dat bracht me op het idee om 

ook een dergelijk evenement te organiseren voor onderwijs met de verkiezing van de leraar/de 

directeur/de leerlingbegeleider/de secretariaatsmedewerker/......van het jaar. En waarom ook 

niet de verkiezing van de meest duurzame/innovatieve/.....school van het jaar. De laureaten 

met elk hun verhaal kunnen inspirerende voorbeelden zijn voor anderen en het toont ook aan 
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de buitenwereld dat er in onderwijs vele, grote talenten werken die zich elke dag met hart en 

ziel inzetten voor onze kinderen. 

 

 

Schaf reaffectatie af 

Schooldirecteur 

arbeidsvoorwaarden      3 

 

       Een absurd systeem dat enkel dient om de overheid geld te besparen, waar niemand beter 

van wordt. Bovendien staat dit haaks op de stelling van de overheid in de media dat er meer 

ruimte gemaakt wordt om aan zinvol personeelsbeleid te doen. (je hoort hier dan ook niets 

over) 

 

 

Meer kennis in de opleiding / betere ondersteuning in de eerste jaren praktijk 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding, 

ondersteuning  
     8 

 

       Specifiek voor basisonderwijs: besteed in de opleiding meer aandacht aan inhoudelijke 

kennis. De lat mag echt hoger liggen. Voorzie na de opleiding een betere ondersteuning in de 

eerste jaren voor de klas. Dat kan door ervaren leerkrachten in te schakelen als mentoren die 

enkele uren per week mee in de klas aanwezig kunnen zijn. Zij kunnen de beginnende 

leerkrachten tips geven op didactisch-pedagogisch vlak, ondersteunen in contacten met 

ouders, klasorganisatie... 

 

     Ik denk dat dit idee even goed geldig is in het secundair onderwijs! (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Intensieve en uitdagende opleiding 

Leraar basisonderwijs 

(leraren)opleiding      4 

 

       Maak de opleiding leraar zwaarder en to the point. Laat zaken als delibereren vallen voor 

deze opleiding. Stel strenge eisen aan basiskennis. Ik heb tijdens mijn opleiding uren prentjes 

verzameld om in een map te steken. Ik heb filmpjes gemaakt en spelletjes gespeeld die niet 

relevant waren voor mijn uiteindelijke job. Zorg ervoor dat mensen die afstuderen met een 

diploma leraar indruk maken. "Amai, die kon die opleiding aan, ik zou dat niet kunnen..." 

 

 

Degelijke leerkrachten opleiden 

Leraar basisonderwijs 
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(leraren)opleiding      4 

 

       Het valt niet te ontkennen dat mensen die op stage komen op veel vlakken minder 

onderlegd zijn dan vroeger. In de voorbije 32 jaar heb ik al wat stagiairs in mijn klas begeleid... 

daarbij valt opdat de basiskennis alsook de algemene kennis beperkter is dan vroeger. Ook de 

hoffelijkheid, de omgangsnormen, de stiptheid, het dragen van verantwoordelijkheid zijn fel 

verminderd. Het hoeft niet allemaal zo stijf te zijn als 30 jaar geleden. Maar een degelijk 

niveau van algemene kennis, een bepaalde etiquette voor iemand die dagelijks voor de klas 

staat, zijn toch echt een minimum! Je leidt kinderen op, je geeft hen kennis en vaardigheden 

door, maar ook levenslessen, respect, waarden...over dit alles moet je zelf in de eerste plaats 

beschikken alvorens dat te kunnen doorgeven! Let wel... sommige studenten in de 

normaalschool doen dat ook ... maar helaas is dit tegenwoordig slechts een kleine minderheid. 

.. 

 

     Na 33 jaar lesgeven en stagiaires begeleiden stel ik  - jammer genoeg - vast  dat er in al 

die jaren nog niet veel is veranderd aan de opleiding. Ik heb nog steeds het gevoel dat de 

stagiaires veel onnuttige taken moeten doen (taken die hen totaal niet voorbereiden op het 

echte werk) en dat wat er van hen verwacht wordt vanuit de hogeschool wat betreft 

lesinstap/leseinde/lesovergang ver van de realiteit staat. Jonge, beginnende leerkrachten zijn 

allesbehalve voorbereid op ALLES wat met de job te maken heeft. Dit heeft tot gevolg dat 

velen van hen al vroeg in het schooljaar uitvallen en/of het al snel voor bekeken houden. De 

laatste jaren maak ik mij meer en meer de bedenking dat het misschien ook anders kan. Ik 

ben blij dat hier te kunnen/mogen delen. Ik erger me ook steeds aan de nieuwsberichten 

waarin gezegd wordt dat er budget is om meer leerkrachten aan te stellen en zo het nijpende 

tekort aan interimarissen op te lossen. Elk schooljaar moeten er vanaf half september 

interimarissen gezocht worden, vaak 5 per schooljaar... en die zijn NOOIT te vinden.  Waar 

gaan we er dan nu 2000  extra vinden? Vroeger werd de opleiding op 2 jaar gegeven. Later 

werd dat  3jaar. Ik herinner me nog goed dat we in dat derde jaar weinig te doen hadden. Het 

lijkt mij zinvol de opleiding naar 2  + 1 jaar te brengen. Ik denk dat het mogelijk moet zijn de 

eigenlijke opleiding in 2 jaar te geven, met de nodig stagetaken zoals dat ook nu het geval is. 

Wie in deze 2 jaar zijn stages goed doorloopt, komt dan in het +1 jaar terecht. Een derde jaar 

waarin zij een heel schooljaar als co-teacher in een klas meedraaien en op die manier 

kennismaken met alle aspecten van de job EN hiervoor ook reeds een verloning krijgen. (net 

zoals bv. ook de geneeskundestudenten een jaar stage moeten doorlopen...).Het budget dat 

voorzien wordt voor extra leerkrachten wordt dan zeker goed besteed.  Op deze manier 

hebben leerkrachten extra hulp in de vaak grote klasgroepen die ze onder hun vleugels krijgen 

en doen de studenten een heel pak ervaring op. Studenten waarbij de stages eerste 2 jaar 

onvoldoende zijn, moeten eerst die stages  goed afronden  (uiteraard) alvorens de co-teaching-

stage te mogen doen. co-teaching-stage... een win-win situatie denk ik. (Leraar basisonderwijs) 

 

Fietsvergoeding optrekken 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

arbeidsvoorwaarden      13 

 

       De toekomst zal groen zijn of niet zijn. Allereerst; fietsvergoeding optrekken naar het elders 

gewone niveau van €0,24/km. Daarnaast vraag ik me echt af of het nodig is dat er 

leerkrachten van kilometers in de omtrek naar school rijden. Dit mag, maar zou het kunnen 

gestimuleerd worden dat er vlot gewisseld kan worden van scholen? Een personeelslid dat van 

Gent naar Lokeren rijdt en andersom ook zo iemand: wisselen! Dit betekent bvb. dat deze 

leerkrachten uitgenodigd worden dit te doen, dat er in dat voorstel een jaar proef zit, en dan 
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vlot de benoeming omzetten of even vlot sparen voor TADD en die spullen, in welke 

scholengemeenschap je ook werkt. 

 

 

TADD terug naar 720 dagen 

Schooldirecteur 

arbeidsvoorwaarden      8 

 

      Geef  startende of nieuwe leerkrachten kansen om te groeien in hun job. TADD op 1 

schooljaar werkt precies het tegenovergestelde in hand van wat men (zogezegd?) wilt doen... 

En benoemd worden kan je toch niet voor er open uren zijn, de kans dat dit in praktijk 

haalbaar is voor je aan 3 schooljaren dienst bent, is erg klein. 

 

     Volledig akkoord! De nieuwe regelgeving zal er nog meer voorzorgen dat beginnende 

leerkrachten  telkens van school en opdracht moeten veranderen! In theorie is de regelgeving 

heel mooi, maar de praktijk zal anders uitwijzen. (Leraar secundair onderwijs) 

 

Publieke opinie intomen 

Leraar secundair onderwijs 

waardering & 

imago, overheid 
     6 

 

       De afgelopen jaren is het onderwijs in toenemende mate in de media naar voor geschoven. 

Vaak wordt het gebruikt als politieke speelbal om als partij of persoon meer in de spotlights te 

staan. Er wordt meer geluisterd naar de publieke opinie dan naar de onderwijsprofessionals 

zelf en dit zorgt voor veel frustratie en onmacht. Zo worden om de haverklap polls 

georganiseerd waarbij het publiek in de media zijn zegje kan doen, wat zelden bevorderlijk is 

voor de professionals in het veld. We zijn een speelbal geworden en moeten maar meedraaien 

met de wind, wat onmogelijk op lange termijn vol te houden is. Het wordt tijd dat het onderwijs 

terug aan de professionals overgelaten wordt. De communicatie moet tussen de politiek en de 

onderwijskoepels gebeuren, niet tussen de politiek en de media. Zodoende zal er terug meer 

rust keren in de onderwijswereld en zal hopelijk het nodige respect ook wederkeren. Ieder zijn 

job. 

 

 

     Ik kan moeilijk beoordelen of er effectief meer geluisterd wordt naar de publieke opinie 

dan naar onderwijsprofessionals in het kader van besluitvorming over onderwijs. Ik ben er 

evenwel niet mee akkoord dat de communicatie over onderwijs enkel tussen politiek en 

onderwijskoepels moet gebeuren, dat zou pas een verarming van het debat zijn en het 

onderwijs buiten de maatschappij plaatsen. Het zou ook betekenen dat individuele 

leerkrachten (ruim 185 000?)  enkel via hun koepel kunnen spreken en individueel 

gemuilkorfd worden. Of dat betrokken ouders van scholieren (en scholieren zelf: ruim 1,2 

miljoen in basis-en  secundair onderwijs?) zich niet kunnen of mogen uitspreken. Dat willen we 

toch niet ? De publieke opinie mag en moet m.i. zeker zijn zeg kunnen doen. De 

onderwijswereld heeft ze nodig, net zoals ze media nodig hebben om positieve beeldvorming 

uit te dragen. De vraag om meer rust in de onderwijswereld kan ik delen, als is dat zeker ook 

een verantwoordelijkheid van de onderwijswereld zelf die daarvoor de nodige hervormingen 



 

 

 

 

183 

dient te verwelkomen met als doel het onderwijs toekomstgericht en kwalitatief hoogstaand  te 

organiseren in het belang van elk kind en van de samenleving als geheel (en niet vanuit 

eigenbelang en vasthouden aan vastgeroeste en verouderde praktijken). De constructieve 

samenwerking tussen verschillende actoren brengt m.i. dan automatisch rust en respect. 

(Werkzaam buiten onderwijs) 

 

RESPECT voor leerkrachten 

Leraar secundair onderwijs 

vertrouwen & 

autonomie, 

arbeidsvoorwaarden 

     5 

 

       Herwaardering kan alleen als er dringend iets veranderd in het onderwijs. De bepampering 

van leerlingen gaat zover dat we helemaal niets meer te zeggen hebben. Scholen hebben ook 

te weinig beslissingsmacht/tijd om leerlingen die het niet goed menen uit de school te 

verwijderen. Scholen moeten terug meer autonomie krijgen zodat leerkrachten zich terug meer 

gesteund voelen.  Ook het feit dat wij ons werkmateriaal (bv laptop) zelfmoeten betalen, is 

geen pluspunt. De commentaren in de pers van "onderwijsexperts" zijn ook niet motiverend. Er 

moet veel meer geluisterd worden naar de echte experts, en dat zijn nog altijd de leerkrachten. 

Schakel ook eens alle uren in het secundair gelijk: 20-21u voor iedereen, of je nu in 1ste, 2de 

of 3de graad staat. Pak ook de werkdruk aan, en niet alleen met woorden. De papierberg 

wordt alleen maar groter en er wordt elk jaar meer en meer verwacht van de leerkrachten. 

 

     Mij lijkt het dat het aantal uren op een andere manier dient weergegeven te worden, 

waarom deze niet gewoon in 40 urenweergeven (vb: iemand geeft 16 uren les dan is dat nu 

16/20ste in mijn systeem zou dat 32/40ste zijn). (Leraar hoger 

onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

 

Flexibele aanvraag voor verlofstelsels 

Leraar basisonderwijs 

arbeidsvoorwaarden      2 

 

       Vele verlofstelsels moet je indienen op het einde van het schooljaar, zodat men de puzzel 

voor volgend schooljaar tijdig ineen kan steken. Ik begrijp dit volledig, zeker met gebrek aan 

leerkrachten, structuur bieden voor de leerlingen,... Maar ik vind dat er op een schooljaar op 

meerdere momenten de mogelijkheid gegeven moet worden om verlofstelsels aan te vragen. 

Schoolbesturen leggen dit zeer strikt op. Bepaalde verlofstelsels mag je doorheen het jaar 

vragen, zoals ouderschapsverlof maar vaak bepaalt een schoolbestuur of beleid nog heel sterk 

vanaf wanneer dit genomen mag worden. Vele stelsels zijn een gunst. Op grond van wat 

weigert men dit? Objectief is een weigering denk ik zelden. Er wordt van ons telkens verwacht 

flexibel te zijn maar omgekeerd is dit niet het geval. 

 

 

TV - reality reeks over ons onderwijs: 'TOP-teams' 
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Schooldirecteur 

waardering & 

imago 
     1 

 

       Om een realistisch beeld weer te geven van de dagelijkse praktijk binnen ons onderwijs, 

zou er best eens een reality-reeks kunnen ingeblikt worden. Op deze manier krijgt de brede 

maatschappij zicht op de vele dagelijkse uitdagingen in de klas- en schoolpraktijk. Er gebeuren 

immers zoveel mooie dingen in onze scholen!  Positieve realistische verhalen in de kijker 

zetten, kan zorgen voor een versterking van het positieve imago van ons onderwijs. Hopelijk 

zullen hierdoor ook meer jongeren bewust kiezen voor een job in het onderwijs. 

 

 

Positief communiceren van alle onderwijspartners 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

waardering & 

imago 
     5 

 

       Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat een groot deel van de communicatie rond de job 

bestaat uit politiek getouwtrek, negatieve berichtgeving, een publieke klaagmuur over de job, 

achterhoedegevechten uitgesmeerd in de pers... En dat is er sinds corona niet beter op 

geworden. Nee, niet enkel op een goednieuwsshow, maar wel steeds vanuit de 

professionaliteit en de kwaliteiten van de leraren. En uiteraard de leerlingen niet vergeten. ;) 

Een warme oproep dus! 

 
 

Startende leraren niet voltijds laten werken 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      2 

 

 

       Ik vond het als starter hemels om mijn eerste jaar slechts 80% te werken. Waarom dit niet 

standaard maken? Voorstel: Je krijgt wel een voltijds loon, je werkt ook effectief 100%, maar 

geeft slechts 80% les. De andere 20% gaat dan naar lesbezoeken, (intense) 

aanvangsbegeleiding, intervisie, overleg,... Zo heb je meer ademruimte om ten volle te 

ontwikkelen. 

 

     Absoluut akkoord. 80% van de opdracht voor starters die dan 20 %tijd over hebben om te 

co-teachen, observeren, begeleiding door de aanvangsbegeleider,... nu komen die vele extra 

taken er bovenop waardoor een startende leerkracht het extra zwaar heeft. Weet ook dat 

starters nog niet de routine hebben & meer voorbereidingstijd nodig hebben om lessen 

degelijk voor te bereiden. Laat hen meedraaien met een ervaren leerkracht & er wordt veel 

meer win-win gecreëerd. Uiteraard wel fulltime betaald, die extra 20% mag niet uit het LTP van 

de scholen komen want LT zijn bedoeld als LEStijd voor de leerlingen. (Schooldirecteur) 

 



 

 

 

 

185 

Professionalisering 

Leraar basisonderwijs 

professionalisering, 

(leraren)opleiding 
     1 

 

       Van elkaar leren en steeds bijleren is iets dat in het onderwijs zeker mogelijk is, maar zo 

weinig gedaan wordt door een groot deel van de leerkrachten. Vastgeroest geraken in je 

leerjaar, steeds dezelfde lessen geven , je deur sluiten en niet kijken naar wat anderen 

allemaal doen en kunnen, geen experten hebben op school die zich verdiepen in 1 of 2 

aspecten van het onderwijs, allemaal kansen die blijven liggen.  Hoe vaak kennen de ouders 

de leerkrachten die rondlopen op school niet, veel te veel wissels in het lerarenkorps. Het is 

soms ook schrijnend als je het niveau van afstuderende leerkrachten ziet. Als ze geslaagd zijn 

terwijl ze amper zonder fouten een brief kunnen schrijven, of dat hun algemene kennis zo 

vaag is dan is het niet verbazend dat mensen een lage dunk krijgen van leerkrachten. Breng 

veel meer expertise naar de school! (externen, hogere studies, bijkomende diploma's halen, ...) 

 

 

Vraag het aan jongens in derde graad secundair 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden, 

waardering & imago 

     0 

 

      Er is geen lerarentekort. Er is wel een tekort aan aantrekkelijkheid van het onderwijs, en dan 

vooral bij jongens. Mochten evenveel jongens als meisjes kiezen voor een carrière in het 

onderwijs, dan hebben we ook meer diversiteit, een betere weerspiegeling van de 

maatschappij, ... en dan zijn er ruim voldoende leraren. Waarom kiezen nog zo weinig jongens 

nog voor onderwijs? Ik kan talrijke redenen geven, maar dat is niet van belang. Bevraag de 

jongeren zelf - en dus de jongens - die hun keuze nog moeten maken. Wanneer zouden zij 

onderwijs weer als hun eerste keuze zetten? Waarom kiezen zij nu niet voor lerarenopleiding, 

maar wel voor andere opleidingen/beroepen? Hogere verloning lijkt daarin een taboe te zijn, 

maar voor de vakken waarvoor nu nog amper een gekwalificeerd leraar gevonden wordt, in 

regio's waarin leraren liever niet werken of in types onderwijs die veel uitdagender zijn, mag 

dat toch eens berekend worden. Wie experten voor de klas wil, moet hen ook een conform 

loon kunnen geven. 

 

 

Verloning naar werk 

Leraar basisonderwijs en werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief 

medewerker, ondersteuner, begeleider, ...) 

Arbeidsvoorwaarden, 

professionalisering 
     10 

 

       Het zou leuk zijn indien je een vergoeding krijgt voor wat je doet. Veel leerkrachten onder 

ons hebben bijkomende verantwoordelijkheden doen veel bijkomend werk ( wat anderen niet 

doen) en worden daar niet voor verloond.  Beleidsondersteuners, mentoren die na de uren nog 
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overlegmomenten hebben enz.. Iedereen krijgt evenveel. Evenveel als die (goede!!) 

leerkrachten die werken van 08 u - 16 u.  Als er voor navormingen een verloning zou komen, 

dan zouden meer leerkrachten zich gaan professionaliseren. Nu krijg je enkel bij een Banaba 

iets extra. Wat met die leerkrachten die zich elk  bijscholen? Diegenen postgraduaten halen 

met vele taken, opdrachten , workshops en examens. Die krijgen niets.  Als er verschil zou zijn 

naar verloning denk ik dat er meer nog inzet zou zijn naar professionalisering en het maakt het 

beroep aantrekkelijker. Wantje kan bij wijze "promotie" maken. 

 

 

Verloon plage-uren 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      4 

 

       Waarom zou je niet betaald kunnen worden voor gepresteerde uren? Waarom moeten die 

uren 'gratis' zijn? Waardeer de leraar doorzijn/haar uren effectief te betalen. 

 

 

Volledige lestijdenpakket sneller bekend maken 

Schooldirecteur 

schooldirectie, 

arbeidsvoorwaarden 
     0 

 

       Begin juni: het lestijdenpakket hangt met ogen & haken aan elkaar. We weten nu al iets 

maar veel (extra) lestijden zijn ‘komende’. Geen idee wanneer...juli? Augustus? September? 

Eind juni gaan tijdelijke leerkrachten uit dienst & gaan op zoek naar werkzekerheid. Als 

directies pas laat de zekerheid krijgen van het aantal in te richten uren kunnen deze tijdelijke 

(kwalitatieve) leerkrachten geen uitzicht hebben. De onzekerheid in de zomervakantie is erg & 

zorgt voor stress ipv rust of voorbereidingstijd. Gevolg is dat de tijdelijke lkr ‘gaatjes’, ‘resturen’ 

krijgen...dit lijkt me geen waardering vh lerarenberoep, integendeel, dit is een reden voor 

starters om andere sectoren op te zoeken...het lestijdenpakket tijdig communiceren zou 

getuigen van veel respect naar alle personeelsleden! 

 

 

Identiteit van de leerkracht centraal 

Onderzoeker 

(leraren)opleiding      8 

 

      Van buitenaf worden leerkrachten vaak aanschouwd als iemand die kennis overdraagt, 

zonder meer. Dit terwijl er in de klas veel meer gebeurd. Er wordt vertrouwen opgebouwd 

tussen leerlingen en leerkracht en niet alleen kennisoverdracht staat centraal. Leerkrachten 

zijn uniek doordat ze in hun identiteit staan én die ook uitdragen. Het beroep van leerkracht 

dient dus niet enkel op kennis te focussen, maar des te meer op de ontwikkeling van een 

eigen identiteit als leerkracht die in de klas centraal mag staan. Als leerkracht kan je 

uitgroeien tot inspirerend figuur, omdat de persoon achter de leerkracht even belangrijk is als 

de kennis die de leerkracht overdraagt. Leerlingen zijn op zoek naar referentiefiguren, figuren 

waarin ze zichzelf kunnen ontdekken en die hen een spiegel voorhouden. Lerarenopleidingen 
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en dergelijke hoeven dus niet enkel te focussen op de onderwijsrol van de leerkracht, maar 

vooral op de relationele vaardigheden van de leerkracht, de coachingsrol van de leerkracht en 

de identiteit van de leerkracht. 

 

     Diploma's basisonderwijs serieus opwaarderen door het niveau van opleiding naar 

universitair niveau te tillen.  Voorzie 2 tot 3 jaar kennisoverdracht en testen van de 

aangeleerde kennis (wat nu op de hogeschool gebeurt) en dan 2 jaar om  praktijk van het 

lesgeven aan te leren...   eerst de basisprincipes aanleren en inoefenen (eerste van die 2 jaar) 

en dan het laatste jaarpraktijkstage (al dan niet betaald) op een school waar men in de 

dagelijkse werking volledig wordt ingeschakeld....   nu komen onderwijzers uit technische en 

beroepsrichtingen, wat ontoereikend is om zelf stevig in de schoenen staand, 

kennisoverdracht te doen....   heel wat ouders zijn heel wat hoger geschoold dan de 

onderwijsmensen, dus voorzie eerst de degelijke opleiding en het respect zal snel 

terugkeren....voorzie dan ook minder administratieve taken en verwerkingen en meer 

doorgroeikansen en je zal zeker terug een instroom zien van gemotiveerde, talentrijke 

jongeren. (Schooldirecteur) 

     Dit is wel heel kort door de bocht. Waarom zouden leerkrachten uit een technisch of 

beroepsonderwijs geen goede en bekwame leerkrachten kunnen worden? (Leraar 

secundair onderwijs) 

     Uitzonderingen bevestigen de regel natuurlijk, maar ik zag de laatste jaren van mijn 

directieambt, dat de nodige kennis (vb. kennis wiskunde, beheersen van de 

werkwoordspelling, vooral kennis van het Frans) echt erbarmelijk was...   hoe kan je 

met zo een wankele kennis, zelf leerlingen de nodige basis aanbrengen, als je zelf 

amper de basis beheerst...   ik hoorde hoe bepaalde collega's (stuntelig) ouders te 

woord stonden in het Frans en in het Engels op onze multiculturele school...    Dus 

voorzie terug de nodige grondige kennis...   Maak er een universitaire opleiding van (in 

Spanje is dit zo, in vele Angelsaksische landen ook) en het niveau zal terug kunnen 

stijgen. (Schooldirecteur) 

     Vergeet niet dat veel masteropleidingen heel theoretisch zijn. Ik ben zelf master in 

een andere richtingen volgde nadien een bachelor voor ik voor de klas ging staan. Die 

praktische 'hands on' aanpak van bachelors heb je echt wel nodig op de klasvloer. 

Bovendien zit je nog met de verloning. Ik was bereid om een groot deel van mijn loon af 

te staan, maar ik vermoed dat anderen daar mogelijk niet toe bereid zijn. (Leraar 

basisonderwijs) 

     Daarom mijn voorstel...   eerst 3 jaar zorgen dat je de theoretische kennis vergaart 

en dan 2 jaar praktijkinvulling, waarbij in dat eerste jaar praktijkinvulling dan kan 

aangeleerd worden hoe je klasmanagement organiseert (praktische 'hands on'). In dat 

laatste jaar kan je dan 1 volledig schooljaar ingezet worden in een 'ankerschool' waar je 

alle knepen van het vak kan uitoefenen en kan terugvallen op collega's die je 

coachen...   maar dan kan je tenminste met zekerheid meegeven dat het "niveau" van 

de leerkracht ruim voldoende is...   En verloning zou voor iedereen dan op hetzelfde 

niveau starten (aangezien 5 jaar studie = master verloning). (Schooldirecteur) 

 

Minder (nutteloze) administratie 

Leraar secundair onderwijs 
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administratie & 

papierwerk, 

arbeidsvoorwaarden 

     31 

 

       Als het niet op papier staat is het niet gebeurd.  Gevolg is dat je als leerkracht meer tijd 

spendeert aan het afvinken van alle eindtermen (en de rechtvaardiging telkens weer waarom 

het dan of dan aan bod komt), vergadert en verslagen maakt over vakoverschrijdende (nu 

transversale) eindtermen voor elke leerling en zo vele andere (nutteloze) administratieve 

items. Eigenlijk is het eenvoudig: taken, toetsen en examens zijn moeten een weergave zijn 

van de eindtermen (zonder dat daarvoor extra papier vuilgemaakt moet worden), remediëring 

(extra oefeningen) moet voldoende zijn zonder daarbij extra verslagen te maken, ....  

Administratie om de inspectie te plezieren (lees: hun werk te verminderen) moet stoppen.  

Liever dat ze in de klas komen zitten en een les meevolgen. 

 

     Waarom de bewijslast niet omdraaien? Wij moeten nu bewijzen dat onze lessen, toetsen 

enz. voldoen aan de eindtermen. Als inspectie beschikking heeft over al ons lesmateriaal + 

agenda + toetsmateriaal, dan moeten zij als experts terzake toch goedkunnen zien wat er 

mankeert. Inspectie moet in die redenering kunnen aantonen dat zij zelf goed bezig zijn. En 

dat kunnen ze alleen als hun opmerkingen over leerkrachten / vakgroepen / scholen amper of 

niet weerlegd worden. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik wil hier toch graag even wat bedenkingen bij plaatsen. In welke mate hebben wij zoveel 

administratie? Met leerplatformen als smartschool is het zeer gemakkelijk om in 1 zin en met 

een paar klikken aan te geven welke remediëring er is. Ook mails naar leerlingen kunnen met 

1 druk op een knop gespaard worden. Lange verslagen heb ik in het secundair nog niet 

moeten schrijven. Misschien moet er duidelijk gecommuniceerd worden wat er verwacht 

wordt? Ik heb soms het gevoel dat er veel verslagen getypt worden, maar dat dit niet altijd is 

wat verwacht wordt doorinspectie, overheid... (Leraar secundair onderwijs) 

     Met twee inspecties achter de rug (en mijn vakken telkens in orde!), heb ik gemerkt 

dat elk punt van elk toets/taak/examen verantwoord moet kunnen worden. Op een 

bepaald moment werd zelfs geopperd om bij elke vraag het leerplannummer te zetten 

...Overigens, de inspectie wenste telkens alle verslagen schriftelijk. Op smartschool zijn 

ze niet geweest, ondanks dat ze toegang hadden. (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik heb wel enkele vragen staan, maar om LPD’s te vermelden bij SB's en PW's vind 

ik inderdaad overbodig werk...Bedankt voor je reactie! (Leraar secundair onderwijs) 

     Lesgeven staat op nummer 1. (Leraar secundair onderwijs) 

 

De toekomstgerichte leraar maakt deel uit van een 'lerende organisatie' 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

arbeidsvoorwaarden, 

(leraren)opleiding 
     6 

 

       Aantrekkelijkheid van een beroep wordt voor de huidige jongeren door diverse factoren 

bepaald, onder meer: goede arbeidsvoorwaarden met het oog op een evenwichtige work-life 

balance, samenwerken in plaats van 'stand-alone', doorgroeimogelijkheden, werken in een 

'rijke' context (liever heterogene werkomgeving dan homogene werkomgeving). Opvallend is 

dat in een school (1) door overregulering en verantwoordingsdruk de work-life balance van de 
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leraar in het gedrang is gekomen (2) er weinig doorgroeimogelijkheden zijn ( 3) leraren 

doorsnee genomen uit eenzelfde maatschappelijke klasse gerekruteerd worden. De school 

mist daarenboven  essentiële kenmerken om zelf als 'lerende organisatie' door te ontwikkelen, 

in de regel heerst een klimaat van 'teveel hetzelfde'. Verandering start onder meer: aan de 

voorkant, de lerarenopleidingen. Bijvoorbeeld: De basisschool zal gebaat zijn met  

onderwijzers op drie niveaus: graduaat-, bachelor- én master-niveau. Daarnaast met 

structurele inpassing van andere beroepen: logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker. 

Op deze wijze wordt de school een 'rijke' leeromgeving waar vanuit 'multidisciplinariteit'  

gewerkt wordt aan leer- en leef ontwikkeling van kinderen én leraren. Op deze wijze wordt het 

lerarenberoep voor een veel groter deel van de jongeren (1) de keuze, (2) de eerste keuze en 

(3) een intrinsieke keuze! 

 

      Hier zit wat in, maar moet heel concreet uitgewerkt worden. Nu nog veel te vaag, maar de 

richting waarin je idee evolueert vind ik prima. (Leraar secundair onderwijs) 

     Dag Gerda, dank voor jouw reactie. Te vaag, dat kan zijn. iets concreter: Ik ben 

sterk aanhanger van de 'brede schoolgedachte'. It takes a whole village to raise a child. 

Daarnaast moet fors ingezet worden op optimalisering van de lerarenopleidingen. 

Jonge mensen moeten dit (terug) een attractief beroep vinden! En niet omwille van de 

vele vakanties (negatief geformuleerd waarvoor excuses) of gebrek aan 

doorgroeimogelijkheden, maar vooral omwille van de interessante maatschappelijke 

meerwaarde! ook jongeren uit de 'doorstroomrichting' moeten hun weg vinden naar de 

lerarenopleiding basisonderwijs ( en niet enkel secundair onderwijs). het werkveld is 

echt gebaat met een 'academisch gevormde master-onderwijzer' - en dit doet niets af 

van de waardevolle bachelor-onderwijzer! In tegendeel: biedt kansen tot een mooie 

synergie. Net zoals de medische sector: daar heeft men al lang heil gezien in  

multidisciplinaire teams. (Werkzaam als (administratief) ondersteuner/begeleider) 

     Dit is wat iemand anders hier aangekaart heeft, zij is master en is in het lager onderwijs 

terecht gekomen, doordat ze nog in de opleiding zat, kreeg ze enkel loon voor voldoende 

geacht diploma... maar zelfs nu na afronding, krijgt ze maar zoveel als een bachelor. Dit vindt 

zij niet ok. Ik snap die frustratie wel, wij presteren sinds de vernieuwing heel wat extra uren in 

het maken van tools, updaten en vooral bijwerken administratie en innovatie van mappen en 

lessen. Toch verdienen wij hetzelfde als iemand die na 8u werk thuis komt en gedaan heeft. 

(Bejaardenverzorgster, verpleging heeft iets meer, maar dat heeft met ploegen te maken) We 

hebben geen extra legale voordelen enz... Niet dat ik dat zo erg vond of vind, het is gewoon 

een feit. Maar jongeren zien ook wel wat ze verdienen in een andere sector, en begrijpen al 

snel dat de intensiteit van het werkritme in een school sterk verschilt van dat in de privé. Ik 

vind ook wel dat in alle scholen ergo/ gon leerkrachten/ psych aanwezig mogen zijn zodat we 

niet altijd moeten wachten op het CLB dat dit op de lange baan schuift, vanwege het vele 

werk. Globale aanpak zou prima zijn en als dat dan eens stapsgewijs geïmplementeerd wordt 

met mogelijkheid tot bijsturen, dan zijn we goed bezig... In geen geval de werkwijze van onze 

regering of onze minister van onderwijs.... die luchtkastelen belooft, maar met rente 

terugvraagt. (Leraar secundair onderwijs) 

 

lestijden niet enkel berekenen o.b.v. leerlingenaantal van voorgaande schooljaar 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      45 

 

       Weinig mensen kiezen nog voor het onderwijs en als ze ervoor kiezen, haken ze snel weer 

af omwille van de werkonzekerheid tijdens de eerste jaren. Een snellere benoeming zoals de 
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Vlaamse regering heeft beslist lost dit probleem niet op, maar creëert ,wel nieuwe problemen. 

De werkonzekerheid komt volgens mij vooral voort uit het vaak sterk wisselende 

lestijdenpakket dat de school krijgt toegewezen om de school te organiseren. Is het niet 

mogelijk om die uren niet enkel meer te berekenen op basis van de situatie van 1 februari van 

het voorgaande schooljaar, maar op basis van het gemiddelde van een aantal jaren, zodat de 

fluctuaties wat afgezwakt worden? 

 

     En misschien een andere manier van berekenen? Nu heb je 24 uur nodig om tot een 

voltijdse betrekking te komen. Je krijgt 1 uur per kind. Zo creëer je de standaard dat een klas 

uit 24 kinderen oogt te bestaan. Tenzij je natuurlijk ses-lestijden krijgt. Ik vind het 1 uur per 

kind systeem magertjes. Er moeten toch andere manieren zijn om het aantal 

lestijden/leerkrachten te bepalen? Hoe doen ze dit elders? (Leraar basisonderwijs) 

     Een andere manier van berekenen is zeker nodig. Als leerkracht bestaat je taak niet enkel 

meer uit wiskunde en taal geven, maar wij moeten kinderen op veel meer vlakken 

'klaarstomen' voor de maatschappij. Dit lukt niet met de uren, begeleiding die we vandaag 

krijgen. Daarnaast zorgt de jaarlijkse herziening van het lestijdenpakket voor een gebrek aan 

continuïteit en efficiëntie. Op 10 maanden kan je bepaalde zaken niet onderzoeken en 

uitdenken en uittesten en bijsturen. Echt goed (samen)werken vraagt tijd die we vandaag niet 

altijd krijgen. (Leraar basisonderwijs) 

     Berekening op basis van leerlingenaantal van februari is inderdaad absurd. Idee van 

gemiddeldes om scherpe schommelingen tegen te gaan lijkt me goed idee. Maar ook sneller 

veranderen van uren zou goed zijn: Bv uren september obv juni voorgaande, uren in februari 

op basis van leerlingenaantal november. Of ander systeem op basis van maandelijkse 

leerlingenaantallen waarbij uren die niet kunnen aangewend worden (je gaat niet maandelijks 

je opdrachtenverdeling wijzigen) kunnen gespaard worden ... (Leraar secundair onderwijs) 

     Uren op basis van aantal inschrijvingen zou inderdaad ideaal zijn. Nu moet je soms na een 

kleiner jaar met weinig ,werkingsmiddelen een groter jaar plaats geven. (Leraar secundair 

onderwijs) 

     Een basispakket op basis van je gemiddeld aantal leerlingen van de laatste jaren zou een 

zekerheid/garantie moeten zijn. Op basis van de inschrijvingen op 30 juni voorgaande 

schooljaar kunnen eventueel bijkomende uren uitgerekend worden want alle gegevens zijn in 

deze digitale tijden direct gekend. Zeker in kleine basisscholen is er met de huidige 

berekening van het urenpakket te veel werkonzekerheid. Ook het lerarenplatform was een 

mooi initiatief maar schiet op dit vlak zijn doel voorbij. Als je als 

directeur/scholengemeenschap het LFP op de correcte manier wil gebruiken om onverwachte 

afwezigheden op te vangen, word je in de cijfers afgestraft omdat je geen 100% haalt. Het is 

nochtans een zeer mooi middel om beginnende leerkrachten van het vak te laten proeven in 

verschillende scholen binnen de scholengemeenschap en toch werkzekerheid te bieden. 

(Schooldirecteur en leraar basisonderwijs) 

     Inderdaad een urenpakket berekenen op basis van aantal leerlingen van een vorig 

schooljaar is toch absurd! Wanneer de school groeit, zit je elk jaar met te weinig uren-leraar en 

moet je bijgevolg grote klasgroepen maken. En dat vooral in de 1ste en 2de graad omdat daar 

de leerplannen nogal gelijk lopen tussen verschillende 'richtingen'. In de 3de graad is 

samenzetten van verschillende richtingen veel minder mogelijk. En laat het nu juist in de 1ste 

graad zijn dat de kinderen nog meer begeleiding nodig hebben, dat het niveauverschil tussen 

de leerlingen het grootst is. September laten starten met een urenpakket gebaseerd op het 

aantal leerlingen van juni, lijkt me een goed idee. Om dan in november te kunnen verdergaan 

met een urenaantal gebaseerd op het eigenlijke aantal leerlingen van dat schooljaar. Dat zou 

ook voorkomen dat scholen leerlingen houden tot en met 1 februari en ze dan met een 

tuchtprocedure buitenzetten. Scholen waar nog plaats is, moeten die kinderen opvangen, 
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hebben er meestal veel werk mee, maar worden hiervoor niet beloond! Want dat kind telt niet 

meer mee voor uren van volgend jaar. Ook al krijgt dat kind een nieuwe kans, doet dat kind 

het goed in die nieuwe school en blijft het het schooljaar daarna ... telt niet mee voor uren. 

Maar wel in zijn vorige school, waar het niet meer zit. Toch absurd! (Leraar secundair 

onderwijs) 

 

Maatschappelijke meerwaarde 

Schooldirecteur 

waardering & 

imago 
     6 

 

      Ik ben directeur van een zuivere type 3 OV4 school. Dit wil zeggen dat er enkel leerlingen 

zitten met gedrags-en emotionele kwetsbaarheden. Mijn personeel werkt 22u per week in de 

klas en steekt uren werk in handelingsplanmatig werken (zorg en onderwijs op maat). Je kan 

dus niet spreken van routine in de werking of leerstof, want elk kind is anders. De mensen die 

in mijn school werken, kiezen er dus voor om met deze jongeren te werken, ook al weten ze 

dat ze meer moeten doen dan in het gewoon secundair onderwijs. Wat zou ons helpen? 

Waardering van de maatschappelijke meerwaarde die we bieden door in te zetten op deze 

jongeren. Deze waardering kan geuit worde nop ondersteunend, financieel vlak in de school, 

maar ook doorcampagnes op te zetten en mensen bewust te maken van de maatschappelijke 

meerwaarde van scholen voor jongeren met gedrags-en emotionele kwetsbaarheden. 

 
 

Gelijkschakeling noemer uren in secundair onderwijs 2de en 3de graad 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      9 

 

      Als leerkrachten huishoudkunde voelen wij ons ondergewaardeerd omdat wij uren in /29 

dienen te presteren en dit om de ambten in het middenkader te creëren. De directie is vrij om 

de noemer /21 of /29 toe te kennen aan onze vakken. Zelfs TV worden in de toekomst in /29  

gezet. In de ene school kan je met /21 uren een fulltime doen en in andere scholen moeten 

leerkrachten met hetzelfde diploma en hetzelfde takenpakket 29 uren presteren. Een PV kan 

je niet meer vergelijken met wat het jaren geleden was. Alles moet veel meer theoretisch 

onderbouwd worden, er moet gedifferentieerd worden… Deze lessen vragen ook 

voorbereiding, organisatie, bestellingen opmaken en evalueren. Leerlingen zijn er niet 

gemakkelijk erop geworden, hebben minder basiskennis... In sommige studierichtingen 

moeten er /29 gepresteerd worden, in andere richtingen niet binnen dezelfde school. Waarom 

staan alle uren in de eerste graad op /22? Kan er geen gelijkaardige gelijkschakeling 

doorgevoerd worden naar de 2de en 3de graad? 

 

     Dit is inderdaad een oud zeer dat eens mag aangepakt worden. Turnleerkrachten zijn toch 

ook praktijkleerkrachten en voor hen gelden deze regels dan niet ? Valideer en respecteer de 

leerkrachten meer. (Leraar secundair onderwijs) 

     Voor mijn part trek je alles gelijk, zowel 1ste, 2de, als 3de graad. Als je in een 1ste graad 

een klas van 25 leerlingen onder je hoede hebt, dan vraagt dit heel veel energie omdat die 

jongeren zo divers zijn. Zowel qua ontwikkeling (nog kind of al puber), qua interesses (want 

algemene A- of B-stroom). Oke, de leerstof en misschien het verbeterwerk is minder moeilijk, 
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maar zeker even tijdrovend. Die leerlingen moeten nog leren leren, moeten nog zoveel meer 

leren naast de leerstof die aangeboden moet worden. Als je in een 3de graad kan lesgeven, 

dan zitten de meeste leerlingen al op hun plaats, dus minder differentiatie nodig, de meesten 

zijn door hun ergste puberteit en  ... in onze school toch ... het zijn kleinere klasgroepen. De 

leerstof is misschien wel moeilijker te geven of te verbeteren. Dus de klemtoon ligt wel anders, 

maar uiteindelijk vraagt het evenveel inzet en energie van de leerkracht. Waarom moeten 

leerkrachten van de 1ste graad dan meer uren presteren? En worden ze bijkomend minder 

betaald omdat ze 'maar' bachelor zijn. (Leraar secundair onderwijs) 

 

De adviezen van leerkrachten versterken. 

Leraar basisonderwijs 

vertrouwen & 

autonomie 
     1 

 

 

       De expertise van leerkrachten wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Wanneer een kind de 

maximale hulp- en zorgmiddelen uit de bestaande opties krijgt maar dit nog steeds niet 

voldoende is, wordt bijvoorbeeld het advies gegeven voor buitengewoon onderwijs. Ouders 

kunnen zelf bepalen of ze dit willen of niet, zij zijn de eindbeslisser. De werkdruk wordt vaak 

heel hoog doordat ouders dit goed beseffen en ze hun kind niet naar zo'n school willen sturen. 

Ze ontnemen (onbewust) de maximale leerkansen van hun kind en verhogen de lasten van de 

leerkracht die daardoor ook andere kinderen minder extra kansen kan bieden. Ook de 

overgang van kleuter naar lager is zo'n geval, maar ook gewoon tussen leerjaren in. Niet per se 

de leerkracht zelf, maar toch zeker de school (als team) zou meer tools moeten hebben om 

hier door te spreken in het belang van het kind en de leerkracht. Misschien moet een school 

wel de mogelijkheid hebben om max. één keer in een kind zijn/haar lagere schoolcarrière de 

eigen beslissing als finaal te besluiten indien alle opties geprobeerd zijn zonder succes, na 

overleg met o.a. het CLB en onder duidelijke vastgelegde richtlijnen. Net zoals dit in het 

secundair het geval is... 

 
 

Niet meer per schoolgemeenschap uren opbouwen 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden 

loopbaan 
     21 

 

       Als beginnende leerkrachten beginnen we allemaal zeer enthousiast, maar wanneer je 

telkens weer van interim naar interim moet gaan, krijgt dat enthousiasme een enorme deuk. 

Het feit dat je helemaal geen werkzekerheid hebt naar de toekomst toe, is verschrikkelijk. 

Vaak weten we niet of we over een aantal weken/maanden nog wel werk zullen hebben. Dat 

systeem op zich doet het beroep al niet veel goeds. Velen geven het daardoor na een tijdje dan 

ook op, maar sommigen blijven toch volharden, omdat ze hopen op een TADD of liefst een 

vaste benoeming. Dat blijkt echter nog veel moeilijker te zijn. Door het feit dat je alleen maar 

uren kan opbouwen per schoolgemeenschap, gaat dit enorm traag en lastig. Wanneer je dan 

in een andere schoolgemeenschap een interim vindt, begin je weer helemaal vanaf nul. Dat is 

belachelijk, aangezien je wél al uren gepresteerd hebt en ervaring hebt opgedaan. Mijn 

voorstel is dus om af te stappen van dat systeem: laat opgebouwde uren doortellen over de 
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schoolgemeenschappen heen. Stap af van die eilandcultuur. Dit zal al veel meer mensen 

motiveren. 

 

     Zeer juiste opmerking over de eilandcultuur! (Leraar secundair onderwijs) 

     Ik vind je opmerking terecht. Wat daaraan gelinkt is, is het feit dat een school 

vervangingen maar moeilijk ingevuld krijgt: soms zijn er wel leraren die nog ruimte hebben, 

maar als deze vervangingsuren niet meetellen voor de uren die ze kloppen in de 

scholengemeenschap waar ze hopen weldra TADD of een vaste benoeming te bekomen, is 

deze 'incentive' afwezig. Waarom zou je je inzetten voor een andere scholengemeenschap 

waar de nood hoog is? (Onbekend) 

     Idee van scholengemeenschappen moet inderdaad stevig herbekeken worden. Deze 

bestaan op basis van koepels en besturen, niet op basis van de groep leerkrachten die elke 

dag onderwijs mogelijk maken. (Leraar secundair onderwijs) 

     Helemaal mee eens. Zelf vind ik dat een benoeming dient te gebeuren door het ministerie 

van onderwijs zodat je gemakkelijker kan wisselen van school zonder dat je daarvoor een 

verlofstelsel dient te nemen. (Leraar hoger onderwijs/volwassenenonderwijs/DKO) 

     Zeer juiste opmerking. Ik ben voorstander. (Leraar secundair onderwijs) 

     Helemaal terecht. Het huidige systeem van koepels, besturen en schoolgemeenschappen 

moet op de schop of minstens grondig hervormd. Leerkrachten kiezen m.i. in eerste instantie 

om leerkracht te zijn, en willen graag voor de klas staan in verschillende types of regio's, willen 

graag de onderwijsnoden invullen ifv de vragen en leerlingen garanderen dat ze les kunnen 

volgen en hun talenten ontwikkelen maar leerkrachten worde nactueel afgestraft voor 

flexibiliteit (en beloond voor starheid). Op die manier werkt het systeem een lerarentekort in de 

hand. Dit systeem houdt ook geen rekening met de evolutie van leerkrachten op persoonlijk of 

professioneel vlak: misschien ben je in een bepaalde regio en onderwijstype gestart (vb 

Oostende) maar brengt je persoonlijk leven je na x jaar aan de andere kant van het land (vb 

Maaseik) waar je enkel in een ander onderwijstype kan starten. Wat doe je dan, als starter 

opnieuw beginnen? Geen haalbare kaart lijkt me. En alweer een wellicht gemotiveerde 

leerkracht die andere oorden opzoekt... want goede leerkrachten vinden snel elders werk. Hun 

capaciteiten worden ook buiten het onderwijs gewaardeerd. Hun salaris is er bovendien vaak 

hoger, ook als starter. Als contracten van onbepaalde duur (beter dan het verouderde systeem 

van benoemingen) niet centraal door het ministerie van onderwijs kunnen afgeleverd worden 

voor het onderwijs op het ganse grondgebied en voor alle netten/types/etc., dan moet het 

toch mogelijk zijn om de opbouw van ervaring minstens centraal te valoriseren voor 

Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel en voor alle onderwijstypes samen. Het zal m.i. niet 

alleen de motivatie bij jonge leerkrachten ten goede komen maar ook de meer ervaren 

leerkrachten een groter gevoel van autonomie geven, dat ze hun loopbaan mee kunnen sturen 

en opgebouwde ervaring, inzet en flexibiliteit gewaardeerd worden. De scholen zullen veel 

gemakkelijker en sneller de gewenste profielen kunnen vinden en inzetten, ook voor 

interimopdrachten. (Werkzaam buiten onderwijs) 

 

Aantrekken van technische profielen uit de industrie als ondersteunend personeel 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 
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loopbaan, 

arbeidvoorwaarden 
     1 

 

       Momenteel ben ik tewerkgesteld als medewerker infrastructuur en gebouwen op de 

centrale diensten. Mijn verantwoordelijke is de technisch directeur. In mijn job kom ik nooit in 

contact met het pedagogisch hoofdonderdeel, nl.: les geven aan leerlingen. Mijn job situeert 

zich voornamelijk op het voorbereiden van subsidiedossiers, opvragen van prijsoffertes en 

bijhorende prijsvergelijkingen maken en opvolging van verzekeringen. Toch is het noodzakelijk 

dat ik hiervoor met eigen middelen een educatieve bachelor volg om te voldoen het vereiste 

bekwaamheidsbewijs te behalen. Dit vind ik nogal absurd aangezien ik nooit voor de klas zal 

staan en dus een heel groot deel van deze opleiding nooit echt in de praktijk zal moeten 

gebruiken. Het zou mij logischer lijken dat alleen de algemene modules verplicht zijn om te 

volgen en deze opleiding toch voor een groot deel gereduceerd kan worden in duurtijd en 

financiële persoonlijke belasting. Dit zou volgens mij ervoor zorgen dat er meer profielen uit de 

industrie interesse verkrijgen in openstaande vacatures als ondersteunend personeel of 

personeel tewerkgesteld in de centrale diensten. 

 
 

Extra legale voordelen 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      2 

 

       Enkele voorbeelden kunnen zijn: 

- Maak psychologische hulp, doktersbezoeken,... Voor de leerkracht goedkoper.  

- Geef aan alle leerkrachten een goedkopere ziekteverzekering.  

- Korting op internet thuis, grote korting op aankoop pc. Zonder pc en internet kunnen wij niet 

werken, jammer dat dit telkens uit eigenbudget moet komen. 

 
 

Echte vrijheid van onderwijs: Haal schoolmaterialen uit de handen van commerce 

Leraar secundair onderwijs, momenteel gedetacheerd als beleidsmedewerker duurzaam 

onderwijs 

 
overheid      3 

 

       Geef leerkrachten vrije toegang tot een veelheid aan kwalitatieve (gevalideerde) 

lesmaterialen ipv dit over te laten aan de vrijemarkt/commercie. Leerkrachten zijn nu vaak 

afhankelijk van wat 'de markt' aanbiedt. Ze moeten kiezen voor één lesmethode en hangen er 

dan aan vast. Winst maken (met de verkoop van schoolboeken) gaat hier blijkbaar voor op 

goed onderwijs. Jammer! Wie niet kiest voor een lesmethode moet het warm water meestal 

opnieuw uitvinden... Idem voor evaluatiemethoden (toetsen/examens). Heel wat tijd gaat naar 

het opstellen van toetsen/examens, bedenken van nieuwe en zinvolle vragen. Geef 

leerkrachten daarom toegang tot een grote databank aan gevalideerde  opgaven die 

gekoppeld zijn aan de eindtermen. De overheid beschikt al over zo'n databank. Het is dus 

kwestie van dit verder uit te breiden en open te stellen voor iedereen. Op basis daarvan 

(aangevuld met eigen vragen) kan een leraar dan zelf toetsen/examens opstellen. Kortom: 

Vrijheid van onderwijs betekent niet iedereen zijn plan laten trekken en/of  alles overlaten aan 
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de vrije markt. Geef iedereen toegang tot goed materiaal zodat ze meer tijd overhouden om 

echt vrijheid te ervaren in het lesgeven! 

 
 

Verhoging van de fietsvergoeding 

Leraar secundair onderwijs 

arbeidsvoorwaarden      7 

 

       In de vergroening van de samenleving en ter ondersteuning van het ecologisch beleid vind 

ik echt dat de fietsvergoedingen opgetrokken moeten worden.  Wij krijgen 0,15 euro. Dit is 

echt totaal niet meer representatief als vergoeding in 2021. Kom op overheid! Als jullie staan 

voor een groen beleid, moet je dat ook laten zien in de vergoeding die jullie toekennen aan 

jullie personeel. 

 

     Want een juf/meester die met de fiets naar school komt, zal ook minder snel ziek worden! 

Momenteel heerst er een lerarentekort. Meer mensen motiveren om met de fiets te komen 

(door vergoeding) zorgt er voor dat er meer gezonde leerkrachten op school aanwezig zijn! 

Tevens hebben wij een voorbeeldfunctie... (Leraar basisonderwijs) 

Inderdaad, wij krijgen het absolute minimum, terwijl een aantal andere werknemers 

(overheidspersoneel en mensen die in de privésector werken) tot 0,24 euro/km krijgen... 

waarom dit verschil? Helpen wij minder mee aan het verbeteren van het milieu omdat wij 

leerkracht zijn...? Iedereen gelijk voor de wet in onze 'democratie' zou niet méér dan normaal 

zijn, toch? (Leraar basisonderwijs) 

 

Leven om te werken of werken om te leven. 

Niet aan het werk/met pensioen 

professionalisering, 

loopbaan, 

arbeidsvoorwaarden, 

digitalisering 

     2 

 

      * Zorg voor minder leerlingen per klas. Voer een splitsingsnorm in: de 27ste leerling die de 

klas binnenkomt wordt de klas gesplitst. Wend de volledige 100% omkaderingscoëfficiënt aan. 

Nog beter is 110% voorgesteld door de OESO specialist Dirk Van Damme. Gezien de post (?)-

corona-miserie geen overbodige luxe. 

* Geef leerkrachten de gelegenheid en de tijd om zich bij te scholen. Zorg dat er op school een 

ICT-deskundige is. Ik heb collega's weten afhaken wegens niet in staat de nieuwe vereisten, de 

computer te integreren in hun lessen, waar te maken. Een had plots te zorgen voor een zieke 

vader. 

* Breng de vroegere pensioenregeling terug. Pensioen op 65 na 40 jaar dienst. Voer de 

vroegere diploma bonificatie terug in. Hou de tantièmes op 55. 

* Voer terug de "beginnerspools" in zoals destijds bij minister Vanderpoorten. Zo zijn 

beginnende leerkrachten een jaar zeker en moeten ze niet van interim naar interim hotsen. 
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* Raak niet aan de vaste benoeming. 

* Laat het inspectieteam een bron van hulp zijn en niet van inquisitie. 

* Om over na te denken: zou de overheid niet beter zelf een leerplatform ontwikkelen en haar 

leerkrachten hierin ondersteunen, liever dan afhankelijk te zijn van privé-initiatieven die wél 

vrije software gebruiken om een gesloten omgeving te ontwikkelen. Denk aan de miserie met 

microsoft dat op een moment bepaalde programma's niet meer ondersteunt. 

 
 

Pressiemiddelen 

Leraar secundair onderwijs 

overheid      3 

 

       In de secundaire scholen ontbreekt het m.i. aan pressiemiddelen om je als leerkracht "te 

doen gelden". Dat klinkt heel zwaar en repressief, maar in de praktijk bedoel ik er vooral mee 

dat eraan een gebrek aan attitude van leerlingen vaak erg weinig consequenties hangen. 

Concreet denk ik aan absenteïsme (afwezig bij taken/toetsen om recht te krijgen op een 

uitgestelde proef), geen huiswerk maken noch straftaken indienen, veel te laat komen, niet 

komen opdagen op afspraken/bijlessen, niet antwoorden op berichten, ontoelaatbaar gedrag, 

vernieling van schooleigendom enz. Deze zaken kunnen allemaal geregistreerd worden, maar 

ik krijg niet de indruk dat hiermee veel gedaan wordt en als er al iets mee gedaan wordt, dan 

heeft het toch maar zeer beperkt invloed op het gedrag van leerlingen. Ik pleit er daarom voor 

om het kindergeld rechtstreeks aan de scholen te betalen, zodat zij dit kunnen inzetten voor 

de kinderen waar nodig en ik zou voorstellen om een deel door te betalen aan ouders vermits 

de leerlingen in orde zijn. Ik vind het belangrijk dat leerlingen een duidelijk beeld krijgen van 

wat de maatschappij van hen verwacht en ook begrijpen dat dit niet altijd is hoe zij het graag 

zouden hebben. 

 

     Wat een eng idee. Als je kind braaf is dan krijg je een beetje kindergeld. In tussentijd doen 

de scholen euhm, wat met dat geld? Nog wat meer opleidingen pedagogie organiseren voor 

moeilijke kinderen? Nodig dan misschien ook de ouders uit, dan is het geld toch nog goed 

besteed...Of misschien moeten we kinderen beginnen betalen als ze braaf op de 

schoolbanken zitten. 'Goed gedaan Jef, deze maand heb je 100euro verdiend.' 

(Verpleegkundige) 

     Werken aan een positieve leerattitude, zowel bij leerlingen als bij ouders, lijkt me zeker 

nodig. Ben wel niet akkoord met het voorstel om kindergeld rechtstreeks aan scholen te 

betalen, dat zou m.i. alleen maar de zwaksten nog zwakker maken en zelfs buiten het 

onderwijssysteem kunnen plaatsen. Wel dient er worden nagedacht over middelen om 

leerlingen en ouders die systematisch en halsstarrig niet willen meewerken aan het 

pedagogisch project als geheel, opdrachten niet uitvoeren, de schoolplicht niet respecteren, 

leerkrachten niet respecteren (of zelfs 'bedreigen') etc te sanctioneren. Of daarbij een extra 

leger controlerende ambtenaren dient te worden ingezet is nog maar de vraag. Of dit enkel via 

afstraffing op financieel vlak kan, betwijfel ik, ook al is het verleidelijk om te denken dat 

sommigen enkel die taal verstaan. Eerder geloof ik in het permanent sensibiliseren dat 

onderwijs niet alleen een plicht is maar ook een recht, in zekere zin een voorrecht zelfs dat 

zoveel kinderen in zoveel landen nauwelijks kennen of enkel tegen een dure prijs. Ook het 

bewustmaken van ouders dat ze, door hun gebrek aan betrokkenheid, hun eigen kinderen 

toekomstkansen en kansen op sociale mobiliteit, en zelfs kansen op een gelukkig leven 

ontnemen. Dat we het in onze samenleving belangrijk vinden dat elk kind via onderwijs 

zijn/haar talenten kan ontwikkelen en daarbij gemotiveerd en ondersteund wordt. Dat 
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deelname aan deze talentontwikkeling en respect voor leerkrachten een burgerplicht is van 

allen (minderjarigen en meerderjarigen samen). Het veronderstelt wel dat leerkrachten, 

directies en verwante onderwijs-en begeleidingsactoren bereid zijn de dialoog te blijven 

voeren, ook met de zgn 'moeilijke' leerlingen en ouders. Daar is veel moed voor nodig. 

(Werkzaam buiten onderwijs) 

     Heel juist, leerlingen permitteren zich soms heel veel. Nochtans is het ook voor het behoud 

van een gemotiveerde klassfeer belangrijk dat je als leerkracht hier zorgt voor een gepaste 

straf of maatregel, zoals bij een gemiste toets of taak de leerling in overleg met directie of 

collega's de toets over de middag of in de namiddag te laten maken of desnoods 's 

anderendaags als de leerling weer opdaagt. Bijlessen volgen buiten de lesuren is moeilijk te 

verplichten maar leerlingen die niet gemotiveerd zijn moeten achteraf niet komen klagen dat 

ze de kans niet kregen... te laat komen kan ook bestraft worden met een taak of een 

strafstudie of als alternatief verplicht elke dag zich een kwartier vroeger moeten melden bij het 

onthaal 's morgens... (Leraar secundair onderwijs) 

 

Niet-ontvankelijk, wegens geen idee over de leraar:  

De ontwikkeling van het jonge kind opvolgen 

Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...) 

       Het beroep kan in de praktijk maar aantrekkelijk worden indien we de toenemende leer- en 

gedragsproblemen  preventief kunnen aanpakken. In plaats van ons blind te staren op doelen 

en cognitieve normen gedurende de eerste 7-8 jaar zouden we veel beter de neurologische en 

psychologische ontwikkeling opvolgen van kleuters en leerlingen. Door allerlei factoren 

(welvaartsmaatschappij en opvoeding) ontwikkelen kinderen in het algemeen steeds  trager en 

problematischer. We vragen nu magische krachten van steeds meer kinderbreinen terwijl  hun 

vermogen om te leren gezakt is. De gevolgen zijn immens aan het worden en hebben een 

ingrijpende impact op het uitvoeren van de job: waarneming-, concentratie-, lateralisatie 

problemen, tekorten in de basis executieve functies, differentiatie tussen zwakke en sterke 

leerders vergroot, lees-, reken- en schrijfproblemen, gedragsproblemen, toename cognitieve 

zorg,... Wetenschappelijk bewezen is een benadering vanuit het jonge kind zelf veel beter dan 

vanuit doelstellingen en cognitieve normen. Ik ben voor LannooCampus hierover een boek aan 

het schrijven: Help! Te veel kleuters en leerlingen vallen uit! Werken aan ontwikkelend Leren. 

Zie ook de website van onze werkgroep: www.ontwikkelend-leren.be.  

 

     Mijn ervaring is ook dat we nu de feiten achterna hollen. Heel wat peuters, kleuters en 

leerlingen komen naar school met al een behoorlijk zware rugzak, opgebouwd in hun jonge 

leventje. Dat nog keren als het al grondig fout loopt, is een niet zo eenvoudige opdracht omdat 

expert-hulpverleners met wachtlijsten zitten en handenvol geld kosten. In onderwijs zou de 

focus op onderwijs moeten kunnen blijven. Maar dat is niet steeds meer het geval. Inzetten op 

een kwaliteitsvolle opvoeding de eerste 3 levensjaren, is inzetten op fundamenten die 

kinderen kunnen doen groeien naar volwassenen die stevig op hun benen staan. De instroom 

van kinderen met ernstige hechtingsproblemen, slachtoffers van vechtscheidingen, ... het 

weegt zwaar en breekt mijn hart, vooral omdat je het gevoel krijgt dat je er machteloos 

tegenover staat. Onze maatschappij moet zich echt durven herbronnen. Want dit alles is echt 

product van onze maatschappij. 

(Werkzaam in een andere functie in onderwijs (administratief medewerker, ondersteuner, 

begeleider, ...)) 

http://www.ontwikkelend-leren.be/
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     Inderdaad Christiane, de impact van onze moderne welvaartsmaatschappij is 

immens. Heel veel baby-artikelen verstoren de baby-reflexen, alle vormen van 

beeldschermen en het(binnen) stilzitten (veel te weinig beweging!), minder creatief 

speelgoed, de halveringstijd van het vrij spel!, minder sociaalcontact, een overvolle 

agenda zijn aspecten die neurowetenschappers en ontwikkelingspsychologen 

aanbrengen, aangevuld natuurlijk met familiale problemen. Het brein groeit immers 

door de impact van de omgeving: beweging en zintuiglijke ervaringen, vrij spel en 

sociaal contact (met hersenscans te bewijzen) aangevuld met de typische 

kleuteractiviteiten: rijmen, zingen, voorlezen, bouwen, puzzelen, fijne motoriek en 

exploratie,... maar steeds meer van deze activiteiten 'vervagen' voor steeds meer 

kinderen. Maar er is nog een aspect dat behoort tot de ware oorzaak van de 

onderwijsproblematiek, namelijk de incompetentie van ons schoolsysteem. De 

cognitieve psychologen en pedagogen die ons onderwijs onderbouwen en ons opleiden 

ontkennen de gevoelige breinfasen, weten niets van zintuiglijke integratie, kennen niets 

van of ontkennen het belang van schoolrijpheid of bijvoorbeeld het 

lateralisatieproces,... Zij kunnen eigenlijk niet meer mee omdat ze geen verstand 

hebben van wat op biologisch  vlak en via recente hersenscans aan de oppervlakte is 

gekomen. Ze gaan verder op statistieken die handelen 'over' het onderwijs zonder te 

weten hoe het leerproces biologisch en psychologisch juist verloopt. Ze weten veel over 

de carrosserie van een auto, de lichten en de ruitenwissers zonder te weten hoe de 

motor werkt, bij wijze van spreken! Vandaar dat ze zich beperken tot het aansporen van 

symptoombestrijding (labeling, IQ-onderzoek, koptelefoons en study-budy, steeds 

verder gaande aangepaste trajecten voor kinderen, uitbreiding cognitieve 

zorg...).Wetenschappelijk onderzoek van bijvoorbeeld Carla Hannaford, biologe en 

neurofysiologe; ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet en een Sieneke Brouwer, 

neuropsychologe Margriet Sitskoorn, Peter Gray, David Elkind en de expertise zoals 

Marc Litière, Wendy Peerlings, Bodymap, INPP,... worden terzijde geschoven. En de 

wetenschappers die in dienste staan van de kenniseconomie worden hoog 

aangeschreven. In plaats van de ontwikkeling van het jonge kind op te volgen hanteren 

ze een versnellings training. Maar de huidige jonge kinderen hebben in het algemeen 

gezien juist een ontwikkelingsvertraging en -problemen tegenover jonge kinderen van 

30 à 50 jaar terug. Ze veronderstellen eigenlijk steeds meer magische krachten van het 

kinderbrein.  Met het gevolg dat steeds meer kinderen 'gedwongen' worden om 

cognitieve vaardigheden te trainen zonder dat ze daar neurologisch en psychologisch 

klaar voor zijn. De negatieve gevolgen zijn in totaliteit met de impact van de 

welvaartsmaatschappij immens te noemen: toename leer- en gedragsproblemen, 

stoornissen en medicatie, cognitieve onderprestaties,  psychische problemen, 

negatieve stress met vecht-, vlucht- en verstarreacties, schoolmoeheid, faalangst, 

agressie en de pestproblematiek... Het stoort me eigenlijk dat het hier over "ideeën" 

gaat en geen onderscheid wordt gemaakt met wetenschappelijk onderzoek op basis 

van biologie en fysiologie (hersenscans). Over de samenwerking van het brein met de 

zintuigen en het lichaam kan je namelijk geen ideeën spuien! Onze werkgroep en ik 

trachten tijdens pedagogische studiedagen basisscholen aan te sporen om de eerste 7-

8 jaar de ontwikkeling van elk kind apart op te volgen want kinderen worden schoolrijp 

tussen 5 en 8! jaar en mits een extra ontwikkelingsstimulatie en de neuroplasticiteit 

van het kinderbrein zijn herstellende acties mogelijk. En niet door op 5 jaar kleuters al 

te dwingen om te leren lezen, rekenen of schrijven want dit heeft wetenschappelijk op 

iets langere termijn juist het tegenovergestelde effect! Of door zinloze doelen en 

cognitieve normen na te streven die steeds meer kinderen niet meer kunnen 

realiseren. De focus moeten we durven verleggen van de leerstof naar de ontwikkeling 

van het kind gedurende de eerste 7 jaren zoals in de Scandinavische landen het geval 

is. Ook op onze Facebook-pagina en Linkedln-groep: Werkgroep Ont-wikkelend Leren-

WOL kan je veel boeiende artikels vinden van onze leden. Op onze website kan je onze 
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visie, missie en leden terugvinden: leerkrachten, therapeuten, psychologe, pedagogen, 

onderwijs- en bewegingsdeskundigen, neurologe: www.ontwikkelend-leren.be ( 

http://www.ontwikkelend-leren.be ) . Ja het zit me hoog, vooral omdat zowel steeds 

meer kinderen, leerkrachten als ouders  de negatieve gevolgen van de huidige 

gangbare benadering moeten dragen! Ik kan niet tegen die onrechtvaardigheid en 

schrijf daarom ook een boek hierover. (Werkzaam in een andere functie in onderwijs 

(administratief medewerker, ondersteuner, begeleider, ...)) 
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