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De stad Antwerpen verwacht tot 2020 een toenemend tekort aan leerkrachten in het 
kleuter- en lager onderwijs.

Onderwijstalent is het sectoraal samenwerkingsverband van stad Antwerpen 
(1 FTE), VDAB (3 FTE) (waaronder de coördinator), Vlaams Agentschap voor 
Onderwijsdiensten (AgODi) (0,4 FTE). Vanuit de partners worden op ad-hoc basis 
aanvullende, specialistische menskracht en diensten verleend. 

In dit eerste volledige werkingsjaar zijn tal van activiteiten ontplooid om de sector 
onderwijs te onderzoeken, te ontmoeten en te ontwikkelen voor een betere 
matching van vraag en aanbod in ruime zin. Zo ook activiteiten ter ondersteuning 
van scholen en (aankomende en/of nieuwe) leerkrachten.

Dagelijkse werking

In 2013 behandelde Onderwijstalent 1752 vacatures: 489 vacatures voor leerkrachten 
basisonderwijs, 808 voor leerkrachten secundair onderwijs en 208 vacatures voor academisch 
personeel. De overige profielen (247 vacatures) die binnen Onderwijstalent behandeld werden zijn 
o.a. opvoeders, administratief bedienden en schoonmakers om te werken in de onderwijssector. 
Om deze vacatures in te vullen worden mogelijke kandidaten zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht en gevraagd te solliciteren. In 2013 werden er per vacature gemiddeld 7 kandidaten 
op de hoogte gebracht. In de maanden januari, februari en maart werden de meeste vacatures 
geplaatst en werd het ook moeilijker om vacatures in te vullen. Het aantal beschikbare leerkrachten 
was toen schaars. Bij de start (september) van het schooljaar 2013-2014 verliep de invulling van 
de vacatures vlot. Niet onlogisch want op dat moment zijn er nog veel leerkrachten beschikbaar 
die op zoek zijn naar een nieuwe opdracht en was de uitstroom verlaagd door de verhoging van 
de pensioenleeftijd.
De vervullingsgraad van de vacatures bedroeg 90,7% . Vacatures hadden een gemiddelde 
looptijd van 16 dagen  
 

Onderwijstalent informeert geïnteresseerden over werken in het onder-
wijs.  In 2013 beantwoordden we 355 spontane vragen. In 204 gevallen 
ging het om opleidingsgerelateerde vragen (hoe kan ik leraar worden) 
en 151 vragen waren werkgerelateerd.



Tal van projecten zijn dit werkingsjaar uitgevoerd.

Project: Kinderverzorgsters in de kleuterklas

Kleuters kunnen op regelmatige tijdstippen (vaak na de korte vakanties) instappen in de kleuterklas. 
Dit resulteert in een bijkomende nood aan kleuteronderwijzers, vooral voor de instapklassen na 
de krokusvakantie (18 februari 2013)
In december 2012 deed Onderwijstalent een peiling naar de bereidheid bij de schooldirecties 
om kinderverzorgsters aan te stellen in een tijdelijke opdracht als kleuterjuf. Vervolgens gaf 
Onderwijstalent op 17 januari 2013 een infosessie aan kinderverzorgsters over jobmogelijkheden; 
de verschillende statuten in het kleuteronderwijs; een aanstelling in het ambt van kinderverzorgster 
of kleuterjuf. Daarna spraken de medewerkers van Onderwijstalent met elke aanwezige om te 
peilen naar hun interesse in het kleuteronderwijs.
 
In cijfers: 
De peiling is verstuurd naar 296 directies, 53 van hen hebben geantwoord. In december gaven 
67% van de scholen in een prognose aan dat er nood was aan kleuteronderwijzers. Vanaf 18 
februari 2013 betrof dit 19,6 FTE, waarvan 15,5 kinderverzorgster konden zijn. Bij de directies was 
76% bereid om kinderverzorgsters tijdelijk aan te nemen voor een onderwijsopdracht. 
Tijdens het infomoment voor de kinderverzorgsters waren 45 van de 82 uitgenodigden aanwezig; 
84% stond positief tegenover de optie ‘werken in het onderwijs’. 
Resultaat: Scholen namen gemotiveerde kinderverzorgsters in dienst. Vijf kandidaten hadden 
eind maart 2013 een tijdelijke opdracht. Aan scholen wordt het advies gegeven in hun vacatures 
voor het kleuteronderwijs te vermelden dat kinderverzorgsters welkom zijn. 

 

Kleuters kunnen op regelmatige tijdstippen instappen in de kleuterklas. 



Project: Zorgcoördinator in het basisonderwijs

Door de functie van zorgcoördinator te promoten bij bachelors of masters, kan de druk op de 
leerkrachten basisonderwijs verlaagd worden. Zij kunnen met hun diploma aan de slag in het 
ambt van zorgcoördinator. Vanwege de pedagogische affiniteit met het basisonderwijs is deze 
job-optie gericht op professionele bachelors in de orthopedagogie, ergotherapie, logopedie, 
psychologie. Zij werden uitgenodigd op een infosessie waarop het ambt werd toegelicht en een 
zorgcoördinator haar dagdagelijkse bezigheden toelichtte.

In Cijfers: 
Infosessie op 11 november 2014:  er waren 53 werkzoekenden; 22 hiervan hebben hun interesse 
verbreed met de job van zorgcoördinator. Zij worden nu ook via mail geïnformeerd over vacatures.

Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) kleuter- en 
lager onderwijs

De VDAB sloot in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met de Artesis Plantijn Hogeschool 
Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool om werkzoekenden op te leiden tot leerkracht kleuter- 
of lager onderwijs. Werkzoekenden, die voldoen aan de voorwaarden, krijgen de mogelijkheid om 
de professionele bacheloropleiding (PBA) te volgen. Zij behouden hun werkloosheidsuitkering 
via de RVA en de VDAB vergoedt de opleidingskosten. Werkzoekenden wordt gevraagd om na de 
opleiding in het Antwerpse onderwijs te werken.

Onderwijstalent en het Competentie Centrum (CC) van de VDAB zijn van het begin nauw 
betrokken bij deze trajecten. Onderwijstalent zocht in 2013 actief naar geschikte kandidaten 
(gerichte mailings, verwijzing website, artikel De Nieuwe Antwerpenaar, …). De werkzoekenden 
die zich (na een verplichte  informatiesessie en het invullen van een vragenlijst) kandidaat stelden 
voor een OKOT-traject werden allen uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Onderwijstalent 
gaf bij deze selectieprocedure ondersteuning aan het CC van de VDAB door 97 gesprekken 
op zich te nemen.   Alle kandidaten werden geïnformeerd over de opleiding, het beroep en de 
tewerkstellingskansen en gescreend met het oog op de optimalisatie van de slaagkansen. Indien 
nodig deed de dienst Gespecialiseerde Screening van de VDAB  psychotechnische proeven. 

De VDAB sloot in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met de Artesis 
Plantijn Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool om 
werkzoekenden op te leiden tot leerkracht 
kleuter- of lager onderwijs.



In Cijfers
In september 2013 begonnen 28 werkzoekenden met de 3-jarige opleiding PBA in het 
kleuteronderwijs en 21 werkzoekenden met de opleiding PBA in het lager onderwijs. (in september  
2012 waren dit respectievelijk 8 en 14 werkzoekenden)
In september 2013 konden ook werkzoekenden met een hoger diploma  starten met een OKOT, 
namelijk de verkorte opleiding tot PBA in het kleuter- of lager onderwijs. Deze verkorte opleiding 
van 3 semesters houdt rekening met de reeds verworven kwalificaties en competenties en wordt 
aangeboden bij de Karel de Grote-Hogeschool. In september 2013 zijn 7 werkzoekenden gestart in 
de verkorte opleiding PBA in het kleuteronderwijs en 14 werkzoekenden in de verkorte opleiding 
lager onderwijs.

Overzichtstabel:

opleiding van 3 academiejaren

1e jaar 2e jaar

Kleuter Lager Totaal Kleuter Lager Totaal

Karel de Grote-Hogeschool Karel de Grote-Hogeschool

12 - 13 3 8 11 13 - 14 3 6 9

13 - 14 21 14 35

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

12 - 13 5 6 11 13 - 14 3 2 5

13 - 14 8 7 15

Totalen Totalen

12 - 13 8 14 22

13 - 14 29 21 50 13 - 14 6 8 14

Opleiding van 3 semesters

Kleuter Lager Totaal

Karel de Grote-Hogeschool

13 - 14 7 14 21

Onderwijstalent en het Competentie Centrum van 
de VDAB zijn van in het begin nauw betrokken

bij opleidingstrajecten.



Blijf bij de les: event voor afstudeerders van de Antwerpse leraren-
opleidingen

Woensdag 20 februari 2013 organiseerde de afdeling Algemeen Onderwijsbeleid van de stad 
Antwerpen voor de tweede keer het afstudeerevenement “Blijf bij de les”. Onderwijstalent was 
nauw betrokken bij de voorbereidingen en kreeg een prominente rol toegewezen op de dag zelf.
“Blijf bij de les” informeert alle afstudeerders van de Antwerpse lerarenopleidingen en heeft als 
belangrijkste doelstelling om toekomstige leerkrachten te motiveren om in Antwerpen aan de 
slag te gaan.

Voorstelling Onderwijstalent bij de Hogescholen (GLO) en bij de 
Centra voor Volwassenen Onderwijs (SLO)

Onderwijstalent heeft als job- en opleidingspunt de belangrijke doelstelling om iedereen met 
interesse in een lerarenopleiding zo correct mogelijk te informeren. Via het Expertisenetwerk 
Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt) werd een oproep gedaan naar contactpersonen bij de 
verschillende Antwerpse onderwijsinstellingen. 
Voor zowel de geïntegreerde als de specifieke lerarenopleidingen werden in 2013 
kennismakingsgesprekken gevoerd met de hogescholen, CVO’s en Universiteit Antwerpen.
Naast het voorstellen van de werking en de bestaansredenen van Onderwijstalent, werd er dieper 
ingegaan op de organisatie en eigenheid van de lerarenopleiding bij elke onderwijsinstelling. 
Vanuit Onderwijstalent  was er extra aandacht voor zij-instromers, allochtonen, werkzoekenden 
zonder secundair onderwijs diploma, anderstaligen, flexibele studietrajecten, RVA-tussenkomst, 
slaagkansen van studenten met een BSO-diploma, opvolging taal- ICT-zwakkeren,  …
Het resultaat: een betere informatiedoorstroming.

“Blijf bij de les” informeert alle afgestudeerden van de 
Antwerpse lerarenopleidingen, en heeft als belangrijkste 
doelstelling om toekomstige leerkrachten te motiveren 
om in Antwerpen aan de slag te gaan.



Verwendag voor leerkrachten: Infosessie door Elenti-mediawijsheid

Naar aanleiding van de “dag van de leerkracht” en de “werkweek van VDAB” organiseerde 
Onderwijstalent op 15 oktober een workshop sociale media voor werkzoekende leerkrachten 
door Elenti. De workshop gaf een antwoord op vragen als: Welke nieuwe media zijn er? Wat is 
de meerwaarde ervan? Hoe kan ik ze als leerkracht het best gebruiken bij lessen? Het bleek een 
inspirerende sessie die de vele mogelijkheden van nieuwe media in het onderwijs aanreikte. 

In Cijfers: 
43 aanwezigen in zaal Jordaens VDAB Antwerpen
Na de positieve reacties bij de deelnemers van de workshop werd besloten meer onderwijs-
gerelateerde workshops te organiseren voor de werkzoekende leerkrachten. Op 12 februari 2014 
stond KlasCement op het programma.

HR-event voor directies: Lezing sociale media door Filip Bourgeois

Op 17 oktober 2013 maakten de directies van de Antwerpse secundaire en basisscholen kennis 
met sociale media. Ook werkzoekende leerkrachten  werden uitgenodigd gezien het aantal 
beschikbare plaatsen niet door directies ingevuld geraakte.

Onderwijstalent heeft als job- en opleidingspunt de 
belangrijkste doelstelling om iedereen met interesse in 

een lerarenopleiding zo correct mogelijk te informeren.



Op het programma stonden thema’s als: communicatie, reputatiemanagement, sociale media in de les, 
mediawijsheid en online huisregels.

In Cijfers: 
38 mensen in het auditorium van de Permeke-bibliotheek te Antwerpen.  

Jobdate voor Nederlandse leerkrachten 

Uit contacten met de Zeeuws-Vlaamse Scholengroep Leertij (nu Perspecto) bleek al in 2011 dat er door 
demografische wijzigingen in Nederland een surplus te verwachten is aan leerkrachten. Daarom is voor 
deze scholengroep en andere geïnteresseerden een speciale voorlichtingsdag georganiseerd kaderend 
in het Interregproject Tendenzen zonder grenzen. In de Vlaamse en Nederlandse media was voor deze 
dag veel aandacht hetgeen resulteerde in een zeer grote respons uit heel Nederland en contacten met 
hogescholen uit Nederland.
Op de lerarendag op 8 oktober 2013 zijn een 45-tal Nederlandse werkzoekenden en laatstejaarsstudenten 
in  de goede ambiance van het Felixpakhuis voorgelicht door Onderwijstalent, AgODi   (over rechten 
en diploma-erkenning),   Sociale Verzekeringsbank-SVB (over de aansluiting bij de Belgische sociale 
zekerheidsstelsel),  Team GWO (Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen) van de gezamenlijk 
Belastingdiensten en wonen in Antwerpen.

Uit contacten met de Zeeuws-Vlaamse Scholengroep 
Leertij bleek al in 2011 dat er in Nederland een surplus 
te verwachten is aan leerkrachten. 



In Cijfers:
Van een 5-tal klanten is geweten dat ze al zijn verhuisd naar Vlaanderen.
150 inschrijvingen bij de VDAB met een Nederlands adres waarvan een 50-tal bezig zijn met het 
op punt stellen van hun dossier met de professionele diploma-erkenning in Vlaanderen en het 
afronden van de inschrijving in de Lerarendatabank.

Infosessie aan Nederlandse arbeidsbureaus (UWV)

Door dalende demografie heeft Nederland een arbeidsreserve van leraars basisonderwijs.  Op 
maandag 19 augustus 2013 was een delegatie vanuit de Nederlandse arbeidsbureaus te gast 
bij Onderwijstalent en zijn verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen toegelicht. 
Zo kunnen de arbeidsbureaus in Nederland al basisinformatie geven over werken als leraar in 
Vlaanderen aan kandidaten en doorverwijzen naar Onderwijstalent. 
Resultaat: in Den Bosch (1) en Breda (3) zijn door een medewerker van Onderwijstalent 
informatiesessies gegeven, samen met de SVB en Team GWO aan een 115 geïnteresseerden.

Aanwezigheid op beurzen: 

Onderwijstalent was op verschillende (job)beurzen aanwezig als standhouder om te informeren 
en naambekendheid te genereren: 
27 februari 2013 te Antwerpen bij Universiteit Antwerpen
14-16 maart 2013 te Antwerpen “Sid-in”
20 maart 2013 te Antwerpen: Inspiratiebeurs Onderwijsvernieuwing 
21 maart 2013 te Antwerpen:  Thomas More 
17 april 2013 te Essen: Jobbeurs 
3 mei 2013 te Berchem: Lift off Jobfestival 
19 september 2013 te Ranst-Broechem: Jobbeurs 

Door dalende demografie heeft Nederland een 
arbeidsreserve van leraars basisonderwijs.



Infosessie aan schoolverlaters/afstudeerders

Tijdens deze sessies wordt algemene informatie aan schoolverlaters of werkzoekenden gegeven 
met extra aandacht voor:
- inschrijven in ‘Mijn Loopbaan’ met accent op het luik ‘leerkrachteninformatie’
- solliciteren als leerkracht
- de werking van Onderwijstalent

In Cijfers: 
5 juni 2013, Thomas More Kempen te Vorselaar: PBA kleuter- en lager onderwijs (70 aanwezigen)
6 juni 2013, Campus Blairon van Thomas More te Vorselaar, PBA lager onderwijs (30 aanwezigen)
9 oktober 2013, CVO Provincie Antwerpen, studenten van de specifieke lerarenopleiding (40 
aanwezigen)
22 oktober 2013, Thomas More Antwerpen,  master vertalen en master tolken (50 aanwezigen)

Werving Onderwijstalent in de Kempen (een case-study)
In het najaar van 2012 heeft Onderwijstalent, in samenwerking met het stedelijk- en 
gemeenschapsonderwijs, infosessies gegeven aan een 50-tal werkzoekende leerkrachten kleuter- 
en lager onderwijs. Deze sessies om het Antwerpse basisonderwijs te promoten vonden plaats 
in de werkwinkels van Turnhout, Herentals en Geel om het Antwerps. Cijfergegevens toonden 

Cijfergegevens toonden aan dat de Kempen een grote 
reserve had aan leerkrachten basisonderwijs.



aan dat de Kempen een grote reserve had van leerkrachten basisonderwijs. Slechts weinigen 
waren enthousiast. Om dit beter te begrijpen en de werkzoekende leerkrachten te wijzen op 
de regelgeving  van de passende dienstbetrekking werden in het voorjaar van 2013 individuele 
gesprekken gevoerd met de werkzoekende leerkrachten door de consulenten van Onderwijstalent.
Conclusie: leerkrachten die regelmatig korte opdrachten uitvoeren blijven geregistreerd als 
“beschikbaar”; scholen melden te weinig hun vacatures aan de VDAB, waardoor het beeld ontstaat 
dat er geen vacatures zijn voor het basisonderwijs in de Kempen. 
Resultaat: het bestand van beschikbare leerkrachten is uitgezuiverd; een 5 à 10-tal opteren voor 
werk in Antwerpen.

Communicatie

De belangrijkste communicatiedoelstellingen van Onderwijstalent zijn: imago van de 
onderwijssector promoten en Onderwijstalent bekend maken bij de verschillende doelgroepen. 
Hiervoor hebben de partners van Onderwijstalent het communicatieplan opgesteld met: 
•	 afspraken over de huisstijl 
•	 een inventaris van acties  
•	 omschrijving van de doelstellingen 
•	 benaderingswijze van de doelgroep.
Voor deelname aan evenementen is een beurswand aangekocht.  In maart 2013 is de facebookpagina 
gelanceerd. In het najaar 2013 is een analyse gestart om de structuur en vormgeving van de 
website aan te passen. De lancering van de nieuwe site is voorzien voor mei 2014.

In Cijfers: 
In 2013 had de site van Onderwijstalent 34.498 bezoekers, waarvan 20.593 unieke.

Oriënterende stages

In het najaar van 2013 werd het concept oriënterende stage ontwikkeld. Deze stage is nuttig voor :
•	 werkzoekenden die een lerarenopleiding willen aanvatten
•	 gediplomeerde leerkrachten – met of zonder onderwijservaring – om kennis te maken met 

lesgeven in een stedelijke context 
•	 leraren die uit het onderwijs zijn gestapt en overwegen om de draad weer op te nemen 
•	 Nederlandse leerkrachten.
Om de scholen te ontlasten, heeft Onderwijstalent een stageprogramma opgesteld en biedt het 
ondersteuning bij administratieve verplichtingen.

In Cijfers: 
Er zijn geen stages gestart in 2013. 

Om scholen te ontlasten heeft Onderwijstalent 
een stageprogramma opgesteld en biedt het on-

dersteuning bij administratieve verplichtingen.



Onderwijstalent
Job- en opleidingspunt voor leerkrachten
Somerstraat 22
2018 Antwerpen
03 202 18 83

info@onderwijstalent.be

“Ik doe er alles aan om jongeren 
ongeacht hun roots te overtuigen 
hun studies serieus te nemen. Als 
ik goed aan hun toekomst werk, 

draag ik ook meteen zorg voor de 
toekomst van ‘t stad.”

Liesbeth - leerkracht PAV


