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Eisencahier basisonderwijs : 
 
Ter voorbereiding op de vorming van de komende Vlaamse regering voor de 
legislatuur 2019-2024 worden, door het Netoverschrijdend Overlegplatform 
Directeurenorganisaties Basisonderwijs (NODB), onderstaande prioriteiten 
geformuleerd.  We beginnen alvast met een inleidend woord. 
 

Inleiding  
 
Voorafgaand willen wij melden dat alle eisen van NODB betrekking 
hebben op het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs. (Sommige 
specifieke delen van dit eisencahier moeten aangepast worden voor het 
buitengewoon basisonderwijs). 
 
1. Wat stond er in het eisencahier anno 2014? 

 
In januari 2014, werden onderstaande eisen geformuleerd door NODB: 
 

1. Voldoende beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs 
2. Looneis (gelijke lonen voor de directeuren basisonderwijs) 
3. Financiering (onderzoek voor voldoende basisfinanciering) 
4. Herwaardering kleuteronderwijs (gelijkschakeling met lager onderwijs) 
5. Infrastructuur (geen wachtlijsten en BTW op 6%) 

 
Aanvullende bezorgdheden: 
 

1. Scholengemeenschappen blijven bestaan en worden versterkt 
2. Professionaliseringskansen voor het personeel 
3. Een kwalitatieve uit- en instroom voor de lerarenopleiding 

 
2. Wat vonden we terug in de beleidsnota anno 2014? 
 

1. Voldoende beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs 
 

Nihil 
 

2. Looneis (gelijke lonen voor de directeuren basisonderwijs) 
 

Nihil 
 

3. Financiering (onderzoek voor voldoende basisfinanciering) 
 
…Het OBPWO-onderzoek (onderwijskundig beleids- en praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek) zal nagaan of de scholen de middelen 
aanwenden volgens de uitgangspunten en doelstellingen van het decreet… 
 
…Het Rekenhof zal een audit uitvoeren omtrent de toekenning en aanwending 
van de werkingsmiddelen… 
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4. Herwaardering kleuteronderwijs (gelijkschakeling met lager onderwijs) 
 
…De werkingsmiddelen evolueren naar een basistoelage die voor elke 
leerling gelijk is op basis van onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair) en de 
studierichting… 
 

5. Infrastructuur (geen wachtlijsten en BTW op 6%) 
 
…Heel wat schoolgebouwen zijn dringend aan vernieuwing of vervanging toe 
en staan op de wachtlijst.  Daarenboven worden de middelen veelal gebruikt 
voor verkorte procedures, waardoor de wachtlijst nog langer wordt… 
 
…Ik zie toe op het uitvoeren van de DBFM-projecten van Scholen van 
Morgen…  
 
…Ik onderzoek de mogelijkheden voor nieuwe projectspecifieke DBFM-
projecten… 
 
…Daarnaast bekijk ik de mogelijkheden om huursubsidies voor 
schoolinfrastructuur substantieel uit te breiden… 

 
 
Aanvullende bezorgdheden: 
 

1. Scholengemeenschappen blijven bestaan en worden versterkt 
 
…Ik zal schoolbesturen die werk maken van optimalisatie ondersteunen… 

 
2. Professionaliseringskansen voor het personeel 

 
…Leraren moeten de kans krijgen om zich gedurende hun loopbaan 
professioneel te blijven ontwikkelen.  Ik wil dan ook initiatieven nemen die 
leraren aanmoedigen en ondersteunen om hun kennis en vaardigheden op te 
bouwen en blijvend te versterken… 

 
3. Een kwalitatieve uit- en instroom voor de lerarenopleiding 

 
…Daarom is het belangrijk om een sterke instroom (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) in het beroep te hebben en die ook te behouden…  
 
…Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke, verplichte en niet-bindende 
toelatingsproef voor de lerarenopleiding… 
 
…De inhoud van de lerarenopleiding moet steeds afgestemd zijn op de 
concrete vragen van het Vlaamse onderwijsveld.  Ik stimuleer opleidingen om 
in hun programma’s voldoende aandacht te besteden aan vakkeninhoud en -
didactiek, de noodzakelijke didactische vaardigheden en klasmanagement… 
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3. De resultaten anno 2014-2019  
 

1. Voldoende beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs 
 

- De begroting 2019 voorziet sinds 1 januari 2019 20 miljoen euro extra aan 
beleidsomkadering 

- CAO XI voorziet vanaf 1 september 2019 voor 25 miljoen euro extra aan 
beleidsomkadering 

 
2. Looneis (gelijke lonen voor de directeuren basisonderwijs) 

 
- Sinds 1 september 2018 werden alle lonen opgetrokken tot op het niveau 

barema A!  Directeuren met 100 kinderen of meer, staan niet meer voor de 
klas! 
 

3. Financiering (onderzoek voor voldoende basisfinanciering) 
 

- Op 18 december 2014 kregen we de ‘Financiële analyse van de effecten 
van het nieuwe financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen van 
de scholen’ met als conclusie: 

o scholen krijgen nu extra budget via SES-middelen 
o heel wat SES-middelen worden gebruikt voor recurrente uitgaven 

(bv. energie, infrastructuur, onderhoud, ICT…) 
o de basisfinanciering is onvoldoende (zie punt hierboven). 

 
- In juni 2015 kregen we het verslag van het Rekenhof omtrent de 

‘Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs’ met 
als belangrijkste conclusie dat de huidige verhouding tussen de 
werkingsbudgetten voor het kleuter- en lager onderwijs moet aangepast 
worden. 
 

- In december 2015 kregen we het verslag van de OESO betreffende 
‘Financiering van het schoolonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap van 
België’ met als conclusie: 

o een leerling in het gewoon secundair onderwijs kost (8.589 euro) 
gemiddeld 70% meer dan een leerling in het gewoon basisonderwijs 
(5.030 euro) 

o een leerling in het buitengewoon secundair onderwijs kost (19.460 
euro) gemiddeld 22% meer dan een leerling in het buitengewoon 
basisonderwijs (15.891 euro) 

o de OESO stelt voor om de middelen tussen het niveau SO en BaO 
te herverdelen. 

 
4. Herwaardering kleuteronderwijs (gelijkschakeling met lager onderwijs) 

 
- Eind 2017 en 2018 werd er 10 miljoen euro (recurrent) extra aan 

werkingsmiddelen uitgetrokken voor het kleuteronderwijs. 
- Eind 2019 zal het bedrag opgetrokken worden tot 20 miljoen euro. 
- De maximumfactuur voor KO werd opgetrokken van 20 naar 45 euro (in 

het LO van 80 naar 85 euro). 
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5. Infrastructuur (geen wachtlijsten en BTW op 6%) 
 

- De BTW werd verlaagd tot 6%. 
- Er werd voor 1,5 miljard euro vrijgemaakt voor de bouw van 185 nieuwe 

scholen onder de DBFM-formule van Scholen van Morgen. 
- Er werd voor 0,5 miljard euro ter beschikking gesteld voor het bouwen van 

41 nieuwe scholen onder de formule Projectspecifieke DBFM. 
- Er werden 3 ronden uitgeschreven voor bouwen met huursubsidies voor 

een jaarlijkse waarde van 4 miljoen euro. 
 
Aanvullende bezorgdheden: 
 

1. Scholengemeenschappen blijven bestaan en worden versterkt 
 

- De scholengemeenschappen kunnen verder bestaan onder de condities 
van 2005 (minstens 900 leerlingen), maar werden op zich niet versterkt. 
 

2. Professionaliseringskansen voor het personeel 
 

- Hiervoor werden geen extra kansen (budget of mogelijkheden) 
aangeboden. 

- In 2019 kwam er wel een budget vrij ter waarde van 10 miljoen euro voor 
ondersteuning op de werkvloer. 
 

3. Een kwalitatieve uit- en instroom voor de lerarenopleiding 
 

- Tot op heden zijn hierover geen effecten bekend, maar er kwam wel een 
gemeenschappelijke, verplichte en niet-bindende toelatingsproef voor de 
lerarenopleiding. 
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4. Waar staan we nu op 1 januari 2019? 
 

- Als we bovenvermelde oplijsting evalueren, stellen we vast dat onze 
tweede belangrijkste eis werd ingelost: de gelijkschakeling van de wedde 
van de directeuren basisonderwijs!  Alle schoolleiders, met een 
bachelordiploma, krijgen nu eindelijk éénzelfde loon.  Directeuren van 
kleine en grote scholen zijn immers elke dag van ’s morgens tot ’s avonds 
druk bezig met hun agenda vol verantwoordelijkheid en engagement.  De 
differentiatie tussen scholen op vlak van verloning van de directeur, was 
een anomalie uit het verleden, die eindelijk weggewerkt werd.  Een 
politieke belofte (van 5 politieke partijen) uit 2014, die door minister van 
onderwijs Hilde Crevits daadwerkelijk werd uitgevoerd.   
 

- Wij stellen ook vast dat het advies van het Rekenhof om de 
werkingsmiddelen kleuteronderwijs op te trekken, voor 20% (recurrent) 
werd aangepakt in 2017 en 2018.  In 2019 zal het bedrag tot 40% 
opgetrokken worden.  Wij verwachten uiteraard dat ze asap kunnen stijgen 
tot op het niveau van het lager onderwijs, want door niet-indexeringen en 
besparingen in het verleden is de koopkracht van onze werkingsbudgetten 
blijven steken in het jaar 2009! 
 

- De gevraagde BTW-verlaging is er gekomen en de inhaalbeweging qua 
bouwdossiers is opgestart.  De weg om de wachtlijsten volledig weg te 
werken is nog lang, maar de eerste aanzet is gegeven. 
 

- Wat de prioritaire eis (beleidsomkadering) betreft, blijft de nood zeer groot.  
De CAO brengt wel onverwachts soelaas, wat we zeker toejuichen, maar 
volgens onze berekeningen is hier zeker een budget nodig van 200 miljoen 
euro volgens de berekeningen in 2004.  (Naar verluidt zou er nu – 2019 - al 
een bedrag nodig zijn van 390 miljoen euro.)  Wij blijven 2 punten vragen 
per kind, op niveau van de scholengemeenschap, om alle basisscholen 
voldoende te kunnen uitbouwen volgens het verwachtingspatroon van de 
huidige maatschappij.  Een school heeft vandaag nood aan een sterke 
leider, pedagogische ondersteuners (zorgcoördinatoren, ICT-
coördinatoren, mentorcoaches…) en administratief-organisatorisch 
personeel (administratieve medewerkers, boekhouders, 
preventieadviseurs, techniekers…).  Vandaag krijgt het basisonderwijs 
ongeveer 1 punt per kind (met inbegrip van de lonen van de directeuren), 
terwijl het secundair onderwijs 3 à 4 punten krijgt per leerling.  Wij vragen 
niet dezelfde omkadering als die van het secundair onderwijs, maar 
verwachten garanties voor 2 punten per kind (lineair systeem), zodanig dat 
het ambt van directeur terug haalbaar wordt. 

 
- Tot slot is er de belofte om een Plan Basisonderwijs te ontwikkelen met de 

garantie van uitvoering tijdens de komende legislatuur.  Dat plan zou 
bestaan uit 3 grote elementen: koopkracht (of stijging van de 
werkingstoelagen), primaire (of versterking van de leraar) en secundaire 
(beleidsomkadering) processen. 
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DE EISEN VOOR DE LEGISLATUUR 2019 – 2024 
 
Aangezien de Vlaamse Regering voor de legislatuur 2014 – 2019 over onvoldoende 
middelen kon beschikken om voldoende te investeren in het basisonderwijs, gaan wij 
ervan uit dat dit wel zal gebeuren tijdens de legislatuur 2019 – 2024, aangezien alle 
democratische partijen ervan overtuigd zijn dat het basisonderwijs recht heeft op 
meer! Dit werd ook op verschillende bijeenkomsten van politieke partijen bevestigd. 
 
Wat verwachten wij nu van de Vlaamse Regering in 2019 -2024? 
 

Eis 1:  De uitvoering van het drieluik in het Plan Basisonderwijs 
 
« Wij vragen in de onderwijsbegroting van de Vlaamse Regering, jaarlijks een 
bijkomend en recurrent bedrag, om 2 punten (voor beleidsomkadering) per kind te 
kunnen realiseren.  Voor elke euro die vrijkomt gaat 50% naar het secundair proces, 
25 % naar koopkracht en 25% naar het primair proces.  De investeringen in het 
secundair proces worden ter beschikking gesteld aan de scholengemeenschappen 
volgens het NODB-omkaderingsmodel, bestaande uit 3 categorieën (ambten): 
           - leidinggevend – beleidsvoerend personeel  
 - pedagogisch – coördinerend personeel 

- administratief – organisatorisch personeel 
om de huidige en toekomstige opdrachten vanuit de Vlaamse, federale en andere 
overheden  te kunnen uitvoeren op een kwalitatieve wijze ». 

 
Wat houdt het drieluik precies in voor ons? 

 
1. Voldoende beleidsomkadering (secundair proces). 

 
Wij vragen in elke school een directeur zonder lesopdracht vanaf 83 
leerlingen, precies zoals in het secundair onderwijs. 
Daarnaast vragen wij de garantie van 2 punten per kind (met inbegrip van het 
aantal directeuren in de scholengemeenschap), lineair te berekenen op niveau 
van de scholengemeenschap.  Dat betekent dat het totaal aantal punten per 
scholengemeenschap, kan verminderd worden met de puntenwaarde van het 
aantal directeuren (bv. 5 directeuren in de scholengemeenschap = 5 x 120 
punten = 600 punten).  Met het puntensaldo kunnen 3 categorieën aan 
personeel ingezet worden: 
- leidinggevend-beleidsvoerend personeel (directeuren en/of 

stafmedewerkers…) 
- pedagogisch personeel (zorgcoördinatoren, ICT-coördinatoren, 

mentorcoaches…) 
- administratief-organisatorisch personeel (administratieve medewerkers, 

boekhouders, preventieadviseurs, techniekers…). 
We laten hierbij de scholengemeenschap zelf bepalen hoeveel punten er per 
ploeg ingezet worden, zodat alle scholen van de scholengemeenschap 
kunnen beschikken over voldoende en nabij personeel voor de vele 
onderwijstaken die er vandaag zijn. 
Om te garanderen dat de punten goed besteed worden over alle scholen 
heen, is er een akkoord nodig met het overlegcomité van de 
scholengemeenschap. 
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In het kader hieronder zie je een vergelijking tussen de huidige situatie (in een 
scholengemeenschap van 900 lln) en de wenselijke situatie (die louter een 
fictief voorbeeld is, aangezien de scholengemeenschap zelf kan bepalen 
hoeveel uren er per ambt worden ingezet). 
 

Beleidsomkadering  scholengemeenschap 900 lln
HUIDIGE SITUATIE PNT MODEL NODB PNT

1 codi 120 1 codi 120

3 directeuren (3 lonen) 360 5 directeuren 600

2,5 ZOCO's 214 5 ZOCO's 425

0,5 ICT-coördinator 42 1 ICT-coördinator 85

0 mentorcoach 0 0,5 mentorcoach 42

2 administratieven 164 5 administratieven 410

0 preventieadviseur 0 0,5 preventieadviseur 42

0 boekhoudster 0 0,5 boekhoudster 42

0 technieker 0 15/36 technieker 34

TOTAAL 900 TOTAAL 1800

LEIDINGGEVEND

BELEIDSVOEREND

PEDAGOGISCH

COORDINEREND

ADMINISTRATIEF

ORGANISATORISCH

 
 

2. Actualisering en verhoging van de koopkracht 
 

Wij vragen dat het kleuteronderwijs evenveel werkingstoelagen krijgt als het 
lager onderwijs en dat de koopkracht hersteld wordt (indexering op de 
oorspronkelijke basis van 2008).  Daarna vragen wij om de werkingsmiddelen 
te laten evolueren naar een basistoelage die voldoet aan de actuele kost van 
kwalitatief onderwijs. 
 

3. Versterking voor de leraar 
 

Wij vragen voor de klaspraktijk meer kindvrije uren (2 bijkomende uren per 
klas) voor de klassentitularissen, meer zorgleerkrachten (om het M-decreet 
enigszins haalbaar te maken) en extra kinderverzorgsters voor het 
kleuteronderwijs (zodat de kleuterleidsters hun onderwijstaken kunnen 
uitvoeren).  
Voor alle soorten lestijdenpakketten vragen wij een eerlijke 
aanwendingspercentage van 100%. 
 

 
Eis 2:  Infrastructuur 
 
«  Een financieringssysteem voor de schoolinfrastructuur zonder wachtlijsten dat 
geen beroep moet doen op de werkingstoelagen». 
 
Wij vragen een financieringssysteem dat krachtig genoeg is om te kunnen bouwen 
binnen een beperkte wachttijd en dit zonder beroep te moeten doen op de 
werkingstoelagen van de scholen, want die zijn te klein en daarvoor niet bedoeld. 
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Aanvullende bezorgdheden 
 
1. Scholengemeenschappen blijven bestaan en worden versterkt 
 

De Vlaamse Overheid vroeg ons in 2003 om scholengemeenschappen te 
vormen op basis van onderstaande visie. 
 

Kleine scholen beschikken niet steeds over voldoende draagkracht, middelen 
en specifieke expertise om hun maatschappelijke opdracht met succes te 
vervullen. In een kleine school kunnen organisatorische problemen een stuk 
moeilijker opgelost worden dan in een school die meer schaalgrootte heeft. Op 
pedagogisch vlak hebben grotere scholen en samenwerkingsverbanden een 
aantal voordelen. De mogelijkheden om gedifferentieerd te werken zijn ruimer, 
nascholing volgen tijdens de schoolopdracht is eenvoudiger omdat het 
makkelijker is om de leerkracht te vervangen en er zijn meer mogelijkheden tot 
overleg. 
 
Uit talrijke voorbeelden blijkt dat scholen die samenwerken beter het hoofd 
kunnen bieden aan bepaalde beleids- en beheersproblemen en dat 
samenwerking een win-winsituatie betekent voor alle partners binnen het 
samenwerkingsverband. 
 
Om samenwerking te stimuleren bestaat sinds 1 september 2003 de structuur 
“scholengemeenschappen”. De scholengemeenschappen leiden tot een 
bestuurlijke schaalvergroting en kunnen bijdragen tot een efficiënter beheer en 
gebruik van de beschikbare middelen van de afzonderlijke basisscholen. Deze 
structuur moet bijdragen tot het verhogen van het draagvlak van de scholen. 
 
Uit: “Omzendbrief, Scholengemeenschappen basisonderwijs, referentie 
BaO/2005/11.” 
 

Bijna alle basisscholen van Vlaanderen zijn meegegaan in bovenvermeld 
verhaal van de scholengemeenschappen.  Heel wat scholen hebben een 
pedagogische samenwerking tot stand gebracht en/of taakverdeling 
georganiseerd.  Dit versterkte het beleidsvoerend vermogen van de scholen.  
Dit 15 jaar oud samenwerkingsverband, willen wij borgen voor de toekomst en 
dringend versterken (zie Eis 1 punt 1).   
 
Indien de Vlaamse Overheid droomt van nog grotere 
samenwerkingsverbanden, dan zien wij dat enkel en alleen in de vorm van 
samenwerkende scholengemeenschappen, waarin er een garantieregeling 
bestaat van inspraak.  Een college van alle directeuren, is daarvoor de 
passende oplossing.  Grotere (niveau-overschrijdende) 
samenwerkingsverbanden tussen scholengemeenschappen, kunnen enkel en 
alleen op basis van ‘gelijkwaardigheid’ en ‘gelijkheid’. 
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2. Professionaliseringskansen voor personeel en directeuren 
 

De verwachtingen t.o.v. het basisonderwijs blijven stijgen en/of veranderen, 
waardoor levenslang leren voor alle personeelsleden een must wordt. De 
personeelsleden van het basisonderwijs hebben dan ook recht op 
professionalisering, zoals dat in andere sectoren ook het geval is, meer nog, 
we zien het als een plicht.  Om deze professionalisering op een kwalitatieve 
wijze te kunnen organiseren is er nood aan: 

o voldoende middelen om kwalitatieve opleidingen aan te bieden 
o voldoende vervangingsmogelijkheden om tijdens de werkuren de 

opleiding te kunnen volgen. 
 
Gelet op de studie van professor Geert Devos (februari 2018) vragen wij ook 
voor directeuren, voorafgaand aan de job, specifieke opleidingen en nadien 
kansen tot verdere professionalisering.   
 
Professor Devos stelt het volgende: het takenpakket van een schoolleider is 
veel omvattender dan die van de leraar. Bijgevolg is er nood aan een 
bijkomende voorbereiding van kandidaat-schoolleiders in de periode voor de 
aanstelling als schoolleider. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het belangrijk 
is om kandidaat schoolleiders vooraf te oriënteren op de functie van 
schoolleider, zodat kandidaten zicht hebben op wat de functie betekent en 
inhoudt. In dit opzicht is het ingroei-traject dat de sterke schoolleiders uit het 
onderzoek hebben gevolgd, zeer geschikt. Wie geleidelijk aan in de job groeit 
door eerst kennis te maken met wat het betekent om een leidinggevende 
verantwoordelijkheid op te nemen, is beter voorbereid. Daardoor wordt de 
instap ook niet zo bruusk en is de praktijkschok geringer.  
 

3. Een kwalitatieve uit- en instroom voor de lerarenopleiding  
 

 

Wij maken ons zorgen omtrent de kwaliteit van de uitstromende leerkrachten 
na de lerarenopleiding.  Om een goede uitstroom te garanderen, is er nood 
aan een kwalitatieve opleiding, maar tevens nood aan een kwalitatieve 
instroom.   
Om de instroom te optimaliseren, bepleiten we verder de verplichte, maar niet-
bindende oriënteringsproef.  Deze proef is een verkennende screening die 
volgende zaken blootlegt: 

o de interesse en motivatie voor de opleiding en het beroep 
o de competenties om de opleiding vlot te starten en het beroep later uit 

te oefenen 
o de vaardigheden om de opleiding te volgen en het beroep later uit te 

voeren  
o de attitudes om de opleiding goed door te maken en het beroep later 

vlot op te nemen. 
Om de uitstroom te optimaliseren, vragen wij een krachtige opleiding.  Voor 
ons betekent dat: 

o krachtige vakdocenten met ervaring in het basisonderwijs 
o een sterk pedagogisch-didactische opleiding, dit zowel op het 

theoretische als het praktische niveau 
o sterke oefenkansen in kwalitatieve scholen 
o kwalitatieve stages 
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o evaluatie op niveau van de te verwachten basiscompetenties voor het 
basisonderwijs. 

Naast de optimalisatie van de instroom en de uitstroom is de aanwezigheid 
van een mentorcoach op niveau van de scholengemeenschap een sterke 
ondersteuning om de beginnende leraar snel te integreren in de dagelijkse 
werking van het basisonderwijs. 
Tot slot vragen we een herwaardering van de job, zodat meer jongeren zich 
aangesproken voelen om leraar te worden.  De job herwaarderen betekent 
ook de job aantrekkelijker maken voor jongeren.  Een mediacampagne kan dit 
ondersteunen, maar de dagelijkse praktijk op de werkvloer zal in die mate 
moeten aangepast worden, zodat het welbevinden stijgt.  Vandaag krijgen de 
scholen het gevoel dat het werk nooit goed genoeg is of af is.  Elk jaar worden 
nieuwe opdrachten naar de school gestuurd: nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen, aanpassingen vanuit internationale onderzoeken, 
dienstverlening voor ouders, opvoedingstaken van het gezin overnemen…   
Deze overbelasting van de leraren, leidt tot een laag welbevinden (en een 
stijgend aantal burn outs), dat negatief uitstraalt naar jongeren die ambitie 
hebben om leraar te worden. 
 
  

4. Nieuwe regelgeving 
 

Aangezien de directeur basisonderwijs de organisatie van het volgende 
schooljaar tijdig wil voorbereiden en kenbaar maken aan het personeel en de 
ouders, vragen wij om alle nieuwe regelgevingen voor het komende schooljaar 
te bekrachtigen voor 15 mei.  Deze oude belofte daadwerkelijk realiseren, zou 
een mooi gebaar zijn voor het ‘manusje van alles’. 
 
Daarnaast vragen wij ook om het werkveld (Gewoon Basisonderwijs en zeker 
ook het Buitengewoon Basisonderwijs), meer te betrekken bij de 
totstandkoming van nieuwe regelgeving, zodat die ook voldoende gedragen is 
en achteraf geen tekortkomingen bevat. 
 

 

5. Specifieke vraag van het BuO 
 

Het BuO vraagt om binnen elk type de financiering te bekijken vanuit de 
individuele nood per kind. 
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Aan het NODB deelnemende directeurenorganisaties: 
 
 

1. Directeuren Basisonderwijs Steinerscholen 

2. DCBaO, Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs 

3. DCBuO, Directiecommissie Buitengewoon Katholiek Basisonderwijs 

4. DIBuO, Directiecommissie Buitengewoon Onderwijs van het GO! Onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

5. DBSG, Directeurenplatform Gemeentelijk Basisonderwijs Steden en Gemeenten 

6. VIRBO, Vereniging van Directies Basisonderwijs van het GO! Onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

7. DBuBSG, Directeurenplatform Buitengewoon Basisonderwijs Steden en Gemeenten 

8. VLVO, Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (vroegere ODVB)  

 


