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Datum van indiening: 3 maart 2021 

 

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Over acties voor het aantrekken van leerkrachten voor het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel 

 

In de pers konden we lezen dat u een campagne start die onze leerkrachten 

positief in de kijker wil zetten en ook nieuwe leerkrachten wil aantrekken. De 

start van de communicatiecampagne is het lanceren van een muzieknummer van 

twee Brusselse hiphoppers.   

Voor onze ongeveer 50.000 leerlingen in 150 Nederlandstalige basisscholen en 

40 secundaire scholen zijn onze 7.500 leerkrachten onontbeerlijk.  

U laat optekenen dat de leerkrachten geen schouderklopjes willen maar wel 

waardering verdienen en dat u daarom deze campagne start.  

Ik denk dat geen enkele leerkracht deze blijk van waardering zal afslaan maar ik 

weet dat velen zich de vraag stellen of dit nu is waarop we zitten te wachten.  

De problemen van en de uitdagingen voor onze leerkrachten zijn legio. 

Voornamelijk gaat het dan om de verhoogde werkdruk wanneer collega’s 

uitvallen en er tijdelijke hulp of vervanging moet worden gezocht. Vervanging die 

dan vaak wordt gevonden in de mensen die eigenlijk zouden moeten instaan 

voor de ondersteuning van de leerkrachten. Vaak kunnen zij zich niet wijten aan 

hun kerntaak maar spelen zij voortdurend vervanger van uitvallende collega’s. 

een druk die er door coronamaatregelen enkel groter op is geworden.  

Er wordt met de campagne ook gestreefd om het beroep van leerkracht 

aantrekkelijker voor te stellen en binnen Brussel jonge mensen te bewegen om 

leerkracht te worden.  

Wat dat laatste betreft lijkt het mij toch zinvoller dat talentvolle leerlingen uit ons 

onderwijs door hun leerkrachten gemotiveerd en gecoacht zouden worden om 

een studierichting leerkracht te kiezen. Ik denk dat dit een veel zinvoller piste 

zou zijn. In het algemeen ben ik er van overtuigd dat we het talent dat zich 

binnen onze scholen bij de leerlingen bevindt veel beter moeten begeleiden en 

sturen in de strategische studierichtingen waarin we in Brussel nood aan hebben. 

We hebben het heel vaak over tekorten aan Nederlandstaligen in bepaalde 

beroepscategorieën, maar wanneer ons onderwijs deze niet of onvoldoende 

aflevert dan moeten we ons afvragen of we wel efficiënt bezig zijn.  

Mijn vragen zijn de volgende: 

 In hoeverre strookt het opzet van deze campagne met de resultaten van 

de gesprekken die het collegelid in de scholen met de schoolteams heeft 

gehad?   
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 Wat zijn de concrete meetbare doelstellingen van deze campagne?  

 Wat kost deze campagne? Wie is verantwoordelijk voor het ontwerp? Wat 

is de kostprijs daarvan? Wat is de gage voor de betrokken artiesten?  

 Hoeveel afstuderenden aan onze middelbare scholen starten een opleiding 

leerkracht?  

 Wat wil het collegelid doen om via de scholen jongeren er toe te bewegen 

een loopbaan in het onderwijs te kiezen?  

 

 

 

 


