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Actualiteitsvraag van de heer Arnaud Verstraete aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het lerarentekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs 
___________________________________________________________________________ 

 

Deze week werd er door Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs, en 

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan de alarmbel 

getrokken. Het lerarentekort in het basis- en secundair onderwijs begint dramatische proporties 

aan te nemen, en dit in zowel Brussel als Vlaanderen. Sinds het begin van dit schooljaar is het 

lerarentekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs met de helft gestegen, wat zorgt voor 

oplopende leerachterstanden bij de leerlingen en bijkomende druk op de leerkrachten die wel 

voor de klas staan. 

 

U reageerde deze week al met het plan om met de verschillende onderwijskoepels samen te 

zitten om zo een oplossing te vinden op het vlak van organisatie, namelijk een uitwisseling 

tussen scholen die wel voldoende leerkrachten hebben en scholen die met tekorten kampen.  

 

Wanneer we echter naar de cijfers kijken blijkt dat in het GO! basisonderwijs in 23 van de 30 

scholen een tekort is en in het secundair in 17 van de 19 scholen. Voor het Katholiek Onderwijs 

is er in het basisonderwijs een tekort in 7 op de 10 scholen en in het secundair in 8 op de 10 

scholen. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Op welke manier gaat een uitwisseling tussen de verschillende scholen effectief het 

lerarentekort aanpakken en meer doen dan een verplaatsing van het probleem? 

 Wat onderneemt u verder concreet op Brussels niveau? In media suggereren 

leerkrachten die afhaakten meerdere opties om de job aantrekkelijker te maken: minder 

vergaderen, minder rigide regeltjes, meer respect voor leerkrachten vanwege ouders, 

enz… Met welke van die insteken gaat u aan de slag? 

 Sommigen opperen dat er te veel volk werkt in de ondersteunende administraties en te 

weinig op de werkvloer. Wat is uw analyse hiervan? 

 Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wordt er wel genoeg gedaan om 

het tekort weg te werken. De cijfers laten duidelijk zien dat dit niet het geval is. Welke 

acties onderneemt u om aan Vlaams minister Ben Weyts duidelijk te maken dat er wel 

degelijk dringend meer actie nodig is? 


