
Datum van indiening: 9 september 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Lerarentekort 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Het lerarentekort zal ook dit jaar het debat in dit gremium voor een stuk bepalen. De scholen 

blijven zoeken: eind augustus waren er in het Gemeenschapsonderwijs 101 leerkrachten tekort, 

waarvan 56 in de basisscholen en 45 in het secundair. Ook het Katholiek Onderwijs Brussel 

Annunciaten (KatOBA) zocht op dat moment voor de 21 scholen nog 18 voltijdse equivalenten, 

de katholieke koepel Sint-Goedele schatte het tekort op meer dan 50 leerkrachten. Bij de 

Nederlandstalige gemeentelijke basis- en secundaire scholen van de Stad Brussel ging het om 

twaalf voltijdse en vijf halftijdse openstaande vacatures. In andere gemeenten, zoals 

Molenbeek, lijkt het tekort goed mee te vallen. 

 

De Vlaamse regering heeft al heel wat initiatieven genomen en budgetten uitgetrokken om de 

leerkrachten te ondersteunen en het onderwijs en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. 

Het lijstje maatregelen heb ik tijdens eerdere debatten reeds uitvoerig opgesomd. Sinds 1 

september kunnen beginnende leerkrachten -zij-instromers en anderen- die nog geen 

pedagogisch diploma hebben vanaf 1 september een lerarenbonus krijgen. Daarmee kunnen ze 

met volledig behoud van loon tot 3 uur per week verlof krijgen voor hun lerarenopleiding. U 

hebt verklaard geld te willen vrijmaken om de opleiding van zij-instromers te betalen en de 

lerarenbonus uit te breiden van 3 naar 6 vrijstellingsuren. In ieder geval zien we reeds een 

positieve trend in het aantal inschrijvingen voor de lerarenopleidingen en in het aantal zij-

instromers dat zijn weg vindt naar het onderwijs. Zij-instromers kunnen sinds kort tien jaar 

anciënniteit meenemen voor een groter aantal vakken. U gaf zelf mee dat heel wat zij-

instromers vorig jaar op de infobeurzen afkwamen, waarvan de helft bestond uit Brusselaars.  

 

U heeft ook het idee van de Brusselpremie ge(her)lanceerd, een financiële bonus voor 

leerkrachten die in Nederlandstalige scholen in Brussel willen komen lesgeven. De verloning 

van leerkrachten is echter een Vlaamse bevoegdheid dus ik hoor graag van u indien u dit reeds 

hebt besproken met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Kunt u een overzicht geven van hoe groot het lerarentekort vandaag is en hoe het 

evolueert in vergelijking met vorige jaren? 

- Hoeveel zij-instromers zijn er vandaag aan de slag in het Nederlandstalig onderwijs en 

hoe evolueert dat aantal in vergelijking met vorige jaren? Hebt u een zicht van hoeveel 

geïnteresseerden op de beurzen uiteindelijk de overstap naar het onderwijs hebben gemaakt? 

Zo ja, hoeveel daarvan waren Brusselaars? 

- Zal de VGC geld vrijmaken om de opleiding van zij-instromers te betalen en de 

lerarenbonus uit te breiden van 3 naar 6 vrijstellingsuren? Hoeveel zal dit kosten? 

- Heeft u het idee van de Brusselpremie reeds besproken met Vlaams minister Weyts? 

Hoe groot zou de premie zijn in uw voorstel? 



- Hoe evalueert u de door de VGC genomen maatregelen om meer mensen voor de klas 

te krijgen? 

 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 


