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Actualiteitsvraag van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Lerarentekort 

___________________________________________________________________________ 

 

Het tekort aan leerkrachten wordt met de dag nijpender, de experten worden met de dag 

pessimistischer. Pedagoog Pedro De Bruyckere benadrukte onlangs dat het gaat over een 

structureel en wereldwijd fenomeen, en wees op scholen in Amsterdam die noodgedwongen 

op een vierdagenweek zouden overschakelen. De voorbije dagen werd veelvuldig gewezen op 

de nefaste effecten van het tekort op de onderwijskwaliteit. 

 

Daarbovenop krijgt Brussel het extra hard te verduren. Volgens het Katholiek Onderwijs 

verdubbelde het lerarentekort in Brussel dit schooljaar, en tellen ze nu 200 openstaande 

vacatures. Volgens directeur-generaal Lieven Boeve is het lerarentekort vooral in Brussel de 

grootste bedreiging voor de onderwijskwaliteit. Ons bereiken ook de verhalen over de vele 

tekorten, uitvallende leerkrachten en overvolle klassen. 

 

Diezelfde Lieven Boeve vraagt samen met GO-topman Koen Pelleriaux meer urgentie van de 

Vlaamse Regering en onmiddellijke maatregelen zoals het uitbreiden van de anciënniteit van 

zijinstromers en het betalen van Masters voor het lager onderwijs. Vlaams minister Ben Weyts 

van zijn kant gaat niet meteen in op de oproep en herhaalt vooral de reeds genomen 

maatregelen. 

 

Beste collegelid, het is jammer genoeg de zoveelste keer dat we het hier in negatieve zin over 

het onderwijs moeten hebben. Ik hoop dat de doemberichten op den duur geen averechts effect 

hebben en potentiële leerkrachten afschrikken. Het is daarom ook belangrijk dat we blijven 

herhalen wat een prachtig beroep leerkracht is. Hoe belangrijk ze zijn voor onze kinderen en 

jongeren, voor de groei en leefbaarheid van onze stad. 

 

Maar het is nu eenmaal alle hens aan dek. Het VGC-bestuursakkoord is ambitieus en heeft het 

over meer aanvangsbegeleiding, meer vorming, een betere instroom in de Brusselse 

lerarenopleidingen, enzovoort. Ook staat er: “Om leerkrachten te motiveren om in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel les te geven én om dat te blijven doen, wil de VGC, samen 

met de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onderzoeken welke 

gerichte incentives effect kunnen hebben.” Ondertussen heeft de VGC onder meer al OCB-

ondersteuners in de klas ingezet en een jobbeurs georganiseerd. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Kan u ons de meest recente cijfers meegeven over het lerarentekort in Brussel? Weet u 

hoe dit de klasgroottes beïnvloedt of hoeveel lesuren helemaal wegvallen? 

 

 Hoe schat u de uitspraken in over de toestand in Brussel, dat het meest te lijden zou 

hebben onder het tekort en de uitval? 

 



 Hoeveel Brusselse leerkrachten pendelen vanuit Vlaanderen? En hoe schat u het risico 

in dat gezien het Vlaamse er nog meer pendelende leerkrachten zullen vertrekken, of ziet u die 

beweging nu al? 

 

 Welke maatregelen op Vlaams niveau zouden het Brusselse tekort kunnen aanpakken? 

Bent u het eens met Vlaams minister Ben Weyts dat de genomen maatregelen voorlopig 

volstaan? Heeft u hierover contact gehad met Vlaams minister Ben Weyts? 

 

 Hoe evalueert u de maatregelen die de VGC reeds nam? Kan u wat meer uitleg geven 

bij de aangekondigde reorganisatie in samenwerking met de koepels? Wat kan u nog extra 

doen? Wat zouden de ‘gerichte incentives’ waarvan sprake, kunnen zijn? Werkt u hier samen 

met het Gewest dat volgens haar regeerakkoord onder meer ook maatregelen voor een betere 

mobiliteit van leerkrachten, des te belangrijker voor het Nederlandstalige lerarenkorps, zou 

onderzoeken? 

 

 

Hilde Sabbe 


