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Frankrijk wil sigaret bannen in films
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Nucleaire beerput
Rusland lekt weer
‘Iedereen sterft hier
aan kanker.
Gelukkig heb ik
alleen een lelijk,
gezwollen hoofd’
1415

Overbevraagde directeurs
zijn ‘passieve Crevits’ moe
De directeurs van de katholieke basisscholen zijn teleurgesteld in hun
koepel en in Hilde Crevits. Ze stappen rechtstreeks naar Geert Bourgeois.
VAN ONZE REDACTEUR

SIMON ANDRIES
B R U S S E L I Een maand geleden
riep een groep directeurs uit het
basisonderwijs hun collega’s op
om zich uit protest één dag per
maand ziek te melden. Nu blijkt
dat de Limburgse scholen toen
ook sterk overwogen om hun bij
dragen aan het Katholiek Onder
wijs Vlaanderen één jaar niet te
betalen en zelf te gebruiken.
‘We ondersteunen die acties
niet, maar het zijn wel statements
die aantonen dat er iets moet ver
anderen’, zegt Lieven Verkest, de
woordvoerder van de Directie
commissie Katholiek Basisonder
wijs. ‘Het ongeduld is terecht heel
groot. De emmer is meer dan vol
en er gebeurt niets.’
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Vorige week ging de netover
schrijdende koepel van directeurs
langs bij alle politieke fracties om
de problemen aan te kaarten. Ze
richten zich nu ook rechtstreeks
tot Vlaams ministerpresident
Geert Bourgeois (NVA).

Veel studies, geen actie
Al jarenlang klagen de direc
teurs over de slechte omkadering
in hun scholen. Boven op hun
directietaken zijn ze preventie
adviseur, moeten ze verslagen op
stellen, de boekhouding doen en
kleine klusjes opknappen. ‘En nu
ook nog eens extra administratie
door Europese privacyregels’, zegt
Verkest. Hun frustratie heeft stil
aan een hoogtepunt bereikt.
‘De minister heeft de zoveelste

studie aangevraagd. Die tonen
allemaal aan dat we inderdaad
overbevraagd zijn, maar er ge
beurt niets’, zegt Vic Medaer, de
directeur van de Vrije Basisschool
Oeterveld. Hij is ook teleurgesteld
in de koepel. ‘Voor het Katholiek
Onderwijs Vlaanderen zijn onze

‘Al decennialang
zijn de basis
scholen verwaar
loosd. Die bom
ontploft nu in
Crevits’ gezicht’
STEVE VANDENBERGHE
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problemen geen prioriteit.’

Geen loonsverhoging
Dat minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) vorige week
wél 100 miljoen euro kon vrij
maken voor een loonsverhoging
in het onderwijs, kwam volgens
Verkest hard aan. ‘De directeurs
verliezen hun geduld. Ze willen
geen loonsverhoging, maar een
betere ondersteuning.’
Daarbij krijgen ze steun van
NVAparlementslid Koen Da
niëls. ‘Crevits sprak de loons
verhoging onderling af met de
koepels en de vakbonden. Die
middelen hadden we veel gerich
ter kunnen inzetten.’
Vanuit de oppositie toont
SP.Aparlementslid Steve Van
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denberghe, zelf een exdirecteur
uit het basisonderwijs, zich iets
milder. ‘Al decennialang zijn de
basisscholen verwaarloosd. Die
bom ontploft nu in het gezicht van
Crevits.’ Op basis van rondetafel
gesprekken diende hij zelf een
nieuwe resolutie in.
In een reactie wijst Crevits on
der meer op het plan basisonder
wijs dat ze momenteel finaliseert
en op een nieuw onderzoek van de
UGent naar stress bij directeurs.
‘Ook in de loopbaanbesprekingen
ligt het thema op tafel.’
Verkest wil vooral boter bij de
vis. ‘De minister is wel van goede
wil, maar een concreet kader
decreet zou al veel geloofwaardi
ger zijn dan alle rapporten en stu
dies die ze bestelt.’
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