“Moet ik ouders 450 euro per jaar vragen voor opvang?”
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Ouders dreigen volgend jaar tot drie keer meer te moeten betalen voor de opvang van
hun kinderen op school. De Vlaamse regering wil het PWA-stelsel vervangen waardoor
het inzetten van deze goedkope arbeidskrachten op school veel moeilijker wordt. “Ik heb
vijf PWA-medewerkers die het middagtoezicht verzorgen. Als ik hun vervanging door
contractuelen moet doorrekenen aan de ouders, zullen die 45 euro extra per maand
moeten betalen. Dat is niet realistisch”, zegt directeur Danny Pas van basisschool De
Startbaan in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Van de 1.016 PWA-medewerkers in Limburg
werken er vandaag 383 in 170 scholen.
Omdat ze hun leerkrachten daar niet toe kunnen verplichten, schakelen basisscholen
vandaag PWA-werknemers in voor de opvang van kinderen voor en na de schooluren,
tijdens de middagpauze, voor begeleiding op uitstapjes en eventueel ook klusjes op
school. De Vlaamse regering wil op 1 juli 2017 het PWA-stelsel vervangen door Wijkwerken. Dat systeem moet langdurig werklozen sneller naar het reguliere circuit doen
doorstromen.
“Maar deze hervorming stelt scholen voor grote problemen”, waarschuwt topman Lieven
Boeve van het Katholiek Onderwijs. “Een werkzoekende zal in de toekomst maximaal zes
maanden gebruik kunnen maken van Wijk-werken. Na een gunstige evaluatie door de
VDAB is dat eenmalig verlengbaar met zes maanden. Door het gebrek aan continuïteit
wordt het nieuwe systeem voor scholen heel onaantrekkelijk. Personeel zal erg wisselen,
waardoor de continuïteit en de kwaliteit van de opvang niet meer verzekerd kunnen
worden. Scholen zullen noodgedwongen een beroep moeten doen op contractuelen. De
opvang kan daardoor tot drie keer duurder worden.”
Directeur Danny Pas van vrije basisschool De Startbaan in Lanklaar heeft 220 leerlingen,
van wie er 200 ‘s middags op school blijven. Om die opvang in goede banen te leiden
doet hij een beroep op vijf PWA-werknemers. “Die kosten me samen 8.500 euro per jaar.
Als ik hen door contractuelen moet vervangen, wordt dat 25.000 euro per jaar. Omdat ik
daarvoor geen werkingsmiddelen mag gebruiken, zou ik de meerkost dus moeten
doorrekenen aan de ouders. Die moeten dan 45 euro per maand betalen voor de opvang
van hun kinderen tijdens de middag. Dat is 450 euro per jaar, bovenop de
maximumfactuur. Dat is niet realistisch, zeker omdat die opvang nu gratis is.”
Volgens de directeur kan ook niet zomaar iedereen worden ingezet. “Die mensen moeten
kinderen ook kunnen en vooral willen opvangen. Vergeet niet dat ouders erg veeleisend
zijn geworden en een pedagogische aanpak verwachten. En als je dan iemand vindt,
moet die ook nog eens akkoord gaan met een contract waarbij hij of zij elke middag twee
uurtjes komt werken. Makkelijk is anders.” Danny Pas wijst ook op de ‘concurrentie’ met
andere scholen in de buurt. “Je weet niet of en in welke mate zij die extra opvangkosten
zullen doorrekenen. Afspraken hierover zijn er vandaag immers niet.”
Margot Pieters (58) is een van de vijf PWA-werknemers in De Startbaan. “Ik heb altijd
met de schoolbus gereden maar in 2014 werd ik plots werkloos. Nu ben ik vijf maanden
op deze school bezig. In het tweede leerjaar verzorg ik de opvang tijdens het eetmoment
en de middagpauze. Dat bevalt me enorm, temeer omdat ik in dezelfde sector ben
kunnen blijven. De kinderen kennen me ondertussen goed en rekenen op mij als ze
ergens mee zitten. Ik zou het bijzonder jammer vinden als ik hier niet langer kon blijven.”
N-VA vindt het “schandalig” dat er paniek wordt gezaaid. Vlaams minister van Werk
Philippe Muyters: “In plaats van uit te gaan van de noden van de school, ga ik uit van de
noden van de werkloze. Het is toch niet onze taak om het onderwijs van goedkope
werkkrachten te voorzien?”, zegt hij. “Als de scholen van het systeem gebruik willen
maken, moeten ze gewoon om de zoveel maanden op zoek naar nieuwe mensen.”
CD&V stelt al voor om de duurtijd in het nieuwe systeem te verlengen tot 18 maanden,
zodat een PWA-medewerker op zijn minst een volledig schooljaar kan uitdoen. “En wat
met de vele stadswachten met een PWA-statuut? Die moeten al een opleiding van vier
maanden volgen. Dan is zes maanden veel te kort”, motiveert Robrecht Bothuyne.
“Gelukkig moet alles binnen de meerderheid nog worden doorgepraat. Bijsturing is dus
nog mogelijk.”

