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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Proefprojecten in de strijd tegen lerarentekort in Brussel 

___________________________________________________________________________ 
 

Mijnheer het collegelid, 

 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kondigde aan dat volgend schooljaar zo’n 30 

Vlaamse scholen (15 basisscholen en 15 middelbare scholen) “proeftuinen” zullen worden. 

Bepaalde regels kunnen er versoepelen, zodat er ruimte is om te experimenteren in de strijd 

tegen het lerarentekort. 

 

In De Morgen werden een aantal maatregelen voorgesteld door directies en experts, zoals een 

opleiding ‘on the job’, de inzet van onderwijscoaches en onderwijsassistenten, het inschakelen 

van gepensioneerde leerkrachten, de hertekening van het schoollandschap en het snoeien in het 

papierwerk. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Welke aanvullende maatregelen of omkadering bestudeert u om deze maatregel 

bekender te maken bij schoolbesturen of hen te begeleiden in een eventuele 

kandidaatstelling? Welke middelen trekt u hiervoor uit? 

 

 Wanneer zat u laatst samen met de actoren uit het veld over de problematiek van het 

lerarentekort? Zijn er bepaalde van de pistes die naar voren geschoven worden die zij 

ook naar voren brachten of zijn er eventuele andere pistes die niet vermeld werden waar 

vraag naar is? Op welke manier heeft u de conclusies uit dit overleg meegenomen naar 

de bevoegde Vlaamse minister? 

 

 Bent u op de hoogte van het INTRO-project in Gent (INloopTRaject Onderwijs), een 

samenwerkingsproject tussen Gentse scholen en de VDAB? Welke conclusies trok u uit 

dit project en bestudeert u een gelijkaardig project binnen Brussel? Bent u hierover 

eventueel reeds in gesprek met de Brusselse minister bevoegd voor Werk? Welk 

tijdspad hebt u voor ogen en welke middelen trekt u hiervoor uit? 

 

 Wanneer was u laatst in gesprek met de bevoegde minister omtrent het lerarentekort en 

bent u betrokken in de ontwikkeling van dit plan? Hebt u tijdens het overleg met de 

Vlaamse Regering de invoering en noodzaak van een Brusseltoelage of stadspremie 

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

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 


