
 

 

Datum van indiening: 8 december 2021 

 

Mondelinge vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het lerarentekort 

___________________________________________________________________________ 

 

Beste collegelid, 

 

We hebben het aan het begin van het schooljaar uitvoerig gehad over het lerarentekort. De 

problematiek speelt in heel het Vlaams onderwijs maar zeker in het Brussels onderwijs was de 

toestand dramatisch, met kinderen die een hele poos geen les kregen doordat posten niet 

ingevuld geraken, scholen die dreigden te moeten sluiten, schoolteams die overbelast geraakten 

doordat iedereen continu moet invallen. 15 % van de scholen zat toen in ernstige moeilijkheden. 

De laatste weken is er opnieuw veel uitval door de vierde coronagolf. Dat helpt uiteraard niet 

voor scholen die al met een lerarentekort zaten. 

 

De oplossing is niet evident. Op korte termijn heeft u al maatregelen genomen. OCB-

ondersteuners kunnen flexibel gaten opvullen. Zorgleerkrachten kunnen worden ingezet. U 

dacht ook aan de inzet van gepensioneerde zijinstromers op korte termijn. U sprak de hoop uit 

tegen het einde van dit jaar het tekort te halveren. 

 

Voor oplossingen op lange termijn wordt onder meer gekeken naar de waardering van het 

beroep. De VGC heeft een goede traditie van campagnes; ik herinner me een metershoge poster 

op het Beursgebouw niet zo lang geleden. De planlast moet omlaag zodat leerkrachten met de 

essentie kunnen bezig zijn: leerlingen onderwijzen en inspireren. Vlaams minister Ben Weyts 

keurde onlangs een pakket maatregelen goed, waaronder meer anciënniteit en knelpuntvakken 

om de zijinstroom te stimuleren. U zei tijdens de begrotingsbesprekingen ook dat u erop 

vertrouwde dat dit al een groot verschil kan maken. Het blijft ook opmerkelijk dat in tijden van 

zo’n nijpend tekort, een grote doelgroep potentiële leerkrachten in deze stad, namelijk vrouwen 

met een hoofddoek, in de meeste gevallen uitgesloten blijven van het beroep. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Kan u een overzicht geven van het lerarentekort vandaag en de evolutie de voorbije 

maanden. Kan u daarbij een onderscheid maken tussen uitval door Covid-19 en de niet-

ingevulde vacatures? 

 

 Kan u meer toelichting geven bij de genomen kortetermijnmaatregelen en het effect dat 

ze hebben (inzet OCB, instroom gepensioneerden…)? 

 

 Hoe evalueert u de nieuwe maatregelen genomen door de Vlaamse Regering? 

 

 Welke meer langere termijnmaatregelen kan de VGC extra nemen? Is er nog overleg 

geweest over bv. een Brusselpremie? 

 

 De instroom van Brusselaars, in al hun diversiteit, in de lerarenopleiding moet omhoog, 

dat staat vast. Kan het volgens u helpen dat vrouwen met een hoofddoek ook toegelaten 

worden om les te geven in onze scholen? Plant u hierover overleg? 


