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Het Vlaamse onderwijs worstelt al een hele tijd 
met een tekort aan gekwalificeerde leraren. 
De redenen van leraren in spe om niet in het 
beroep te stappen of van leraren om er uit te 
stappen, kunnen verschillen naargelang de 
loopbaanfase. COC doet per fase concrete voor-
stellen om het groeiende tekort aan te pakken.

We moeten leerlingen en studenten, maar ook 
zijinstromers, meer dan ooit warm maken voor 
het lerarenberoep. Daarom vragen we om het 
lerarenberoep positief in de kijker te zetten. 
Daarnaast is het voor de huidige generatie 
leraren ook nodig om opnieuw vrijheid te cre-
eren. Die vrijheid is nodig om diepgaand met 
inhouden bezig te zijn en om leerlingen te laten 
delen in de passie voor een vakgebied.

Wie kiest voor het lerarenberoep, moet een 
goede opleiding kunnen krijgen en daarna ook 
effectief de stap naar onderwijs willen zetten. 
We doen verschillende voorstellen om de lera-
renopleiding (opnieuw) te versterken en om in 
te zetten op positieve stage-ervaringen. 

De uitstroom tijdens de eerste vijf werkjaren 
is heel hoog. We zijn ervan overtuigd dat meer 
werkzekerheid, een waarderend personeelsbe-
leid en een verbindende schoolcultuur onder 
leiding van sterke schoolleiders veel obstakels 
in die startfase uit de weg kunnen ruimen.

In het midden van de loopbaan is er de minste 
uitstroom uit het lerarenberoep. Dat beves-
tigt het belang van een sterk statuut. Maar de 
werkbaarheidsgraad en de uitval wegens ziekte 
en burn-out is problematisch in de onderwijs-
sector. Leraren moeten dan ook in de eerste 
plaats hun kernopdracht kunnen uitvoeren en 
ze moeten dat kunnen doen in aantrekkelijke 
omstandigheden en aan goede arbeidsvoor-
waarden. 

Voor het einde van de loopbaan doen we voor-
stellen voor werkbaar werk en opdrachten die 
ervoor zorgen dat leraren zich ook in die fase 
nog gewaardeerd voelen en hun werk kunnen 
volhouden. 

Het lerarentekort neemt nu snel dramatische 
vormen aan. De belangrijke conclusie van COC 
is dan ook dat er geen tijd meer te verliezen 
is. We moeten NU iets doen.

Bekijk de volledige nota  
op www.coc.beVU
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KEUZE

OPLEIDING

START

MIDDEN
LOOPBAAN

EINDE 
LOOPBAAN

+ inspirerende voorbeelden

+ status en imago

+ ontradende communicatie

+ Voer positieve campagnes met diverse rolmo-
dellen. 

+ Spreek sterke leerlingen en studenten aan.

+ Beperk de eindtermen tot minimumdoelen.
+ stress en werkdruk

+ gebrek aan toekomstperspectief

+ grootstedelijke context

+ Zorg voor vaste benoemingen binnen  
een redelijke termijn.

+ Geef gedeeltelijke vrijstelling aan beginnende  
leraren.

+ Investeer in een profiel en opleiding voor  
schoolleiders. 

+ Voer specifiek beleid in grootstedelijke context.

+ nood aan kwaliteitsvolle opleiding

+ uitstroom voor de start

+ Onderzoek de invoering van een ‘propedeuse’.

+ Onderzoek de verzelfstandiging van leraren- 
opleidingen.

+ Verplicht lerarenopleidingen tot specifieke  
vakdidactiek.

+ Beperk wildgroei trajecten zijinstromers.

+ Voer opnieuw visitaties in.

+ Ondersteun de uitbouw van  
een netwerk van kwaliteitsvolle  
oefenscholen.

+ te weinig inspraak

+ te weinig autonomie

+ te weinig tijd voor kerntaken

+ Versterk het statuut van het onderwijsper-
soneel. 

+ Stel leraren vrij van taken die ook niet-lera-
ren kunnen opnemen. 

+ Geef vrijstelling voor overleg en professio-
nalisering.

+ Voorzie en financier werkbare ondersteu-
ning aan kinderen met bijzondere noden. 

+ Zet loopbaanmogelijkheden in de verf.

+ Verzeker het recht op ‘deconnectiviteit’.
+ nood aan waardering

+ gevaar voor uitputting

+ pensioenhervormingen

+ Creëer een specifiek verlofstelsel 
eindeloopbaan. 

+ Verminder het aantal contacturen 
voor 55-plussers.

+ Zet hun expertise in voor andere 
taken.
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