Dirk De Cock

Grootste lerarentekort in jaar verwacht
vrijdag, 17 oktober 2008

Het Vlaams ministerie van Onderwijs presenteerde enkel maanden geleden een prognose die een lerarentekort
voorspelde in 2010. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (VlaamsProgressieven) becijferde toen dat de
problematiek nog serieus werd onderschat. Een controle van de gegevens bij de start van het nieuwe schooljaar
bevestigt dat er dit jaar al serieuze tekorten kunnen worden verwacht. De vraag naar leerkrachten varieert sterk in een
schooljaar. In de maand september is er normaal een overvloed aan leerkrachten en de vraag naar extra personeel stijgt
gedurende het hele jaar met als toppunt de maanden maart en april. Dirk De Cock: &ldquo;De voorbije maand
september is het aantal openstaande vacatures echter al heel hoog en de leerkrachtenreserve op de arbeidsmarkt staat
op het laagste peil ooit. Scholen zullen dus dit jaar veel problemen kennen om voor elk vak altijd een leerkracht in de
klas te krijgen.&rdquo; De Cock haalt zijn cijfers uit twee databanken van de vdab. Het aantal openstaande vacatures in
de leerkrachtendatabank geeft informatie over het tekort aan leerkrachten. In september waren er al 745 openstaande
vacatures in het basis- en secundair onderwijs. Dat is ongekend hoog voor het begin van het schooljaar. Vorig jaar
waren er in de maand maart &ndash; het jaarlijkse hoogtepunt van de vacatures - iets meer dan 800 openstaande
betrekkingen. Verschillende directies luidden toen al de alarmklok. Ook de gegevens van het aantal werkzoekende
leerkrachten bevestigt de ernst van de situatie. Het aantal werkzoekende leerkrachten ligt altijd hoger dan het aantal
openstaande vacatures. Dit komt doordat de vacatures niet altijd afgestemd zijn op het diploma of de regio van de
werkzoekenden. Dirk De Cock heeft de cijfers opgezocht van de laatste negen schooljaren.
Dirk De Cock: &ldquo;Wanneer we kijken naar het gemiddelde van de voorbije negen schooljaren dan blijken er
ongeveer 4000 werkzoekenden minder in maart te zijn dan in september. In september dit jaar waren er echter nog maar
3733 leerkrachten beschikbaar. Een prognose voor dit jaar op basis van de voorbije negen schooljaren leert ons dan ook
dat de reserves totaal uitgeput zullen zijn in maart..&rdquo; De oorzaken voor het tekort zijn gekend. Vooral een aantal
positieve maatregelen genomen tijdens deze legislatuur liggen aan de basis. Die maatregelen zullen onder druk komen
te staan bij een tekort aan leerkrachten. &ldquo;Er zal op mijn vraag een gedachtewisseling in de commissie Onderwijs
plaatsvinden. Hoewel we het probleem dit jaar zeker niet kunnen oplossen, hoop ik toch dat een paar flankerende
maatregelen de pil kunnen verzachten. We kunnen bezwaarlijk hopen dat een eventuele economische recessie, voor
gevolg zou hebben dat meer mensen een job zoeken binnen het onderwijs, een recessie is niet het soort van soelaas
waar wij aan denken&rdquo;, besluit De Cock.
Bijlage 1: Tabel niet-werkende werkzoekende leerkrachten laatste negen schooljaren verschil september-maart +
prognose voor maart dit schooljaar septembermaartverschil1999-20005413171237012000-2001485215093343200120025530177137592002-20036291197043212003-20047189261445752004-2005755130874464200520067173240447692006-20076048220138472007-20084675135433212008-2009373304011* * = gemiddelde verschil
van de voorbije negen schooljaren Bijlage 2: Tabel niet-werkende werkzoekende leerkrachten laatste negen schooljaren
alle maanden + prognose voor dit schooljaar
septoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaug1999-20005413379231823367260418751712200915942483557869472000200148523329233924252024169915091514137718874362591220012002553042522820283822541968177117091560216153936741200220036291422832223136257421201970209719282882642075352003200471894828373636963197300426142470224630926591800020042005755150664193415535713143308726222399384492481097520052006717356554272460430003162240425112381374786051012820062007604848573467406426832780220121641986319980439304200720084675378025383257212217702218156014523213705280862008-2009 prognose3733 2074 960 1157 323 44 0 0 0
598 4463 5834

Bijlage 3: Grafiek van tabel 2

(Klik op de grafiek om te vergroten.)
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