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Federale regering 

¨  Regering in lopende zaken… 

¨  Interprofessioneel Akkoord 

¤ Loonmarge 0,8%  è onaanvaardbaar voor vakbonden 

¤ Onderhandeling gestopt  è dossier terug naar regeringstafel 

¤ Algemene Staking 13 februari 2019 



13 februari:  ACV roept actief op… 

¨  Economie groeit met dank aan productieve werknemers. 

¨  Zelfs te weinig arbeidskrachten…  

¨  Wat schaars is, wordt duurder (cfr. “frietwet”) 

¨  VBO in augustus: groei wordt nog onderschat… 

¨  In aanloop naar onderhandeling plots somberder 
¤ Brexit, Italiaanse begroting, koersdaling Apple,… 



13 februari:  ACV roept actief op… 

¨  Ondernemers krijgen 9,8 miljard loonsubsidies en de 
werkgeversbijdrage wordt verminderd… 

¨  Groeiende armoede maar geen verhoging minimumloon 

¨  Combinatie arbeid / gezin çè meer flexibiliteit 

¨  Ingreep landingsbanen, SWT, vormingsverlof,… 

¨  Verder onderhandelen heeft geen zin… 



13 februari: COV roept niet op… 

¨  wel solidair geen ordewoord 

¨  Ja  

¤ Evenwicht werk – privé 

¤ Fatsoenlijk eindeloopbaanperspectief 

¤ Substantiële loonsverhoging 

¨  Maar… 

¤ Thema’s van Interprofessioneel Akkoord zijn niet onze 
prioritaire thema’s.  

¤ Klemtoon leggen op onderwijsdossiers 



Andere lopende zaken… 

¨  Voor onderwijssector vooral pensioendossier… 
¤ Wat met onderhandelde tekst “zware beroepen”? 

n Blijft de onderhandelde lijst overeind     

of 

n Met leeg blad opnieuw naar (volgende) regering… 



 aanvraag syndicale premie 

¨  Aanvraagdocument via “mijn onderwijs” personeel 
¤ Vanaf einde maart 2019 

¤ Aanmelden  

¤  INVULLEN IN DRUKLETTERS ! 

¤ QR-code NIET overschrijven / overkleven 



En hoe is het in “ons” Vlaams onderwijs? 

¨  Aanneembaarheid Zorgkrediet: JA, MAAR… 
¤ Volgens zelfde regels als de vroegere gewone 

loopbaanonderbreking (maar complex…) 

n  Max 12 mndn (volt of gedeeltelijke lpbo en/of 
zorgkrediet) 

n  +24 mndn indien kind jonger dan 6j ten laste) 

n  Bij 1/5 onderbreking maximum 60 mndn. 

n   Over ganse loopbaan sowieso max 60 mndn. 

n  Vanaf lft 50j tellen 12 extra mndn (volt/gedeeltelijk) en 
180 mndn (1/5 onderbreking) 

???? 
¨  VRAAG DIENSTBETOON 



Aanneembaarheid “nieuwe” VVP 

¨  Beloftes van zelfde behandeling als vroegere VVP 

¨  ZOU meetellen voor pensioen binnen de beperking van 
het loopbaankrediet (20% regeling). 

¨  Nog steeds niets wettelijk geregeld… 



Functioneren en evalueren 

¨  CAO vraag van koepels om F&E te herzien: 
¤ Te evalueren groep is te groot voor 1 evaluator 

¤ Procedurele fouten zijn niet herstelbaar 

¤ 12 mndn herpakken na 1ste onvoldoende is te lang 

¨  Functioneren beperken tot kernopdracht? 

¨  Koepels voeren forcing via Memorandum 

¤ dan niet meer binnen uitvoering CAO… 



Ziekterapport onderwijs 2017 

¨  Gemiddeld aantal ziektedagen stijgt met 1,33% 

¨  Gemiddeld 15,87dagen ziek 

¨  Voornaamste oorzaak: psychosociale aandoeningen 



Het grootste onderwijsgevaar… 

¨  gezamenlijke richtlijn in opdracht 
van Onderwijs (Crevits) en 
Welzijn (Vandeurzen). 

¨  Prioriteitenlijst: 

¤ Gezondheid broodje smos 

¤ Gezondheid kinderen 

¤ … 

¤  Gezondheid personeel 



 onderwijsassistenten… 

¨  de leraar “bijstaan” in het lesgeven… 

¨  specifiek didactisch materiaal klaarzetten… 

¨  helpen bij verbeteren… 

¨  maar onder eindverantwoordelijkheid van de leraar! 

                  … zijn GEEN oplossing 
¨  Weer een versnipperde opdracht, verhoogt net de 

werkdruk en planlast op de leerkracht 



Extra middelen toegekend… 

¨  Extra werkingsgeld ter ondersteuning van de leerkracht 
¤ 9 miljoen Euro (begrotingsoverschot éénmalig) 

¨  Extra punten ter ondersteuning administratieve werking 
¤ 20 miljoen Euro 

¨  Extra werkingsgeld voor personele lkr. ondersteuning 
¤ 10 miljoen Euro 

¨  Inspanning werkingstoelage kleuteronderwijs 
¤ 10 miljoen Euro 

En hoe aangewend… ? 



 Aan mevr Crevits… 

¨  Stroom aan “open” brieven. 
¤ “zo hard gevochten maar mijn lijf is kapot” 

¤ Reïntegratie als oplossing… 

¨  1500 leerkrachten tekort. 

¤ campagne als oplossing… 

 wanneer is genoeg echt genoeg? 



 Plan Basisonderwijs 

¨  Hoorzitting op 14 februari  

¨  1,8 miljard Euro  
¤ klasvrije directeur vanaf 83 lln. 

¤ Extra lestijden voor overleg 

¤ Uitbreiding kinderverzorging 

¤ Uitbreiding zorgomkadering 

¤ Gelijke werkingstoelage kleuter – lager 

¤  Indexatie ingrepen terugdraaien 



¨  Gemeenschappelijk Front Onderwijs 
¤ Voorbereiding gezamenlijk memorandum 

¤ Opvolging resolutie Vlaams Parlement  Plan BaO 

n Engagement door ondertekening voor 5 april 2019 

n ACTIES NIET UITGESLOTEN 

 onderwijspersoneel verdrinkt !! 



OVERLEVEN IN ONDERWIJS… 


