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Interpellatie van mevrouw Hilde Sabbe tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De behoefte aan leerkrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

___________________________________________________________________________ 

 

Het is opnieuw erg moeilijk om leerkrachten voor Brusselse scholen te vinden. Heel wat 

Brusselse scholengemeenschappen zaten een week voor de start van het nieuwe schooljaar 

met de handen in het haar. De recente onderwijsinvesteringen in onderwijspersoneel in 

Vlaanderen hebben een negatief effect op Brussel. 9 op de 10 leraren in Brussel komt uit 

Vlaanderen en pendelt dus naar de hoofdstad. Maar door de forse investeringen door Vlaams 

minister van Onderwijs Ben Weyts om leerachterstanden door corona in te halen, kunnen 

deze leerkrachten nu gemakkelijker een job in Vlaanderen vinden. Hierdoor verliest Brussel 

een groot aantal leerkrachten, met als gevolg dat er niet overal een ploeg op volle sterkte klaar 

staat om de lessen aan te vatten. 

 

De redenen voor het lerarentekort zijn ook te wijten aan andere factoren. Naast 

capaciteitsuitbreiding, corona en de lokroep van de thuisregio, is er ook het te kleine aantal 

studenten in de leerkrachtenopleiding. Er studeren niet genoeg leerkrachten af in Brussel. 

Terwijl we net mensen nodig hebben die hier opgegroeid zijn of er school liepen. Hier moeten 

we aan blijven werken en ervoor zorgen dat Brusselaars voor een klas met Brusselse 

leerlingen kunnen staan. 

 

Ook is er nood aan meer zij-instromers uit de privé en andere sectoren. Deze zij-instromers 

kunnen nu maar beperkt hun opgebouwde anciënniteit meenemen, wat een job als leraar 

financieel minder aantrekkelijk maakt. Terwijl we juist mensen nodig hebben met veel 

ervaring die hun loopbaan willen voortzetten in het onderwijs. Dit is het moment om hier iets 

aan te doen en meer potentiële leerkrachten aan te trekken. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

1. Voorziet het collegelid in zijn beleid in maatregelen om het lerarentekort in het 

Brussels onderwijs terug te dringen? 

 

2. Hoeveel vacatures zijn momenteel niet ingevuld in het Brussels onderwijs? Graag een 

opsplitsing per onderwijsniveau, per onderwijsnet en per vacature. 

 

3. Wat is de huidige in- en uitstroom van leerkrachten in Brussel? 

 

4. Vorig jaar ruilden 302 mensen de privésector in voor het onderwijs in Brussel. Het 

inzetten van de zogenaamde zij-instromers vormt een duidelijke oplossing voor het 

lerarentekort in Brussel. Bent u van plan om deze mogelijkheid uit te breiden tot andere 

vakgebieden? 

 

5. Hoe kan deze maatregel toegankelijker en aantrekkelijker worden gemaakt?  

 

 

Hilde Sabbe 


