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Actualiteitsvraag van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Het lerarentekort in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

“Nergens is het lerarentekort zo nijpend als in de hoofdstad. Het al hoge aantal niet-ingevulde 

plaatsen nam sinds september zowel in het basis- als in het secundair onderwijs nog eens fors 

toe.” Met deze bewering opent de Morgen het artikel dat op 7 juni verscheen.  

 

Amper 1 op de 3 basisscholen in het Katholiek Onderwijs kan rekenen op een volledig team. 

De helft mist 2 of meer leraren. Ook in het secundair onderwijs zou het lerarentekort ernstig 

zijn. 

 

Er wordt ook een voorbeeld gegeven van 1 specifieke school. De directeur van Don Bosco in 

Sint-Pieters-Woluwe heeft in elk geval zelf de touwtjes in handen genomen en rekent niet meer 

op extra personeel. 

 

Hij is vragende partij om voor het hele lerarentekort de aanpak efficienter te maken door vakken 

te clusteren en leerkrachten en ander personeel in te zetten op basis van hun talenten en/of 

sterktes.  

 

Op sociale media hebben we al heel wat campagnes zien voorbijgaan die sensibiliseren naar 

het beroep van leerkracht, maar ook om een carrièreswitch te maken om leerkracht te worden.  

 

In de Standaard van 3 juni lezen we dat Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!, 

en Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zich erg kritisch 

uitlaten over het beleid en de initiatieven van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in de 

strijd tegen het lerarentekort.  

 

Ondanks het toenemende aantal signalen - van de vele vacatures bij de VDAB over de 

getuigenissen van ex-leerkrachten (DS 3 juni) tot de Serv-cijfers over het risico op burn-outs, 

wordt er niet nagedacht over oplossingen. “Vreemd genoeg blijkt de urgentie van het 

lerarentekort niet door te dringen op politiek niveau”, stellen Boeve en Pelleriaux vast. 

 

Er zouden zelfs geen eindtermen bestaan in het lager onderwijs terwijl deze minister pleit voor 

excelleren in het onderwijs. Er zijn volgens deze topmannen al jaren geen vernieuwingen meer 

geweest in het lager onderwijs. 

 

De bevoegdheid Onderwijs ligt zo goed als volledig in Vlaanderen, toch wil ik voorzichtig 

volgende vragen aan u stellen als collegelid: 

 

 Een moderner personeelsbeleid op basis van clusteren van vakken en inzetten van 

personeel naargelang de sterktes, is dat een vraag die u nogal heeft ontvangen van 

scholen om de efficiëntie van het lesgeven beter te organiseren? 

 Wat zijn de (voorlopige) resultaten van de campagnes die nu lopen naar het aantrekken 

van leerkrachten? 

 Hoe is het met het welzijn van onze leerkrachten in Brussel? 



 Zijn de werkomstandigheden en lonen van onze leerkrachten nog wel competitief 

genoeg om deze zware job uit te oefenen? 

 Wat stellen de onderwijsdeskundigen van uw departement voor en het OCB om het 

lerarenberoep aantrekkelijker te maken? 

 Wat kan u eisen/vragen aan de Vlaamse minister van Onderwijs om het 

leerkrachtentekort in Brussel als ernstig te nemen en hier extra aandacht voor te willen 

vragen?  

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden 

 

Khadija Zamouri 

 

 

 


