
Datum van indiening: 9 september 2021 
 
Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 
Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Het gebrek aan leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
Begin september 2021 werd de alarmbel geslagen in vele Brusselse scholen. Het lerarentekort 
zou nog nooit zo hoog gelegen hebben. Om en bij de 200 leerkrachten ontbreken in de 
Brusselse Nederlandstalige scholen. Onderwijsexperte Steffie De Baerdemaeker noemde de 
situatie ronduit dramatisch. Verschillende directies weten niet hoe ze het gebrek aan 
leerkrachten moeten oplossen.  
 
In de vorige jaren stak het lerarentekort de kop op eens het schooljaar al was begonnen. Dit 
jaar begint het jaar met een tekort aan leerkrachten. 
 
Volgens u ligt het probleem bij een krapte op de arbeidsmarkt. U gaf ook te kennen dat u 
voorrang geeft aan een opstart waarbij een aantal coronamaatregelen in acht worden genomen 
en aan de vaccinatiecampagne. Vlaams minister Ben Weyts liet al weten dat er geen 
bijkomende structurele maatregelen komen om het Brussels Nederlandstalig onderwijs te 
versterken. Ondertussen zijn we twee weken na de opstart. 
 
Mijn vragen zijn de volgende: 
 
- Heeft u overleg gehad met de onderwijskoepels of met de Brusselse scholen om een 
evaluatie te kunnen opmaken van de nood aan leerkrachten? Heeft u een overzicht van waar de 
tekorten zich opstapelen? 
 
- Heeft u al contact gehad met Vlaams minister Ben Weyts om alsnog tot oplossingen te 
komen? 
 
- Heeft u onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen op termijn kunnen geholpen 
worden om het structureel lerarentekort weg te werken? Zo ja, wat heeft u ondernomen? 
 
- Kan er werk worden gemaakt van koepeloverschrijdende samenwerking? 
 
- Heeft u overleg gehad met uw Franstalige tegenhanger om te zien of er op een of andere 
manier kan gewerkt worden om wederzijdse kraptes op het vlak van de taalvakken weg te 
werken? 
 
Hoogachtend, 
 
 
Jan Busselen 


