
Katholiek onderwijs helpt 
leerstof te schrappen

Een interne bevraging van het katholiek
onderwijs aan de start van het tweede trimester brengt niet alleen 
leerachterstand maar ook een dalende motivatie aan het licht. Een 
speciaal coronateam moet die problemen aanpakken. 

LEERACHTERSTAND

In het basisonderwijs worstelen leerkrachten vooral met ‘moeilijk begrijpbaar gedrag’ van hun leerlingen. 
© Fred Debrock 

‘Opmerkelijk is dat er
ook een grote vraag is
naar hulp om 
leerlingen te 
motiveren’
Lieven Boeve  
Topman Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen

Vivaldi onder druk 
na nieuwe impasse 
op loonoverleg

Na een eerste breuk, half januari,
is het gisteren voor de tweede
maal fout gelopen op het twee-
jaarlijkse, nationale loonoverleg
tussen vakbonden en werk-
geversfederaties. Volgens de top-
man van het Verbond van Belgi-
sche Ondernemingen (VBO),
Pieter Timmermans, zijn de
onderhandelingen ‘stopgezet
zonder resultaat’. 

Timmermans beschuldigt de
vakbondsleiders ervan ‘geen
mandaat te hebben om de be-
sprekingen verder te zetten’. Zelf
zeggen de werkgevers wel bereid
te zijn tot verder overleg, maar
dan ‘binnen de normen van de
wet op de loonnorm uit 1996’.
Berekeningen op basis van die
wetgeving leveren een marge op
voor loonsverhoging boven op de
index van 0,4 procent (voor de pe-
riode 2021-2022). Het gaat om
een dwingende loonnorm, luidt
het bij werkgevers. De vraag van
de vakbonden naar een indicatie-
ve loonnorm ‘gaat in tegen de
wet’, aldus Danny Van Assche van
Unizo.

Voor de vakbonden is de mar-
ge van 0,4 procent absoluut on-
voldoende. Ze hebben het over
‘een aalmoes’ en pleiten ervoor
dat sectoren die het ondanks de
coronacrisis goed doen, de vrij-
heid krijgen om over een extra
loonsverhoging te onderhande-
len. Om die eis kracht bij te zet-
ten, organiseren ze vandaag over
heel het land protestacties.

De drie vakbonden hopen
steun te vinden bij de linkse par-
tijen in de Vivaldi-coalitie, en met

name bij de Franstalige socialis-
ten, om via rondzendbrieven
door minister van Werk en Eco-
nomie, Pierre-Yves Dermagne
(PS), een vrijere toepassing van de
loonwet te bekomen. Binnen de
PS vinden ze medestanders,
getuige het wetsvoorstel van
Kamerlid Marc Goblet (DS 24 fe-
bruari), in samenwerking met de
PVDA’er Raoul Hedebouw. De
PVDA zal vandaag prominent
aanwezig zijn op de vakbonds-
manifestaties.

Dat verhoogt de druk op de PS
en op de regering-De Croo. In een
eerste reactie wijst het kabinet
van Dermagne erop dat de sociale
partners nog tot midden maart
hebben om tot een akkoord te ko-
men. Maar een derde ronde
maakt weinig kans op slagen. Als
het loondossier op de regerings-
tafel blijft liggen, wordt een con-
frontatie tussen liberalen en soci-
alisten onvermijdelijk.

Ook de tweede poging
van vakbonden en werkgevers om tot een 
loonakkoord te komen, is vastgelopen. 
Slecht nieuws voor de regering-De Croo.

SOCIAAL OVERLEG

Johan Rasking

Federaal minister
van Maatschappelijke Integratie
Karine Lalieux (PS) ontvouwt
haar plannen voor mensen met
een handicap. Ze wil bijvoorbeeld
dat elke persconferentie van de
regering ook in doventaal wordt
omgezet. En wie aan het werk
gaat, mag geen geld verliezen om-
dat de uitkering teruggeschroefd
wordt. ‘België is te lang een slech-
te leerling geweest als het om
mensen met een handicap gaat’,
zegt ze. 

Tegen 2022 moet ons land aan
de VN tonen in hoeverre het al
werk heeft gemaakt van de goede
voornemens voor personen met
een beperking.

Volgens Lalieux zijn al een
paar zaken in gang gestoken. ‘De
laagste uitkeringen – en die voor
mensen met een handicap beho-
ren daar helaas toe – hebben we

opgetrokken. Mensen verliezen
ook niet langer een deel van hun
uitkering wanneer ze een partner
met een inkomen hebben. Maar
nu wil ik er een turbo op zetten.’

Mensen met een handicap die
aan de slag gaan, kunnen bijvoor-
beeld een deel van hun uitkering
verliezen, in die mate dat ze netto
minder overhouden. ‘Dat houdt
geen steek’, vindt Lalieux. ‘Zeker
niet als je weet dat 31,6 procent
van de mensen met een handicap
aan de slag is. Daarmee zijn we de
op een na slechtste leerling in Eu-
ropa als je vergelijkt met de werk-
zaamheidsgraad van de rest van
de bevolking.’ 

Ook de toegankelijkheid van
stations moet nog beter. ‘Nu is
maar 5 procent van de stations
toegankelijk voor mensen met
een handicap. Dat is bedroe-
vend.’ (agg)

‘Gehandicapte die gaat werken, 
mag er geen geld bij inschieten’
INTEGRATIE

De drie vakbonden
hopen steun te 
vinden bij de 
linkse partijen in
de Vivaldi-coalitie
om een vrijere 
toepassing van 
de loonwet 
te bekomen

Zes op de tien leerkrachten in het
basisonderwijs stellen vast dat het
wiskundig denken van hun leerlin-
gen minder ontwikkeld is dan op
hetzelfde moment vorig jaar. De
helft merkt hetzelfde fenomeen op
voor Frans en Nederlands. In het se-
cundair zegt amper 3 procent geen
leerachterstand waar te nemen in
vergelijking met vorig schooljaar.
Meer dan de helft geeft aan dat hun
leerlingen zwakkere resultaten ha-
len. Het zijn enkele opvallende en
ontnuchterende resultaten uit
een interne bevraging van Katho-
liek Onderwijs Vlaanderen bij
1.515 leerkrachten in januari. 

Ook op sociaal-emotioneel vlak
hakt de coronacrisis erin, maakt
het onderzoek duidelijk: een op de
drie geeft aan dat er meer proble-
men zijn bij leerlingen in het basis-
onderwijs en 60 procent van de
leerkrachten in het middelbaar
merkt bij beduidend meer leerlin-
gen motivatieproblemen. ‘Door de
coronacrisis kunnen onze leerlin-
gen al bijna een jaar niet op een
normale manier naar school. De ef-
fecten daarvan bijwerken, vereist
duidelijk een langetermijnaan-
pak’, zegt Lieven Boeve, directeur-
generaal van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen. 

Hoewel de resultaten in lijn lig-
gen met eerdere bevindingen – de
KU Leuven becijferde dat leerlin-
gen vorig schooljaar gemiddeld
een halfjaar leervertraging oplie-
pen – schakelt de grootste onder-

wijskoepel nog een versnelling ho-
ger. De pedagogische begelei-
dingsdienst wordt herschikt om de
corona-effecten op korte en lange
termijn weg te werken. ‘Een team
van vijftien mensen, van wie som-
migen nieuw aangeworven, heeft
als opdracht om de specifieke aan-
pak van de gevolgen op school te
ondersteunen’, zegt pedagogisch
directeur Machteld Verhelst. 

Faalangst
Het perceptieonderzoek legt voor
het eerst de achilleshielen van leer-
krachten bloot. In het basisonder-
wijs worstelen juffen en meesters
vooral met ‘moeilijk begrijpbaar
gedrag’ van hun leerlingen. Dat is
een verzamelterm voor onder meer
problemen met de thuissituatie,
maar even goed faalangst of ge-
dragsproblemen. Ook hoe leer-
krachten hun leerlingen dit
schooljaar moeten remediëren,
bezorgt hun hoofdpijn. 

Klaas Maenhout

In het secundair hebben leer-
krachten vooral behoefte aan extra
ondersteuning bij het online lesge-
ven, en hoe te evalueren in tijden
van online onderwijs. ‘Opmerke-
lijk is dat er ook een grote vraag is
naar hulp om leerlingen te motive-
ren’, zegt topman Boeve. Een
gemeenschappelijke deler tussen
beide: zowel in de basisscholen als
in het middelbaar vragen leer-
krachten hulp om de minimaal
aan te reiken leerinhouden te
selecteren. Met andere woorden:
wat is essentieel en wat niet. 

Geen wondermiddel
Het nieuwe team wacht een onge-
lofelijke uitdaging. ‘We moeten
prioriteit geven aan het wegwer-
ken van de gevolgen van de corona-
crisis’, zegt Verhelst. ‘Het team zal
inzetten op ondersteuning bij digi-
tale didactiek, korte bijles in kleine
groepjes, remediëren en differen-
tiëren.’ Daarnaast wil het katholiek
onderwijs nog meer webinars or-
ganiseren en pedagogisch materi-
aal ontwikkelen voor leerkrachten.

De extra inspanning is geen
wondermiddel, weet Boeve. Hij
kijkt daarom ook naar de Vlaamse
regering. ‘Van de overheid ver-
wachten we een meerjarenplan dat
in voldoende middelen voorziet
waarmee scholen aan de slag kun-
nen en bijkomend leraren kunnen
aantrekken, want we gaan ze alle-
maal nodig hebben.’
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