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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De aangekondigde leerkrachtenopleiding voor werklozen 
 

Mijnheer het Collegelid, 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Stad Brussel hebben onlangs aangekondigd dat ze de werklozen 

die door de coronacrisis getroffen zijn willen helpen met een nieuw en gratis opleidings- en 

werktraject. Om het tekort aan leerkrachten in het secundair onderwijs op te vangen, bieden ze de 

werklozen met de juiste competenties – bijvoorbeeld in wiskunde of wetenschappen – een 

leerkrachtenopleiding aan, terwijl ze al halftijds aan het werk gaan in een onderwijsinstelling. 

De leerkrachtenopleiding wordt aan de Hogeschool Francisco Ferrer aangeboden en kan 

gecombineerd worden met halftijds werk in een school. Het deeltijdse werk kan opgenomen worden 

als onderdeel van de verplichte stage. Aan het einde van het programma hebben de omgevormde 

werklozen dan de nodige ervaring om in het secundair onderwijs aan de slag te gaan, met garantie op 

een job. 

Er is al jaren een grote vraag naar leerkrachten in ons Gewest, zoals u weet. Alleen al tussen maart en 

september van dit jaar heeft Actiris 360 jobaanbiedingen binnengekregen voor leerkrachten in het 

lager secundair onderwijs, zo stelde Dhr. Bernard Clerfayt, Brussels Minister van werk en op het niveau 

van de COCOF tevens bevoegd voor beroepsopleiding. 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- In het project dat door Stad Brussel en het Gewest werd voorgesteld is enkel sprake van 

Franstalig onderwijs. Bent u op de hoogte of er een gelijkaardig project aan de 

Nederlandstalige kant wordt uitgewerkt? Is de VGC betrokken bij de uitbouw van een dergelijk 

traject rond toeleiding van Nederlandstalige werklozen of een ander initiatief om het 

lerarentekort in het stedelijk Nederlandstalig onderwijs te verminderen? 

- Werd dit afgestemd met de Vlaamse Gemeenschap? 

- Hebt u contact genomen met de bevoegde Schepen van Nederlandstalig onderwijs van Stad 

Brussel inzake het lerarentekort in het Nederlandstalig stedelijk onderwijs en te kijken naar 

mogelijke samenwerkingen?  

- Staat u in contact met uw collega uit de Brusselse Regering, Dhr. Clerfayt, om te garanderen 

dat er ook middelen worden voorbehouden voor het Nederlandstalig onderwijs? Of wordt er 

een alternatief uitgewerkt? 

- Waar vinden de betrokken opleidingen voor Nederlandstaligen plaats? Welke middelen 

worden daartoe vrijgemaakt? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


