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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 
voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Noodkreet inzake lerarentekort in Brussel 
___________________________________________________________________________ 
 
Mijnheer het collegelid, 
 
Maandag 18 oktober berichtte Bruzz andermaal over het lerarentekort in het Brussels onderwijs 
dat schrijnend is. De ene na de andere leerkracht valt uit door te hoge werkdruk of ziekte. De 
communicatieverantwoordelijke van get GO! bevestigt de situatie bij Bruzz. 
 
De Standaard kopte op dinsdag ‘In Brussel dreigt sluiting door lerarentekort’. In het artikel is 
er sprake van directies die voor de klas staan, zorguren wegvallen en klassen tot 43 kinderen. 
Een fietsvergoeding of een laptop zal dit probleem niet oplossen volgens een Brussels 
schooldirecteur. 
 
De Vlaamse minister van Onderwijs kondigde aan dat hij de mogelijkheden bestudeerde om 
gedetacheerde leerkrachten, in totaal zo’n 1.500, terug kan roepen naar de scholen en lanceerde 
hij 10 bijkomende voorstellen tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement, naast een 
aantal ingrepen op lange termijn. 
 
Zelf verklaarde u dat u begin september wist ik dat het niet goed zat in onze scholen, maar niet 
wist niet dat het probleem zo acuut was en dat de helft van het lerarentekort tegen het einde van 
het jaar zou moeten opgelost geraken door onder andere zorgleerkrachten voor de klas te zetten. 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 

• Hebt u zicht hoeveel scholen eventueel bedreigd zijn met sluiting binnen afzienbare 
tijd? Kan u toelichten over welke scholen dit gaat en hoeveel leerlingen hierdoor 
eventueel zouden door getroffen worden? 
 

• Hebt u zicht op het aantal leerkrachten actief in het Nederlandstalig onderwijs dat tot op 
heden langdurig uit is gevallen? Kan u de belangrijkste oorzaken toelichten? Hoe zijn 
deze cijfers geëvalueerd sinds het begin van de legislatuur? 

 
• Hoeveel leerkrachten en leerlingen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs zijn er 

sinds het begin van het schooljaar reeds in quarantaine gemoeten door de 
coronamaatregelen? Hebt u een inschatting van de lestijd die hierdoor verloren is 
gegaan? 

 
• Hoe staat het overleg met de Brusselse onderwijspartners inzake het lerarentekort? 

Welke nieuwe pistes legden zij op tafel die eventueel zoden aan de dijk zouden kunnen 
brengen? 

 
• Bent u betrokken in het overleg over het voorstel van de terugroeping van de 

gedetacheerde leerkrachten naar het onderwijs? Welk standpunt neemt het College in 
deze in? Hoeveel gedetacheerde leerkrachten werken er vandaag binnen de 



Administratie en instellingen van de VGC? Hoeveel bijkomende leerkrachten voor het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel zou dit kunnen opleveren en naar welk 
onderwijsniveau zouden zij gaan? Welke timing wordt in deze naar voren geschoven? 

 
• Bent u op de hoogte van de voorstellen die de Vlaamse minister van Onderwijs op tafel 

heeft gelegd? Welke positie neemt het College in deze in? Wanneer zat u laatst samen 
met de Vlaamse minister van Onderwijs over dit dossier?  

 
• Hebt u tijdens het overleg met de Vlaamse Regering de invoering en noodzaak van een 

Brusselpremie of stadspremie aangekaart? Indien dit niet het geval is, wanneer starten 
de onderhandelingen? 

 
• Kunt u aangeven of u contacten hebt gelegd met de lerarenopleidingen in Brussel en 

vooral in Vlaanderen om een verplichte Brusselstage uit te werken? Kunt u aangeven 
hoe ver u hiermee staat? 

 
• U verklaarde dat u op termijn meer Brusselaars, woonachtig in het gewest, voor de klas 

wilt krijgen? Welke maatregelen bestudeert u en welke doelstelling stelt u op dit gebied? 
Op welke termijn wilt het College dit realiseren en kan u het ingeschatte potentieel 
toelichten? Wanneer starten de acties? 
 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
 
Bianca Debaets 
 
 


