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I REPORTAGE PLUS

DOOR OLIVIER NEESE

De sociale media als Facebook en
Twitter worden momenteel over-
spoeld door filmpjes van mensen
die een emmer ijskoud water over
hun hoofd kieperen. Ze doen dit
voor de ALS Ice Bucket Challen-
ge, een wereldwijde internethype
om aandacht én centen te vragen
voor de dodelijke spierziekte. Wie
een emmer vol ijswater over zich
gooit, mag daarna drie anderen

nomineren om hetzelfde te doen. 
Bruggeling Niels Vermeulen vult
de hype iets anders in : als ie-
mand hem een fulltimejob in het
onderwijs aanbiedt, stort hij zijn
volledige maandloon van septem-
ber door naar de ALS-liga. Dat
kondigde hij woensdag aan op
Twitter. “Alles wat ik tweet, meen
ik”, zegt Niels Vermeulen (26).
“Desnoods wil er zelfs nog een
zwarte zwaan adopteren.”

IRONIE
Achter de oproep zit natuurlijk de
schrijnende toestand van heel veel
afgestudeerde jongeren aan de
leerkrachtenopleiding die geen
werk vinden. Ook Niels Vermeu-
len, die in theorie al twee jaar ge-
schiedenis en esthetica kan geven,
heeft niet meteen uitzicht op een
job. “Na mijn master geschiede-
nis heb ik – o ironie – speciaal nog
de leerkrachtenopleiding gevolgd
om meer werkzekerheid te heb-
ben. Maar verder dan enkele inte-
rimjobs ben ik nog niet geraakt.”
De zoektocht blijkt bijzonder
moeilijk. “Toen ik afgestudeerd
was, heb ik ik álle scholen van
Vlaanderen – behalve Limburg,
want dat is echt iets te ver – aange-
schreven, maar nergens zochten
ze iemand. Zeker in onze streek,
en dan nog in het secundair on-

derwijs, is het momenteel aarts-
moeilijk om een job te vinden.”

EXCELFILE
“Redenen ? Ik denk dat er eerst
iets aan de manier van solliciteren
moet veranderen. Vorig jaar werd
de vervangingspool – waarin alle
leerkrachten zaten – afgeschaft.
Sindsdien is het elk voor zich.”
“Zelf heb ik even op een schoolse-

cretariaat gewerkt en daar heb ik
gezien hoe een school van bin-
nenuit in elkaar zit. Wanneer er
een sollicitatie toekomt, wordt die
nog amper gelezen. Ze bekijken
enkel nog de vakken en noteren
dat in een Excelfile. En als ze ie-
mand nodig hebben, bellen ze de
persoon, die aan die vakken vol-
doet, op. Er wordt niet gekeken
naar de kwaliteit.”

“Ik gooi zeker niet met stenen
naar de scholen, zij doen ook
maar wat mogelijk is. Soms moe-
ten zij ‘s anderdaags al een ver-
vanger hebben. Een uitgebreide
selectie is niet mogelijk. Maar
veelal moet je geluk hebben én
hopen dat je iemand kent. Zelf
ben ik zo ook al twee keer aan een
interimjob geraakt, maar dat zou
eigenlijk niet mogen.”

FINANCIËLE DRUK
“Nog een oorzaak is dat scholen
door de financiële druk veel vaker
vragen aan leerkrachten om iets
buiten hun vakgebieden erbij te
nemen. Als er bijvoorbeeld nog
vier uur aardrijkskunde ingevuld
moet worden, zullen ze eerst in de
bestaande groep zoeken of ie-
mand dat erbij kan nemen in
plaats van iemand extra te aan-
vaarden. Dat is begrijpelijk. Zo
heb ik ook al eens Nederlands en
godsdienst gegeven, ook al zijn
dat niet mijn vakken.”
Ook het systeem van vaste benoe-
mingen blijkt een doorn in het
oog. “En momenteel is er ook nie-
mand die de belangen van ons,
studenten die een onderwijsjob
zoeken, verdedigt”, aldus de voor-
zitter van Jong CD&V Brugge.

INTERPARKING
“Soms hoor ik : je kan toch snel
een job vinden in een andere sec-
tor ? Zo gemakkelijk is dat echt
niet, hoor. Omdat thuis zitten
niets voor mij is, heb ik het eerste
jaar bij Interparking in Brugge ge-
werkt, tussen enkele interimop-
drachten door. Maar opleiden is
passie. Vijftig minuten vertellen
over je passie : er bestaat niets leu-
ker. Dit schooljaar ga ik nog eens
mijn kans wagen, en wellicht van
interim tot interim leven, maar ik
zou ook eens aan mijn leven wil-
len beginnen en iets opbouwen...”

“Een maandloon voor ALS
als ik een onderwijsjob vind”
NIELS VERMEULEN UIT SINT-KRUIS
PAKT UIT MET OPVALLENDE OPROEP
SINT-KRUIS q Hoe moeilijk het voor pas afgestu-
deerde onderwijsstudenten is om een job te vinden,
bewijst de oproep van Niels Vermeulen. De 26-jarige
Sint-Kruisnaar belooft zijn eerste maandloon te
schenken aan de ALS-liga als iemand hem een full-
timejob in het onderwijs kan aanbieden. “Ik wil er
zelfs nog een zwarte zwaan voor adopteren.”

Niels Vermeulen belooft zijn eerste maandwedde te storten aan de ALS-
liga als iemand hem een fulltimejob in het onderwijs aanbiedt. (Foto BP)

NIELS VERMEULEN
@vermeulenniels

Komaan tweepjes,
help mij aan een
toffe school voor dit
schooljaar en ik
geef mijn
maandloon van
september integraal
aan #ALS !

TWITTER


