
Datum van indiening: 29 juli 2022 

 

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

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Lerarenbonus – stand van zaken lerarentekort in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Midden juli maakte de Vlaamse Regering bekend dat ze de lerarenbonus lanceert in de strijd 

tegen het lerarentekort in het onderwijs. Dit houdt in dat zijinstromers en andere beginnende 

leerkrachten vanaf volgend schooljaar tot 3 uur per week kunnen worden vrijgesteld om een 

lerarenopleiding te volgen. Deze zullen ook opgespaard en gebundeld kunnen worden in 

bepaalde periodes. Tijdens deze uren hebben de scholen recht op vervanging, die net als de 

bonus door de Vlaamse overheid zal worden betaald. Op kruissnelheid wordt de kost op 4 tot 5 

miljoen euro geraamd. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 Bent u betrokken bij de totstandkoming van de lerarenbonus? Welke feedback kreeg u 

uit het veld over het aantrekkelijker maken van het beroep en in hoeverre komt de 

lerarenbonus hieraan tegemoet?  

 Bestudeert u aanvullende maatregelen in het kader van de lerarenbonus/het 

aantrekkelijker maken van het beroep in het BHG? Welke maatregelen worden 

bestudeerd en hoeveel budget trekt de VGC hiervoor uit? 

 Gezien de deadline voor het indienen van projecten bij het indienen van de vorige vraag 

over de proeftuinen i.h.k.v. het lerarentekort nog niet verstreken was: hoeveel scholen 

in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel dienden een project in om proeftuinschool 

te worden in de strijd tegen het lerarentekort? Hoe groot is het lerarentekort in de 

geïnteresseerde scholen? Welke ondersteuning biedt de VGC in de voorbereiding van 

het dossier en de omkadering van de projecten?  

 Hoeveel scholen werkten het schooljaar af met een onvolledig lerarenkorps? Kan u de 

evolutie van dit cijfer geven sinds het begin van de legislatuur? Zijn er opmerkelijke 

verschillen inzake  onderwijsniveau, -net, -koepel of gemeente? Zo ja, kan u deze 

toelichten en beschikt u over een verklaring waarom dit zo is?  

 Beschikt u over cijfers of prognoses over het aantal vacatures in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel voor het begin van het schooljaar? Hoe evalueert u deze cijfers?  

 Graag ook cijfers geven over vacatures van directieposten (per niveau, per gemeente, 

per koepel, per schoolbestuur). Stelt u vast dat er op het vlak van een stijging is in 

vacatures van directies in scholen? In hoeverre wordt er vastgesteld dat het steeds 

moeilijker wordt om deze functies in te vullen? Hoe ondersteunt de VGC deze directies 

in hun opdrachten? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Bianca Debaets 


