
Datum van indiening : 18 januari 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : Lerarentekort in het Brussels onderwijs 

________________________________________________________________________________ 

 

Geachte, 

 

Het schooljaar in september 2021 ging van start met een dramatisch lerarentekort. Midden oktober 

kwam u, als collegelid bevoegd voor Onderwijs, met de boodschap dat u het tekort zou halveren tegen 

eind 2022. Gepensioneerde zijinstromers aantrekken zou 1 van de opties zijn.  

 

Begin januari is het probleem niet gehalveerd, maar toegenomen. Bruzz schrijft dat het 

gemeenschapsonderwijs (GO!) in Brussel begin september nog op zoek was naar 130 voltijdse 

leerkrachten, maar dat dat aantal begin januari is opgelopen tot 184. Concreet is er in het 

basisonderwijs van het GO! een tekort aan 140 leerkrachten in de 39 Brusselse scholen. Daarvan zijn 

er 82 openstaande vacatures en 58 langdurig afwezigen. In het secundair onderwijs kampen 10 van 

de 17 scholen met een lerarentekort. Ze hebben nood aan 44 extra leerkrachten. Daarvan zijn er 28 

openstaande vacatures en 16 langdurig afwezigen. 

 

Ook het Katholiek Onderwijs voelt de druk van het lerarentekort. Gregory Dewit, directeur van het 

Katholiek Onderwijs Brussel Zuid (KOBZ), laat weten dat er in de 10 basisscholen momenteel 40 

afwezige leerkrachten zijn. Dat gaat zowel om langdurig afwezigen als om openstaande vacatures. 

Ook in de andere katholieke scholengroepen is het tekort voelbaar. Bovenop de structurele tekorten, 

komt dan nog eens de afwezigheid door corona. 

 

Bij gebrek aan leraren worden turnleraren en zorgleerkrachten vaak voor de klas gezet. Ondanks alles 

wordt de steun van het OCB sterk geapprecieerd, maar het is vechten tegen de bierkaai. Bart 

Tuyteleers, directeur van scholengemeenschap Klaveren 7, noemde uw aankondiging om het 

lerarentekort te halveren “wishful thinking”. De situatie is ronduit dramatisch.  

 

Mijn vragen zijn de volgende: 

 

- Hebt u een zicht op het totale gebrek van leraren in het middelbaar, het lager en het 

kleuteronderwijs? 

- Hoe ver staat u met het actieplan dat werd aangekondigd? Wat zijn de pijlers van dat aciteplan? 

- Heeft u contact opgenomen met de Vlaamse minister van Onderwijs? 

- Hoeveel leerkrachten zijn als zijinstromers aan het werk gezet tijdens dit schooljaar?  

- Hoe verklaart u dat u een halvering van het lerarentekort aankondigde maar dat het tekort enkel is 

gegroeid? 

 

Dank u voor uw antwoorden, 

 

Jan Busselen 


