
Aan alle leerkrachten, ouders en schoolbesturen van het 
Katholiek Basisonderwijs,

Vandaag bent u uitgenodigd op de “Vlaanderen Wees Wijs”-dag van de directiecommissie van het 
Katholiek Basisonderwijs. In uw uitnodiging heeft u kunnen lezen dat de directiecommissie “alle 
voorzitters van de Vlaamse democratische politieke partijen én hun onderwijsdeskundige” uitnodi-
gen om kennis te nemen en te debatteren over de noden van het basisonderwijs. 

Het Vlaams Belang betreurt het feit dat onze partij bewust niet werd uitgenodigd op deze dag.

Nochtans is onze partij de grootste politieke fractie in het Vlaams Parlement en vertegenwoordigen 
wij al jaren met vijf parlementsleden onze partij in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parle-
ment. Niettegenstaande onze tegenstanders altijd beweren dat het Vlaams Belang geen “democrati-
sche” partij is, zijn al onze mandatarissen op een democratische wijze door u verkozen.

Het Vlaams Belang wil vandaag protesteren tegen deze ondemocratische uitsluiting op de ‘Wees 
Wijs’-dag. Graag nodigen wij  u uit om ons samengevat standpunt over het basisonderwijs op de 
achterzijde van dit pamflet te lezen. Heeft u nog vragen? Spreek gerust een van onze mandatarissen 
aan of stuur een mailtje naar info@vlaamsbelang.org.

Het Vlaams Belang staat tot uw dienst. Wij waken immers ook over de kwaliteit van het onderwijs en 
de toekomst van onze kinderen. In tegenstelling tot de traditionele meerderheidspartijen doen we 
dat op een manier die rechtuit én betrouwbaar is! 

Vlaanderen, investeer in basisonderwijs 
maar laat u niets WIJS maken !



Het Vlaams regeerakkoord titelde in 2004: “We 
bieden schooldirecties, met name die van het 
basisonderwijs, een goede omkadering en onder-
steuning.” 

Vijf jaar later is er van die mooie woorden weinig 
in huis gekomen. De directeur van een basisschool 
blijft een ‘duivel-doet-al’, die vaak helemaal 
alleen moet instaan voor het reilen en zeilen 
binnen zijn school. Zijn func-
tiebeschrijving is zeer uitge-
breid: directeur, secretaresse, 
boekhouder, klusjesman van 
dienst. Hij moet bovendien ook 
steeds klaar staan met troos-
tende, opbeurende woorden, 
moet leerkrachten begeleiden, 
leerlingen motiveren of juist 
straffen,  ouders opvangen en 
begeleiden in hun zoektocht 
naar geschikt onderwijs voor 
hun kind, …. 

Vlaams Belang vindt dan ook dat voldoende wer-
kingsmiddelen en een soepele bureaucratie de 
zware taak van de schooldirectie moeten opvan-
gen. De directeur moet kunnen rekenen op een 
voldoende administratieve, pedagogisch-didac-
tische en organisatorische omkadering om alle 
huidige – en bijkomende – opdrachten te kunnen 
uitvoeren op een verantwoorde manier.

Wij pleiten ook voor een billijke verloning van de 
taak van schooldirecteur.

Wat het lestijdenpakket betreft, vragen wij een 
aanwendingspercentage van 100% voor het kleu-
teronderwijs. De school moet ook vrij zijn om een 
deel van het lestijdenpakket zelf te kunnen invul-
len volgens de behoefte van de school. Zowel de 
maximumfactuur als de nieuwe financiering van 

het leerplichtonderwijs moeten onmiddellijk ge-
evalueerd  en – indien nodig – herzien worden. 
De vervoersonkosten willen wij uit de scherpe 
maximumfactuur halen. En tenslotte blijft het ons 
standpunt dat voor nieuwe initiatieven – zoals 
leerzorg, maar ook veiligheid, … - extra om-
kadering en nieuwe middelen moeten voorzien 
worden.

Investeren in basisonderwijs 

investeren in de toekomst! 
= 


