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Actualiteitsvraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 
voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp : Zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest – actie Teach for Belgium 
___________________________________________________________________________ 
 
Mijnheer het collegelid, 
 
Deze week raakte bekend dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie 100.000 euro vrijmaakt 
voor het aantrekken van zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs. Van de naar schatting 
136.000 die actief zijn in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel zijn er slechts 
een fractie die aan de slag zijn met ervaring in een andere sector. De VGC besloot dit te lanceren 
in het kader van de teaching challenge van Teach for Belgium vzw. 
 
Buiten het feit dat dit interessant en verrijkend kan zijn, zijn alle getalenteerde krachten welkom 
om het nijpend tekort aan leerkrachten te ledigen. De uitgetrokken 100.000 euro zal aangewend 
worden om instromers te rekruteren en klaar te stomen voor een job in het Nederlandstalig 
onderwijs, het vooropgestelde doel is de nieuwe mensen binnen een termijn van 2 jaar klaar te 
krijgen voor een job als leerkracht binnen de STEM-vakken of als leerkracht Nederlands of 
Frans binnen het algemeen, technisch of beroepsonderwijs. Bij de lancering draaiden onder 
andere Beatrice Delvaux, uzelf en Bart Somers een dag mee in het onderwijs. 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 

̵ Hoeveel zij-instromers zijn er momenteel actief in het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel? Hoeveel beoogt u en de vzw aan te trekken met deze campagne? Wat is dus de 
kostprijs per nieuwe zij-instromer? Hoe zal de VGC of de organisatie dit gaan 
monitoren? Hoe lang duurt deze actie? 
 

̵ Uit welke sectoren trekt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel de leerkrachten van 
de zij-instroom aan? Uit welke provincies trekt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
de zij-instroom aan? Is er een verschil qua gender bij de zij-instromers? Wat is de 
gemiddelde leeftijd van de zij-instromer: zijn deze eerder ouder of jonger? Hebt u cijfers 
over de gemiddelde duurtijd van de zij-instromers in het onderwijs? 
 

̵ In hoeverre is het loonpakket een struikelblok voor de zij-instromers? Hebt u de 
mogelijkheden bestudeerd om met VGC-middelen het salarispakket van de zij-
instromers aantrekkelijker te maken? Wordt bestudeerd om de erkenning van 
anciënniteit voor zij-instromers makkelijker te maken? Is er reeds een timing 
vooropgesteld om de regels omtrent de erkenning van ervaring uit andere sectoren te 
versoepelen? 
 

̵ Hebt u tijdens uw overleg met uw Vlaamse collega van Onderwijs deze problematiek 
besproken? Welke afstemming of afspraken zijn er hieromtrent tussen de VGC en de 
Vlaamse Gemeenschap?  

 



̵ Mag ik de namen van de 8 ambassadeurs vernemen: in welke sectoren bevinden ze zich? 
Hoe is aanduiding van de ambassadeurs door de vzw tot stand gekomen? Welke criteria 
werden gehanteerd en welke wogen het meeste door? Kan u meedelen welke profielen 
afvielen tijdens de selectie van de ambassadeurs? In hoeverre is erover gewaakt dat de 
ambassadeurs voldoende representatief zijn in het kader van de beroepsbevolking en 
naar het type zij-instromers dat men wil bereiken?  

 
 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 


