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Voorwoord

Geachte lezer,

Wie lesgeeft in Antwerpen, brengt een stad mee groot. Dit is geen holle leuze. Want niet alleen voldoende lera-
ren maar ook leraren die kunnen omgaan met een grootstedelijke context zijn broodnodig om elk kind kansen 
te geven en de toekomst te kunnen geven die elk kind verdient.

Voor u ligt de nieuwe sectorfoto van de arbeidsmarkt voor het secundair onderwijs in de stad Antwerpen. Deze 
sectorfoto geeft inzicht in hoe de arbeidsmarkt voor het secundair onderwijs zal evolueren de komende jaren. 
Net zoals de sectorfoto voor het basisonderwijs van 2011 krijgen we eenzelfde inzicht naar het profiel van onze 
leraren, de toekomstige vraag naar leerkrachten, het aanbod vanuit de lerarenopleidingen en de evolutie van 
vacatures en werkzoekenden in dat secundair onderwijs. 

Deze analyse is niet zonder belang. De toenemende verjonging van de stad heeft al enkele jaren een impact op 
de beschikbare capaciteit in het basisonderwijs maar ook op het beschikbare aantal leerkrachten. Hiervoor werkt 
Onderwijstalent, het job- en opleidingspunt voor leerkrachten, samen met Antwerpse scholen en lerarenoplei-
dingen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Binnen enkele jaren stromen deze leerlingen door naar 
het secundair onderwijs. Dit zal een impact hebben op verschillende studierichtingen waar ook nieuwe leer-
krachten voor nodig zijn. Daarnaast zullen ook veel leerkrachten in het secundair onderwijs met pensioen gaan. 

Met deze analyse kan Onderwijstalent samen met het Antwerps onderwijs anticiperen en tijdig initiatieven 
uitwerken voor de trends die zich aandienen. Dit zal nodig zijn voor bepaalde vakken waar zich tekorten zul-
len voordoen aan beschikbare profielen. Anders dan in het basisonderwijs doen er zich maar tekorten voor in 
bepaalde vakken of vakgebieden. Vooral in praktijk- en technische vakken is er nood aan meer instroom van 
leerkrachten met een technisch profiel. Hiervoor zullen extra rekruteringsinitiatieven moeten opgezet worden. 
Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de uitstroom van (startende) leerkrachten uit het beroep. Uitstroom 
heeft enkele negatieve consequenties. Je verliest talent en legt druk op het bestaande lerarenkorps om vervan-
gingen in te vullen. Daarnaast is er ook de maatschappelijke kost. Elke opgeleide leerkracht die het beroep verlaat 
heeft inspanningen gevraagd vanuit verschillende hoeken en nieuwe instroom kan alleen als men beschikt over 
het vereiste bekwaamheidsbewijs. Dat is in vergelijking met andere beroepssectoren moeilijker. Uitstroom heeft 
uiteenlopende redenen die al vaak zijn aangehaald in de literatuur en onderzoek: tijdelijke aanstellingen aan de 
start van de loopbaan, omkadering en begeleiding op school, imago van het beroep en professionaliseringsbe-
leid zijn maar enkele mogelijke verklaringen. Op dit terrein zullen door alle partners initiatieven moeten onder-
nomen worden om uitstroom te voorkomen. Dat is niet altijd even eenvoudig, vereist een goede samenwerking 
en de nodige moed want uitstroom heeft vele gezichten.

In Antwerpen bestaat er al een samenwerking sinds 2010 in de vorm van een commissie ‘sectoraal netwerk 
onderwijs’ binnen de Onderwijsraad Antwerpen. Hierin zijn – netoverschrijdend - scholen, lerarenopleidingen, 
Onderwijstalent, vakbonden, Ministerie van Onderwijs en Vorming en de stad Antwerpen en de VDAB verte-
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genwoordigd. In deze commissie organiseert het Antwerpse onderwijs zich specifiek om samen voldoende en 
competente schoolmedewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. 
Dat is niet elke dag vanzelfsprekend, maar daar zet Onderwijstalent mee zijn schouders onder.

Ingrid Mertens
Voorzitter directiecomité Onderwijstalent
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Deel 1: profiel van de leerkracht 
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1. Algemeen 

1.1 Aantal en omvang van de secundaire scholen in Antwerpen 

In het schooljaar 2010-2011 telde de stad Antwerpen 90 secundaire scholen, met in totaal 146 vestigingsplaat-
sen. Het gewoon voltijds secundair onderwijs telt 118 vestigingsplaatsen; het deeltijds beroeps secundair onder-
wijs 12. Voorts biedt 1 vestigingsplaats zowel gewoon voltijds als deeltijds beroeps secundair onderwijs aan. Het 
buitengewoon secundair onderwijs ten slotte telt 17 vestigingsplaatsen. 

In vergelijking met het schooljaar 2004-2005 is er een lichte daling van het aantal vestigingsplaatsen. 

Tabel 1: aantal vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs 

schooljaar 
2004-2005

schooljaar 
2010-2011

Gewoon voltijds secundair onderwijs (GVSO) 120 118

Deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) 14 12

Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) 18 17

Totaal vestigingsplaatsen1 151 146

Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs , schooljaar 2004-2005 en schooljaar 2010-2011.
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
 

Gemiddeld telt een secundaire school in Antwerpen 252 leerlingen. Daarbij zijn de scholen uit het gewoon 
voltijds secundair onderwijs gemiddeld iets groter dan scholen in het deeltijds beroeps en het buitengewoon 
secundair onderwijs. 

Maar heel grote of heel kleine scholen vertekenen de gemiddelde schoolgrootte. Daarom geeft de mediaan 
een beter beeld van hoe groot een school in Antwerpen is. De mediaan voor het voltijds secundair onderwijs 
bedraagt 232 leerlingen, wat opnieuw een stuk hoger is dan de mediaan voor het deeltijds beroeps en buiten-
gewoon secundair onderwijs. 

Tabel 2: gemiddeld en mediaan aantal leerlingen in secundair onderwijs naar soort onderwijs en aantal 
locaties (2011) 

 gemiddelde mediaan Aantal 
locaties 

Gewoon voltijds secundair onderwijs (GVSO) 282 232 118

Deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) 152 185 12

Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) 105 89 17

Totaal 252 203 146

Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs , op 1 februari 2011.
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

1 Het totaal aantal vestigingsplaatsen ligt lager dan de som van de vestigingsplaatsen, omdat er in de stad Antwerpen één vestigingsplaats is 
die zowel gewoon voltijds als deeltijds beroeps secundair onderwijs aanbiedt.
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We merken nog op dat er ten opzichte van 2005 een sterke stijging is van zowel het gemiddelde als de mediaan 
van het aantal leerlingen in het deeltijds beroeps secundair onderwijs. 

Grafiek 1: evolutie van de schoolgrootte in het DBSO 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

1.2 Aantal leerkrachten in het secundair onderwijs in Antwerpen 

1.2.1 Beschikbare data 

Hieronder belichten we het profiel van het onderwijzend personeel in de Antwerpse secundaire scholen. Daarbij 
blijft het administratief personeel verbonden aan de secundaire scholen, buiten beschouwing. Ook het onder-
wijzend personeel in de directiefuncties is niet in de data opgenomen. Tabel 3 geeft een overzicht van de be-
schikbare variabelen.2 We beschikken over de data voor de situatie op 1 februari 2005 en 1 februari 2011 om een 
vergelijking over de tijd te kunnen maken. Het databestand omvat alle leerkrachten verbonden aan het secundair 
onderwijs in Antwerpen. Leerkrachten kunnen op drie verschillende manieren tewerkgesteld zijn: 

• vastbenoemd;
• tijdelijk in een vacante betrekking;
• tijdelijk in een niet-vacante betrekking. 

Leerkrachten in een tijdelijke niet-vacante betrekking (de interimleerkrachten) behoren tot een andere groep dan 
leerkrachten die vastbenoemd of tijdelijk in een vacante betrekking zijn tewerkgesteld. Omdat het profiel van de 
twee types leerkrachten sterk van elkaar zou kunnen verschillen, maken we steeds de opdeling volgens statuut. 

2 Omwille van privacyredenen konden we echter enkel beschikken over geaggregeerde tabellen en niet over individuele gegevens. Doordat 
leerkrachten soms in twee (of drie) verschillende statuten tewerkgesteld kunnen zijn, werden ze in deze tabellen dubbel (of drie keer) 
geteld. Om deze dubbeltellingen te vermijden, werd beslist om met FTE (voltijds equivalenten) te werken.
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Tabel 3: beschikbare gegevens van de leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs 

Type variabele Beschikbare gegevens 

Persoonskenmerken Leeftijd

Geslacht

Nationaliteit

Woonplaats

Tewerkstellingskenmerken  Aantal werkplekken

Onderwijsniveau

Soort onderwijs

Tewerkstellingsstatuut: vast – vacant – niet-vacant

Arbeidsregime

Ambt 

Vakgroep 

Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

1.2.2 Diversiteit aan opleidingsachtergronden 

Anders dan in het basisonderwijs, waar leerkrachten een vrij homogeen opleidingsprofiel hebben, is in het se-
cundair onderwijs een groep van leerkrachten aan de slag met diverse opleidingsachtergronden. Zo hebben de 
leerkrachten die algemene vakken in de eerste en tweede graad geven doorgaans een bachelordiploma behaald 
(of gelijkwaardig)3. Leerkrachten die algemene vakken geven in de derde graad, combineren een masterdiploma 
(of gelijkwaardig) met een pedagogisch diploma4. Daarnaast zijn er ook heel wat leerkrachten die praktijkvakken 
geven in technische en beroepsopleidingen.

Voorts is de vraag naar leerkrachten sterk afhankelijk van de vakken en het onderwijsniveau. Leerkrachten 
wiskunde blijken bijvoorbeeld moeilijker te vinden dan leerkrachten lichamelijke opvoeding5. Ook leerkrachten 
vinden die technische vakken geven, is minder evident: met een technisch diploma kunnen ze gemakkelijk in de 
privésector terecht. 

Strikt genomen zouden we dus prognoses per vak moeten maken om een zicht te krijgen op de tekorten in het 
secundair onderwijs. Maar een erg gedetailleerde opdeling zorgt ervoor dat de analyses minder betrouwbaar 
worden. Daarenboven zijn leerkrachten met een bepaald opleidingsprofiel vaak multi-inzetbaar, waardoor er 
geen een-op-eenrelatie meer bestaat tussen opleiding en ambt. In het secundair onderwijs is het met andere 
woorden vrijwel onmogelijk om voorspellingen te doen over de toekomstige tekorten aan bijvoorbeeld leer-
krachten geschiedenis of wiskunde. 

Om de algemene prognose voor de tekorten in het secundair onderwijs toch zo scherp mogelijk te stellen, kozen 
we voor een grove opdeling. Voor een overzichtelijke analyse deelden we de diverse vakken die in het secundair 
onderwijs kunnen worden gegeven, op in elf categorieën, op basis van de groepen waarin afstudeerders een 
diploma behalen. Bijgevolg wordt geen onderscheid gemaakt tussen de onderwijsvormen en buitengewoon 

3  Leerkrachten met een PBA secundair mogen ook algemene vakken geven in de 3e graad BSO. 

4  Leerkrachten met een masterdiploma in combinatie met een pedagogisch diploma kunnen in de 3e graad lesgeven, maar kunnen ook in 
de 2e graad lesgeven. 

5  http://onem.be/D_Documentation/Publications/Brochures/_Folders/Penurie/FolderNL.pdf
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onderwijs, omdat iemand met quasi hetzelfde opleidingsprofiel in de verschillende onderwijsvormen inzetbaar 
is. De elf groepen worden verder in de tekst ‘vakgroepen’ genoemd, niet te verwarren met de term ‘vakgroep’ 
zoals die door leerkrachten in het secundair onderwijs wordt gebruikt6. 

Onderstaande tabel schetst een overzicht van de verschillende vakgroepen. Bij de algemene vakken maken we 
een onderscheid tussen talen, wetenschappen en andere vakken. Ook maken we een opdeling in de eerste en 
tweede graad enerzijds, en de derde graad anderzijds. Voor de praktijkvakken wordt geen onderscheid gemaakt 
per graad, maar op basis van technische vakken en praktijkvakken uit de harde sector (o.a. elektriciteit, lassen, 
sanitair), de zachte sector (o.a. verpleegkunde, haartooi, kantoor) en de artistieke sector (muziek, toneel, plasti-
sche kunsten). We maken geen aparte groep voor het buitengewoon onderwijs. Praktijkvakken worden onder-
verdeeld naargelang ze tot de zachte of de harde sector behoren, de andere vakken komen in de restcategorie 
terecht. Die omvat vooral ondersteunende vakken (vb. GOK-uren en GON-begeleiding) en stagebegeleiding. 
Voor een gedetailleerde uitwerking van de verschillende vakgroepen verwijzen we naar de bijlage. 

Tabel 3: onderverdeling van leerkrachten in vakgroepen 

Naam groep vakrub graad 

GROEP 1: 1e + 2e graad Talen AV /TV* 1/2

GROEP 2: 1e + 2e graad Wetenschappen AV 1/2

GROEP 3: 1e + 2e graad Andere AV 1/2

GROEP 4: 3e graad Talen AV /TV* 3

GROEP 5: 3e graad Wetenschappen AV 3

GROEP 6: 3e graad Andere AV 3

GROEP 7: Technische en praktijkvakken harde sector PV/TV/ BG alle

GROEP 8: Technische en praktijkvakken zachte sector PV/TV/ BG alle

GROEP 9: Technische en praktijkvakken artistieke sector KV/TV/PV/BG alle

GROEP 10: Godsdienstvakken - alle graden n.v.t. alle

GROEP 11: Restcategorie - alle graden n.v.t. alle

*Handelscorrespondentie Duits, Engels, Frans of Nederlands wordt tot de technische vakken gerekend
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

AV= Algemene Vakken
TV= Technische Vakken
PV= Praktijkvakken
BG= Beroepsgerichte Vorming (BUSO) 

6  In het secundair onderwijs wordt met een ’vakgroep’ doorgaans een groep leerkrachten bedoeld, die binnen de school hetzelfde vak 
geven. 
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1.2.3 Aantal leerkrachten in het secundair onderwijs

1.2.3.1 Algemeen 

Op 1 februari 2005 waren 6167 leerkrachten verbonden aan een Antwerpse secundaire school. In 2011 is dat 
aantal gezakt tot 6026, een daling van 2%. Het betreft hier unieke leerkrachten: zowel de actieve en niet-actieve 
leerkrachten, als de vervangers. Uitgedrukt in FTE is dat respectievelijk 5307 en 5203. Dat betekent dat zowel 
het aantal unieke leerkrachten als het aantal FTE’s gedaald is op zes jaar tijd. Deze daling houdt verband met een 
dalend leerlingenaantal (-2%) in de Antwerpse secundaire scholen in dezelfde periode.
 
Grafiek 2: evolutie van het aantal leerkrachten, fysieke aantallen en FTE 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 Bewerking: studiedienst 
Stadsobservatie

Grafiek 3: evolutie van het aantal leerlingen in de Antwerpse secundaire scholen 
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1.2.3.2 Naar tewerkstellingsstatuut 

Door de tewerkstelling uit de drukken in FTE, kan een opdeling worden gemaakt tussen twee categorieën: 
enerzijds de vastbenoemde leerkrachten en leerkrachten tijdelijk tewerkgesteld in een vacante betrekking (ver-
der het ‘leerkrachtenkorps’ genoemd), en anderzijds de leerkrachten tijdelijk tewerkgesteld in een niet-vacante 
betrekking (verder de ‘vervangers’ genoemd). Laatstgenoemde groep zijn de interimleerkrachten. Dat kunnen 
leerkrachten zijn die gedurende een heel schooljaar aan de slag zijn op een school, maar evengoed leerkrachten 
die in verschillende opeenvolgende interimcontracten tewerkgesteld zijn. 

Onderstaande grafiek geeft de evolutie volgens tewerkstellingsstatuut weer. De daling van het aantal leerkrach-
ten blijkt uitsluitend bij het leerkrachtenkorps te zitten: terwijl het aantal leerkrachten met een vaste benoeming 
of tijdelijk tewerkgesteld in een vacante betrekking daalde met 4%, is het aantal vervangers de afgelopen zes 
jaar toegenomen met 7%. Bijgevolg is het aandeel vervangers licht gestegen. 

Grafiek 4: evolutie van het aantal leerkrachten (FTE), opgedeeld naar tewerkstellingsstatuut 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Een opdeling volgens soort onderwijs leert dat enkel in het gewoon voltijds secundair onderwijs het aantal 
leerkrachten daalt. In het deeltijds beroeps secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs daar-
entegen stijgt het aantal leerkrachten sterk. Het aantal leerlingen in het deeltijds beroeps secundair onderwijs en 
het buitengewoon onderwijs is in diezelfde periode met respectievelijk 14% en 8% gestegen. 
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Grafiek 5: evolutie van het aantal leerkrachten (FTE) naar soort onderwijs 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Uitgesplitst naar tewerkstellingsstatuut valt vooral de forse stijging van het aantal vervangers in het buitenge-
woon secundair onderwijs (BUSO) op. In het deeltijds beroeps secundair onderwijs daarentegen daalt het aantal 
vervangers en stijgt het leerkrachtenkorps sterk. 

Grafiek 6: Procentuele groei van het aantal leerkrachten (FTE) naar soort onderwijs en tewerkstellings-
statuut 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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In 2005 lag het aandeel vervangers in het buitengewoon secundair onderwijs lager dan in het gewoon voltijds 
secundair onderwijs. Door de sterke stijging van het aantal vervangers in het buitengewoon secundair onder-
wijs, is het aandeel vervangers nu op hetzelfde niveau gekomen als het gewoon secundair onderwijs. In het 
deeltijds beroeps secundair is het aandeel vervangers dan weer vrij sterk gedaald ten opzichte van 2005. 

Grafiek 7: aandeel vervangers naar soort onderwijs (FTE) in 2005 en 2011
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

1.2.3.3 Naar vakgroepen7

Een opdeling volgens de elf vakgroepen geeft aan dat er vooral een daling is van het aantal leerkrachten die 
algemene vakken geven in de eerste en tweede graad. Voor de derde graad is er wel een stijging van het aantal 
leerkrachten die algemene vakken geven, behalve voor wie wetenschappen onderwijst. Ook het aantal leer-
krachten voor praktijkvakken in de harde sector neemt sterk af, in tegenstelling tot hun collega’s in de zachte 
sector. Die groei geldt ook voor het aantal leerkrachten voor godsdienstvakken. Voor beide groepen komt dat 
vooral door een stijging van het aantal vervangers. Tot slot valt ook de sterke toename op van het aantal leer-
krachten uit de restgroep. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om leerkrachten met een ondersteunende functie (GOK, 
GON, OKAN enz). 

7  Als leerkrachten in meerdere vakgroepen een lesopdracht hebben, kunnen dubbeltellingen voorkomen. Om dat te vermijden, werken we 
steeds met FTE’s, waardoor leerkrachten die in meerdere vakgroepen thuishoren, proportioneel meetellen. 
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Grafiek 8: evolutie van het aantal leerkrachten (FTE) naar vakgroep – 2005 en 2011
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Grafiek 9: procentueel verschil in aantal leerkrachten (FTE) naar vakgroep – 2005 en 2011 
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2. Persoonskenmerken 

2.1 Geslacht en leeftijd 

Om het profiel van de leerkrachten te schetsen, maken we opnieuw een opdeling tussen het leerkrachtenkorps 
(vastbenoemde leerkrachten en leerkrachten in vacante functies) en vervangers. We rapporteren in FTE, zo ver-
mijden we dubbeltellingen. 

2.1.1 Algemeen 

We deelden het onderwijzend personeel van het Antwerpse secundair onderwijs op volgens leeftijd en geslacht. 
Ongeveer twee derde van de leerkrachten zijn vrouwen. Daarbij is geen verschil naargelang het tewerkstellings-
statuut van de leerkrachten. Qua leeftijdsprofiel springen vooral de vastbenoemde leerkrachten eruit. De tijde-
lijke leerkrachten in een vacante betrekking en niet-vacante betrekking hebben een vrij jong profiel: een ruime 
meerderheid (respectievelijk 61% en 72%) is jonger dan 35 jaar. Bij de vastbenoemde leerkrachten bedraagt dat 
aandeel slechts 18%. Bovendien is meer dan helft van de vastbenoemde leerkrachten 45 jaar of ouder, terwijl 
dat aandeel bij de tijdelijke leerkrachten slechts 11% tot 15% bedraagt. 

Tabel 4: profiel van de leerkrachten op 1 februari 2011 – uitgedrukt in FTE 

 Vastbenoemd 
Tijdelijk in vacante 

betrekking
Tijdelijk in niet-vacante 

betrekking Eindtotaal 

 aantal % aantal % aantal % aantal %

Geslacht         

mannen 1331 37% 292 39% 322 37% 1945 37%

vrouwen 2264 63% 458 61% 537 63% 3259 63%

Leeftijd         

20-24 j 3 0% 71 9% 135 16% 208 4%

25-34 j 662 18% 390 52% 480 56% 1533 29%

35-44 j 1011 28% 174 23% 150 18% 1335 26%

45-54 j 1269 35% 83 11% 71 8% 1422 27%

55-59 j 593 16% 26 4% 19 2% 638 12%

60j - > j 58 2% 6 1% 3 0% 67 1%

Totaal 3595 100% 750 100% 859 100% 5203 100%

Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Als we opdelen volgens geslacht, is er in vergelijking met 2005 nauwelijks iets veranderd. Ongeveer twee derde 
van de leerkrachten is vrouw, al was het aandeel mannen in het leerkrachtenkorps zes jaar geleden nog iets 
groter (40% tegenover 37% van het totale leerkrachtenkorps). 
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Grafiek 10: het leerkrachtenprofiel naar geslacht – 2005 en 2011 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Ten opzichte van 2005 zijn er wel verschillen in de leeftijdsstructuur. De verjonging in het leerkrachtenkorps is 
opmerkelijk. Terwijl de groep leerkrachten tussen 45 en 54 jaar sterk daalt, stijgt het aantal leerkrachten tussen 
25 en 44 jaar duidelijk. Ook bij de vervangers komt deze verjonging tot uiting, maar is ze uitsluitend het gevolg 
van het toegenomen aantal leerkrachten tussen 25-34 jaar. 
De onderstaande grafiek (leerkrachtenkorps) toont eveneens aan dat leerkrachten op relatief jonge leeftijd uit-
stromen. Het aantal leerkrachten daalt immers sterk vanaf de leeftijd van 55 jaar. 

Grafiek 11: evolutie van het leeftijdsprofiel van het leerkrachtenkorps (FTE) – 2005 en 2011 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

23



Grafiek 12: evolutie van het leeftijdsprofiel van de vervangers (FTE) – 2005 en 2011
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

2.1.2 Naar vakgroep 

Het profiel van de leerkrachten naar geslacht blijkt sterk te verschillen van vakgroep tot vakgroep. Zo ligt het aan-
deel mannen (68%) opvallend hoger bij de leerkrachten die praktijkvakken uit de harde sector geven. Ook bij de 
leerkrachten die godsdienstvakken geven, is het aandeel mannen bovengemiddeld hoog. Omgekeerd zien we 
bijzonder weinig mannen in de groep ‘praktijkvakken zachte sector’. Tot slot tellen we ook bij de taalleerkrachten 
minder mannen dan gemiddeld. 

Grafiek 13: aandeel mannen volgens vakgroep – 2011 (FTE) 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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De verschillende vakgroepen hebben een gelijksoortige leeftijdsstructuur. Niettemin merken we toch enkele 
verschillen op. Zo hebben de leerkrachten die algemene vakken geven in de eerste en tweede graad, een jonger 
leeftijdsprofiel dan de leerkrachten die praktijkvakken geven: ongeveer een derde is jonger dan 35 jaar. Bij de 
leerkrachten die praktijkvakken geven in de harde en zachte sector, is daarentegen slechts één op vijf van de 
leerkrachten jonger dan 35 jaar. Deze groep telt een groter aandeel leerkrachten tussen 35 en 54 jaar. 
Ook de leerkrachten die godsdienst geven of wetenschappen in de derde graad, blijken een iets ouder leeftijds-
profiel te hebben, met vooral een groter aandeel leerkrachten tussen 45 en 54 jaar oud. Tot slot merken we op 
dat het aandeel leerkrachten van 55 jaar of ouder, voor alle vakgroepen ongeveer hetzelfde is. 

Grafiek 14: leeftijdsprofiel naar vakgroep (FTE) – 2011 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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2.2 Woonplaats van leerkrachten tewerkgesteld in Antwerpen 

Meer dan de helft van de leerkrachten die werken in het Antwerpse secundair onderwijs, woont buiten de stad. 
Dat is op zich niet verwonderlijk, gezien het grote aantal leerkrachten tewerkgesteld in Antwerpen. De onder-
staande grafiek toont aan dat er vrijwel geen verschil is naar instroom tussen het lerarenkorps en de vervangers. 
Ook door de jaren heen is er weinig veranderd. Daarom geven we enkel de kaarten weer op basis van de gege-
vens van 1 februari 2011, en maken we geen onderscheid meer tussen lerarenkorps en vervangers.

Grafiek 15: evolutie van de instroom van leerkrachten 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

De instroom van de leerkrachten van buiten Antwerpen concentreert zich niet in de randdistricten. Dat toont 
onderstaande kaart. De scholen in Antwerpen-Noord, Merksem en Hoboken hebben de grootste instroom van 
leerkrachten van buiten de stad. Ook in Berchem is het aandeel leerkrachten van buiten de stad iets hoger. De 
verschillen tussen de districten blijven niettemin relatief klein.
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Kaart 1: aandeel leerkrachten van buiten Antwerpen naar postcode 
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Kaart 2 toont grafisch dat leerkrachten met woonplaats buiten Antwerpen vooral vanuit het arrondissement 
Antwerpen komen, voor één op drie is dat het geval. Hoe verder leerkrachten wonen van Antwerpen, hoe min-
der vaak ze er lesgeven. Gent en Leuven vormen hierop een uitzondering. 

Kaart 2: woonplaats van de leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs 

Tussen het leerkrachtenkorps en de vervangers blijkt in hun profiel niet echt een onderscheid naar woonplaats. 
Een opdeling naar vakgroepen leert dat er wel verschillen zijn naargelang het vakgebied waarin leerkrachten les-
geven. Zo valt op dat leerkrachten die praktijkvakken geven in de harde of zachte sector, minder vaak in de stad 
Antwerpen wonen. Ze komen ook vaker van buiten het arrondissement Antwerpen dan de andere vakgroepen. 
Leerkrachten die praktijkvakken geven in de artistieke sector, komen dan weer veel vaker uit Antwerpen zelf. Ook 
godsdienst- en taalleerkrachten wonen vaker in de stad Antwerpen. 
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Grafiek 16: woonplaats van de leerkrachten (leerkrachtenkorps en vervangers) die lesgeven in Antwer-
pen naar vakgroep
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

2.3 Uitstroom van leerkrachten met woonplaats in Antwerpen 

Omgekeerd stellen we vast dat meer dan één op drie leerkrachten met woonplaats in Antwerpen, buiten de stad 
lesgeeft. Bij de vervangers ligt dit aandeel iets hoger, op bijna 40%. 

Het aandeel leerkrachten dat in Antwerpen woont maar lesgeeft buiten de stad, is in vergelijking met 2005 
nauwelijks veranderd. Bij de vervangers is dat aandeel gestegen in diezelfde periode. Leerkrachten die wonen 
in Antwerpen maar buiten de stad lesgeven, kiezen ongeveer even vaak voor een school binnen het arrondis-
sement Antwerpen als daarbuiten. 
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Grafiek 17: locatie van tewerkstelling van leerkrachten met woonplaats in Antwerpen in 2005 en 2011 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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Kaart 3 geeft geografisch weer naar welke gemeenten de leerkrachten met woonplaats in Antwerpen uitstro-
men.

Kaart 3: uitstroom van de leerkrachten met woonplaats in Antwerpen 
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3. Tewerkstellingsprofiel van de leerkrachten 

In hoeveel verschillende scholen zijn leerkrachten tewerkgesteld? Onder welk arbeidsregime werken ze? Worden 
bepaalde functies meer door mannen of door vrouwen uitgevoerd?

3.1 Aantal werkplekken 

Onderstaande grafiek toont het aantal verschillende werkplekken per leerkracht, uitgedrukt in FTE. Het betreft 
hier het aantal verschillende scholen, niet vestigingsplaatsen. Een leerkracht die deeltijds tewerkgesteld is op 
twee vestigingsplaatsen van eenzelfde school wordt dus  geregistreerd als tewerkgesteld op één werkplek. 
Meer dan 90% van het onderwijzend personeel in het Antwerpse basisonderwijs werkt op één school; 8 tot 9% 
is tewerkgesteld in twee verschillende scholen. Dat was zes jaar geleden ook al zo. Bovendien is er nauwelijks 
een verschil tussen het leerkrachtenkorps en de vervangers. 

Grafiek 18: evolutie van het aantal werkplekken per leerkracht – uitgedrukt in FTE 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Een verdere opdeling van leerkrachten naar statuut leert dat er wel een verschil is tussen de vastbenoemde 
leerkrachten en de andere leerkrachten wat het aantal tewerkstellingsplaatsen betreft. In alle leeftijdsgroepen 
geldt dat de vastbenoemde leerkrachten minder vaak op één plaats tewerkgesteld zijn dan de leerkrachten die 
niet vastbenoemd zijn. 
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Grafiek 19: verdeling van leerkrachten volgens administratief statuut en leeftijd naar aantal werkplek-
ken, 2011

88% 

93% 
90% 90% 

93% 
95% 

88% 

92% 93% 92% 
94% 

100% 

12% 

7% 

9% 9% 
5% 

5% 

11% 

7% 7% 
7% 

6% 

0% 1% 0% 1% 1% 2% 
0% 

1% 1% 0% 
2% 

0% 0% 

80% 

82% 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

94% 

96% 

98% 

100% 
 va

st 
 

 va
ca

nt
 

 
ni

et
-v

ac
an

t 

 va
st 

 

 va
ca

nt
 

 
ni

et
-v

ac
an

t 

 va
st 

 

 va
ca

nt
 

 
ni

et
-v

ac
an

t 

 va
st 

 

 va
ca

nt
 

 
ni

et
-v

ac
an

t 

 
20 - 34 jaar 

 
35-44 jaar 

 
45-54 jaar 

 
55 +  

3 + werkplekken 

2 werkplekken 

1 werkplek 

Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Tussen de verschillende vakgroepen zijn er wel verschillen. Zo geven de leerkrachten algemene vakken in de 
eerste en tweede graad, vaker op verschillende werkplekken les. Hetzelfde geldt voor de groep leerkrachten die 
godsdienstvakken geven. Maar zowat alle leerkrachten die praktijkvakken uit de artistieke sector geven, hebben 
slechts één werkplek. 

Een opdeling van leerkrachten naar vakgroep en leeftijd wijst uit dat de verschillen tussen de vakgroepen be-
langrijker blijken dan naar leeftijd. Zo zijn het niet alleen de jongere godsdienstleerkrachten die vaker in verschil-
lende scholen staan. Ook bij de godsdienstleerkrachten van 55+ jaar gaat het nog om 17% van de leerkrachten. 
Daarnaast valt op dat wie vakken in de eerste en tweede graad geeft, vaker op verschillende scholen lesgeeft 
dan wie vakken in de derde graad geeft. 
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Grafiek 20: evolutie van het aantal werkplekken naar vakgroepen (FTE) – 2011 
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Tabel 5: aandeel leerkrachten met meerdere werkplekken naar vakgroep en leeftijd – 2011 

20-34 j 35-44 j 45-54 j 55+ j

 1e + 2e graad Talen 15% 17% 18% 8%

 1e + 2e graad Wetenschappen 15% 11% 25% 12%

 1e + 2e graad Andere 17% 17% 28% 25%

 3e graad Talen 6% 4% 7% 6%

 3e graad Wetenschappen 8% 10% 6% 10%

 3e graad Andere 3% 6% 12% 12%

Technische en praktijkvakken harde sector - alle graden 4% 6% 7% 3%

Technische en praktijkvakken zachte sector - alle graden 8% 6% 6% 6%

Technische en praktijkvakken artistieke sector - alle graden 1% 1% 1% 0%

Godsdienstvakken - alle graden 23% 35% 24% 17%

Restcategorie - alle graden 3% 2% 4% 1%

Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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3.2 Arbeidsregime 

Hier zoomen we in op de deeltijds werkende leerkrachten. Aangezien we met de beschikbare data alleen een 
onderscheid kunnen maken tussen voltijds en deeltijds, weten we niet hoeveel uur de deeltijds werkende leer-
krachten lesgeven per week. Dat kan zowel gaan om leerkrachten met een bijna voltijds contract, als om leer-
krachten met een kleinere deeltijdbaan. Steunend op de cijfers over de stille arbeidsreserve8 (zie deel 3, paragraaf 
3.2.) weten we wel dat ongeveer 80% van de leerkrachten uit deze ‘stille reserve’ een lesopdracht van maximaal 
10 uur per week heeft. 

In tegenstelling tot de andere paragrafen, zijn de cijfers gebaseerd op fysieke aantallen en niet op FTE9. 

3.2.1 Algemeen 

Ongeveer twee op drie leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs werkt op voltijdse basis10. Dat aan-
deel is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2005. 

Grafiek 21: evolutie van het aandeel voltijds/deeltijds tewerkgestelde leerkrachten – fysieke aantallen 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Een verdere opdeling naar tewerkstellingsstatuut is niet zo evident door het frequente voorkomen van dubbel-
tellingen. Zo kan een leerkracht een deeltijdse functie in het ene statuut combineren met een deeltijdse functie 
in het andere statuut. Hoewel deze leerkracht in de praktijk een voltijdse job heeft, zal hij toch bij de deeltijds 
werkende leerkrachten worden gerekend11. We gaan ervan uit dat de combinatie interim-opdracht en ander 
statuut minder vaak voorkomt. In de onderstaande grafiek wordt het aandeel deeltijdse en voltijdse werkende 
leerkrachten voor de groep interim-leerkrachten (de vervangers) afzonderlijk weergegeven. 

8  De ‘stille reserve’ bestaat uit tijdelijke leerkrachten met een deeltijdse opdracht. Het gaat dus niet om vastbenoemde leerkrachten. 

9  De cijfers die werden verkregen op basis van de opdeling naar FTE, bleken sterk af te wijken van het aandeel voltijds en deeltijds werkende 
leerkrachten op basis van fysieke aantallen. Dat was ook het geval wanneer enkel de opdeling werd gemaakt naar leeftijd en geslacht, om 
dubbeltellingen uit te sluiten. 

10  Uit de data kunnen we echter niet afleiden of deze leerkrachten ook effectief voltijds werken. Het is mogelijk dat een deel van de 
leerkrachten een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, maar op basis van bepaalde regelingen (deeltijds) arbeidsonderbreking nemen 
(o.a. ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking). 

11 Wanneer uitgedrukt in FTE wordt deze leerkracht proportioneel verdeeld over de deeltijdse functies, waardoor het werken met FTE’s in dit 
geval dubbeltellingen niet kan uitsluiten. 
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De verhouding voltijds/deeltijds blijkt grondig te verschillen van de totale groep leerkrachten. Zo heeft in 2011 
amper 17% van de interim-leerkrachten een voltijdse job. Dat aandeel is iets hoger dan in 2005. Een opdeling 
naar leeftijd (zie grafiek 23) wijst uit dat er vooral bij de jongste groep leerkrachten (20-24 jaar) een stijging is 
van het aandeel voltijds werkende leerkrachten. 

Grafiek 22: aandeel deeltijds werkende leerkrachten bij de vervangers (fysieke aantallen) 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Grafiek 23: evolutie aandeel voltijds en deeltijds werkende leerkrachten bij de vervangers (fysieke aan-
tallen) 
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Ten opzichte van 2005 is er bij de mannen een lichte daling van het aandeel voltijds werkende leerkrachten en 
bij vrouwen een lichte stijging, waardoor de verschillen tussen mannen en vrouwen iets kleiner zijn geworden. 
Toch werken vooral de mannen voltijds: ongeveer 70%; bij vrouwen is dat twee op drie. 

Grafiek 24: evolutie van het aandeel voltijds/deeltijds tewerkgestelde leerkrachten naar geslacht (fy-
sieke aantallen) 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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3.2.2 Naar leeftijd 

Een opdeling naar leeftijd wijst uit dat het aandeel deeltijds werkende leerkrachten het hoogst is bij de jongste 
leeftijdsgroepen. Het aandeel voltijds werkende leerkrachten stijgt met de leeftijd. Net zoals in het basisonder-
wijs is er in 2011 een stijging van het aandeel deeltijds werkende leerkrachten vanaf 55 jaar, een tendens die in 
2005 evenwel niet werd waargenomen. 
Deze cijfers suggereren dat deeltijds werken mogelijk niet altijd een bewuste keuze is, zeker voor jonge leer-
krachten, maar eerder te maken heeft met het niet vinden van een voltijdse betrekking. 

Grafiek 25: evolutie van het aandeel voltijds/deeltijds tewerkgestelde leerkrachten naar leeftijd (fysieke 
aantallen) 

54% 61% 61% 
70% 69% 67% 

49% 
65% 70% 69% 

59% 56% 

46% 39% 39% 
30% 31% 33% 

51% 
35% 30% 31% 

41% 44% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

 
20j - 24j 

 
25j - 34j 

 
35j - 44j 

 
45j - 54j 

 
55j - 59j 

 
60j - > j 

 
20j - 24j 

 
25j - 34j 

 
35j - 44j 

 
45j - 54j 

 
55j - 59j 

 
60j - > j 

 2005  2011 

deeltijds 

voltijds 

Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

3.3 Ambt

Bij het soort ambt dat leerkrachten uitoefenen maken we een onderscheid tussen volgende functies: 
• leraar;
• leraar GOK;
• leraar ASV (enkel in het BUSO);
• leraar Beroepsgerichte vorming (enkel in het BUSO);
• andere: paramedische en ondersteunende functies zoals kinesitherapie, logopedie etc. 

Als we het soort ambt bekijken, is er in het gewoon voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroeps secun-
dair onderwijs (DBSO) geen verschil tussen mannen en vrouwen. In beide stelsels worden leerkrachten hoofdza-
kelijk tewerkgesteld in het ambt van leraar.
In het BUSO valt op dat mannen vaker tewerkgesteld zijn als leraar beroepsgerichte vorming en vrouwen als 
leraar Algemene en Sociale Vorming (ASV). Ook in de ondersteunende functies (kinesitherapie, logopedie, kin-
derverzorging etc.) zijn vrouwen duidelijk meer vertegenwoordigd. 
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Grafiek 26: aandeel leerkrachten in elke functie naar geslacht en soort onderwijs (FTE), 2011 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

In de bovenstaande grafiek is enkel het onderwijzend personeel opgenomen, niet de directiefuncties. Onder de 
directiefuncties vallen volgende functies: 

• coördinator; 
• directeur; 
• onderdirecteur; 
• werkplaatsleider. 

Als we inzoomen op het personeel in directiefuncties, valt op dat de genderverhouding hier totaal anders is. Het 
leerkrachtenbestand bestaat voor twee derde uit vrouwen, een verhouding die we niet terugvinden bij de direc-
tiefuncties. Voor de functie van onderdirecteur is de verdeling nog ongeveer fiftyfifty. Voor de functie van direc-
teur daarentegen, vormen mannen een ruime meerderheid. Ten opzichte van 2005 is er wel een inhaalbeweging 
merkbaar: terwijl vrouwen in 2005 slechts 1 op 3 van de directiefuncties uitoefenden, is hun aandeel in 2011 
gestegen tot ruim 40%. De grootste verandering vinden we terug bij de directeurs, waar het aandeel vrouwen 
ten opzichte van 2005 fors is toegenomen. In de andere functies bleef de man-vrouwverhouding ongewijzigd. 
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Grafiek 27: verdeling naar geslacht: directiefuncties in het secundair onderwijs (FTE) – 2005 en 2011 

100% 100% 

71% 
59% 

49% 49% 

64% 66% 67% 
58% 

0% 0% 

29% 
41% 

51% 51% 

36% 34% 33% 
42% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

 2005  2011  2005  2011  2005  2011  2005  2011  2005  2011 

 Coordinator   Directeur  Onderdirecteur   Werkplaatsleider  Totaal  

Vrouwen  

Mannen  

Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

3.4 Kwalificatie 

Om een ambt uit te oefenen of een vak te onderwijzen in het secundair onderwijs moeten leerkrachten beschik-
ken over de nodige bekwaamheid. Die bestaat uit: 

• vakkennis: verworven via opleiding of praktijkervaring; 
• pedagogische bekwaamheid: verworven via een pedagogische opleiding. 

Deze beroepskwalificaties worden ‘bekwaamheidsbewijzen’ genoemd en bepalen welke ambten de leerkracht 
mag uitoefenen en welke vakken de leerkracht mag geven. 
De bekwaamheidsbewijzen worden ingedeeld in drie categorieën:

• vereist; 
• voldoende;
• andere. 

Tot slot is het ook mogelijk om met studiebewijzen van het algemeen, technisch, beroeps en kunst secundair 
onderwijs les te geven in technische en praktische vakken. Leerkrachten moeten wel bijkomende vakkennis 
hebben opgedaan via ‘nuttige ervaring’. Dat kan door het uitoefenen van een beroep of ambacht buiten het 
onderwijs. Om erkend te worden als nuttige ervaring, moet deze praktijkervaring hebben bijgedragen tot het 
verwerven van vakkennis voor het vak dat wordt onderwezen.
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Voor studiebewijzen van het niveau hoger secundair onderwijs of derde graad van het secundair onderwijs 
is drie jaar nuttige ervaring vereist. Voor studiebewijzen van het lager secundair of tweede graad beroeps of 
technisch onderwijs, is zes jaar nuttige ervaring een vereiste.
 
De categorie ‘andere bekwaamheidsbewijzen’ is eigenlijk bedoeld als uitzonderingsmaatregel. Het gaat om 
leerkrachten die niet het juiste diploma hebben om het vak te geven of die nog geen bewijs van pedagogische 
bekwaamheid hebben behaald. 

Binnen het lerarenkorps heeft twee derde van de leerkrachten de vereiste kwalificatie12. Dat aandeel ligt een 
stuk lager dan in het basisonderwijs, waar 90% van de leerkrachten de vereiste kwalificatie heeft. De meeste 
leerkrachten die niet over de vereiste kwalificatie beschikken, kunnen wel de voldoende kwalificatie voorleggen. 
Het aandeel leerkrachten met de ‘andere ‘ kwalificatie is bij het leerkrachtenkorps erg beperkt13. Ten opzichte van 
2005 is er een daling van het aandeel leerkrachten met de vereiste kwalificatie. Dat is te wijten aan een gestegen 
aandeel leerkrachten met de voldoende kwalificatie.

 Bij de vervangers ligt het aandeel leerkrachten met een vereiste kwalificatie een stuk lager. Vooral het hoge 
aandeel leerkrachten met een andere kwalificatie valt op: één op vijf vervangers beschikt niet over de vereiste of 
voldoende kwalificatie voor het vak dat ze onderwijzen. Deze cijfers geven aan dat het vooral voor vervangingen 
moeilijk is om een leerkracht met het juiste diploma te vinden. Ten opzichte van 2005 is er bovendien een toe-
name van het aandeel leerkrachten met een voldoende kwalificatie, waardoor het aandeel leerkrachten met de 
vereiste kwalificatie bij de vervangers daalt tot minder dan de helft. 

Grafiek 28: evolutie van de bekwaamheidsbewijzen van de leerkrachten in het secundair onderwijs (FTE) 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

12  Dubbeltellingen kunnen voorkomen wanneer een leerkrachten meerdere vakken geeft en niet voor allemaal de vereiste kwalificatie heeft. 
Om het probleem van dubbeltellingen te omzeilen, worden de aantallen uitgedrukt in FTE. 

13  Er is ook een beperking in de tijd: leerkrachten met een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ kunnen worden aangesteld:
- voor een interim van maximum 97 dagen;
- voor een interim van meer dan 97 dagen, indien de school geen kandidaat vindt met een vereist of voldoende geacht 

bekwaamheidsbewijs;
-  wanneer de leerkracht een ander bekwaamheidsbewijs heeft, omdat hij/zij nog niet in het bezit is van een bewijs van pedagogische 

bekwaamheid. De leerkracht mag worden aangeworven voor de duur die nodig is om het bewijs van pedagogische bekwaamheid te 
behalen, vermeerderd met één jaar. 
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Het aandeel leerkrachten dat over de vereiste kwalificatie beschikt om de functie uit te oefenen, verschilt sterk 
naargelang de vakgroep. Bij de leerkrachten die talen of wetenschappen geven in de eerste en tweede graad, 
ligt dit aandeel zeer hoog: vier op vijf leerkrachten. Ter vergelijking: minder dan de helft van de leerkrachten die 
praktijkvakken uit de harde sector geven, beschikt over de vereiste kwalificatie. Ook binnen de groep leerkrach-
ten die praktijkvakken geven uit de zachte sector, ligt het aandeel leerkrachten met de vereiste kwalificatie een 
stuk lager dan gemiddeld. 

Daarnaast blijkt dat leerkrachten die algemene vakken geven in de derde graad, minder beschikken over de 
vereiste kwalificaties dan hun collega’s in de eerste en tweede graad. Dat kan te maken hebben met het feit dat 
leerkrachten met een PBA secundair geen algemene vakken in de derde graad kunnen geven onder de noemer 
‘vereiste kwalificatie’14. 

Onderstaande cijfers geven aan dat het vooral voor de praktijkvakken (uitgezonderd de artistieke) en voor de 
algemene vakken in de derde graad moeilijker is om leerkrachten te vinden die over de vereiste vak- en pedago-
gische bekwaamheid beschikken. 

Grafiek 29: kwalificatie van de leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs naar vakgroep (FTE) – 
2011 
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14 Tenzij in de 3e graad BSO.
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4. Besluit 

In dit hoofdstuk schetsten we het profiel van de leerkrachten die lesgeven in de Antwerpse secundaire scholen. 
Daarbij maakten we een onderscheid tussen het leerkrachtenkorps (vastbenoemde leerkrachten en leerkrachten 
in een tijdelijke vacante betrekking) en de vervangers (leerkrachten in een tijdelijke niet-vacante betrekking, 
de interimleerkrachten). Het profiel van interim-leerkrachten kan immers grondig verschillen van dat van het 
leerkrachtenkorps. 

Anders dan in het basisonderwijs – waar leerkrachten een vrij homogeen opleidingsprofiel hebben – is in het 
secundair onderwijs een meer heterogene groep van leerkrachten met diverse opleidingsachtergronden aan de 
slag. Naast de professionele bachelors in het onderwijs, die vooral in de eerste en tweede graad lesgeven, zijn er 
leerkrachten met een masterdiploma die ook in de derde graad kunnen lesgeven en leerkrachten die praktijk-
vakken geven in technische en beroepsopleidingen. 
Aangezien het dus onmogelijk is om het verwachte lerarentekort correct te voorspellen voor elk individueel 
ambt binnen het secundair onderwijs, probeerden we toch een zekere opdeling te maken op basis van de vak-
ken die afstuderende leerkrachten zouden kunnen geven. Alle ambten werden opgedeeld in elf groepen, die 
we ‘vakgroepen’ hebben genoemd. Niet te verwarren met de term ‘vakgroep’ zoals die door leerkrachten in het 
secundair onderwijs wordt gebruikt.

Op 1 februari 2011 waren in totaal 6026 leerkrachten verbonden aan een Antwerpse secundaire school. Ten 
opzichte van 2005 daalde het aantal leerkrachten met ongeveer 2%. Deze daling houdt verband met een dalend 
aantal leerlingen: in dezelfde periode verminderde het aantal leerlingen eveneens met 2%. De daling situeert 
zich enkel bij het leerkrachtenkorps, bij de vervangers is er een lichte stijging. Opvallend daarbij zijn de verschil-
len naar soort onderwijs. Vooral in het BUSO noteren we een sterke groei van het aantal vervangers, terwijl 
er in het DBSO net een sterke stijging is van het leerkrachtenkorps. Een opdeling naar vakgroepen leert dat er 
vooral een daling is van het aantal leerkrachten die algemene vakken geven in de eerste en tweede graad. Ook 
het aantal leerkrachten die praktijkvakken geven uit de harde sector daalt sterk ten opzichte van 2005. Tot slot 
blijkt er een sterke toename van leerkrachten die een ondersteunende functie uitoefenen, zoals GOK-, GON- en 
OKAN-leerkrachten. 

Ongeveer twee derde van de leerkrachten zijn vrouwen. In vergelijking met 2005 zijn er weinig verschillen, 
behalve in de leeftijdsstructuur. Bij het leerkrachtenkorps is er sprake van een duidelijke verjonging. De groep 
leerkrachten tussen 45 en 54 jaar daalt sterk, terwijl het aantal leerkrachten tussen 25 en 44 jaar toeneemt. Ook 
bij de vervangers komt deze verjonging tot uiting, maar is ze uitsluitend het gevolg van een toename van het 
aantal leerkrachten tussen 25 en 34 jaar. Vanaf de leeftijd van 55 jaar daalt het aantal leerkrachten sterk. Ook 
qua leeftijdsprofiel zijn er verschillen tussen de vakgroepen. Leerkrachten die praktijkvakken geven in de harde 
of artistieke sector, blijken een ouder leeftijdsprofiel te hebben dan gemiddeld. 
Ongeveer de helft van de leerkrachten die in Antwerpen lesgeeft, woont niet in de stad. De instroom van leer-
krachten van buiten de stad concentreert zich niet in de randdistricten, maar in Antwerpen-Noord, Berchem, 
Merksem en Hoboken. Wie niet in Antwerpen woont, is vooral afkomstig uit het arrondissement Antwerpen. 
Omgekeerd stellen we vast dat één op drie leerkrachten die in Antwerpen woont, buiten de stad lesgeeft.
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Het leeuwendeel van de leerkrachten heeft slechts één werkplek. Er zijn geen verschillen naar tewerkstellings-
statuut, wel naar vakgroep. Leerkrachten die algemene vakken onderwijzen in de eerste en tweede graad, geven 
vaker in verschillende scholen les. 

Ongeveer twee op drie leerkrachten die werkzaam zijn in het secundair onderwijs, doen dit op voltijdse basis. 
Met 70% ligt het het aandeel voltijds werkende leerkrachten bij mannen iets hoger. Bij de vervangers ligt het 
aandeel voltijds werkende leerkrachten dan weer een heel stuk lager: in 2011 was amper 17% van de vervangers 
aan het werk in een voltijdse job, al neemt het aandeel voltijds werkende leerkrachten bij de jongsten onder hen 
wel toe. 

Een opdeling naar leeftijd wijst uit dat het aandeel deeltijds werkende leerkrachten het hoogst is bij de jongste 
leeftijdsgroepen. Het aandeel voltijds werkende leerkrachten stijgt met de leeftijd. Net zoals in het basisonder-
wijs, is er in 2011 een stijging van het aandeel deeltijds werkende leerkrachten vanaf 55 jaar, een tendens die 
we in 2005 evenwel niet waarnamen. Deze cijfers suggereren dat niet alle leerkrachten die deeltijds werken, dat 
ook op vrijwillige basis doen. 

Zoomen we in op het soort functie dat mannen en vrouwen in het secundair onderwijs uitoefenen, dan valt 
vooral het verschil op tussen de man-vrouwverhouding bij directeurs en de rest van het lerarenkorps. Terwijl 
driekwart van de leerkrachten secundair onderwijs vrouwen zijn, oefenen mannen een meerderheid van de 
directeursfuncties uit. Ten opzichte van 2005 is er wel sprake van een inhaalbeweging: het aandeel vrouwelijke 
directeurs steeg van 1 op 3 tot ruim 40%. 

Binnen het leerkrachtenkorps heeft driekwart van de leerkrachten de vereiste kwalificatie. Dat aandeel ligt een 
stuk lager dan in het basisonderwijs, waar 90% over de vereiste kwalificatie beschikt. Het aandeel leerkrachten 
met een ‘andere kwalificatie’ blijft bij het leerkrachtenkorps vrij beperkt (3%). Bij vervangers is dat een pak 
hoger. Vooral het hoge aandeel leerkrachten met een ‘andere kwalificatie’ valt op: één op vijf leerkrachten 
beschikt niet over de vereiste of voldoende kwalificatie voor de functie die ze uitoefent. Ten opzichte van 2005 is 
er een toename van het aandeel vervangers met een voldoende kwalificatie, waardoor het aandeel leerkrachten 
met de vereiste kwalificatie bij deze groep daalt tot minder dan de helft. Deze cijfers geven aan dat het vooral 
voor vervangingen moeilijk is om een leerkracht met de juiste vakbekwaamheid te vinden. 

Het aandeel leerkrachten dat over de vereiste kwalificatie beschikt, verschilt bovendien tussen de vakgroepen. 
Vooral bij de leerkrachten die praktijkvakken geven, ligt het aandeel leerkrachten met een vereiste kwalificatie 
een stuk lager dan gemiddeld. Daarnaast valt ook op dat bij de leerkrachten die talen en wetenschappen geven 
in de derde graad (de masters) het aandeel leerkrachten met een vereiste kwalificatie een stuk lager ligt dan 
bij de leerkrachten die dezelfde vakken geven in de eerste en tweede graad. Dat leerkrachten met een PBA 
secundair onderwijs geen algemene vakken in de derde graad van het secundair onderwijs kunnen geven onder 
‘vereiste kwalificatie’, is een mogelijke verklaring. 

Ondanks een dalend aantal leerlingen in het secundair onderwijs, blijkt niettemin dat sommige categorieën 
van leerkrachten moeilijker te vinden zijn. Het gaat vooral om leerkrachten die praktijkvakken onderwijzen, en 
leerkrachten die talen en wetenschappen geven in de derde graad. 
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BIJLAGE DEEL 1

GROEP 1:  1e + 2e graad Talen 

ko_vak vakrub graad vak

HANDELSCORRESPONDENTIE 
DUITS

TV 1/2 99

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENGELS

TV 1/2 101

HANDELSCORRESPONDENTIE 
FRANS

TV 1/2 103

HANDELSCORRESPONDENTIE 
NEDERLANDS

TV 1/2 108

DUITS AV 1/2 59

ENGELS AV 1/2 70

FRANS AV 1/2 76

GRIEKS AV 1/2 92

LATIJN AV 1/2 165

NEDERLANDS AV 1/2 186

NEDERLANDS VOOR 
NIEUWKOMERS

AV 1/2 877

SPAANS AV 1/2 257

GROEP 2:  1e + 2e graad Wetenschappen 

ko_vak vakrub graad vak

AARDRIJKSKUNDE AV 1/2 1

BIOLOGIE AV 1/2 34

ECONOMIE AV 1/2 62

FYSICA AV 1/2 77

NATUURWETENSCHAPPEN AV 1/2 183

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN AV 1/2 308

WETENSCHAPPELIJK WERK AV 1/2 309

WISKUNDE AV 1/2 312

CHEMIE AV 1/2 48

GROEP 3:  1e + 2e graad Andere

ko_vak vakrub graad vak

CULTUURBESCHOUWING AV 1/2 52

CULTUURWETENSCHAPPEN AV 1/2 784

ECOLOGIE AV 1/2 60

ESTHETICA AV 1/2 71

EXPLORATIE AV 1/2 72

EXPRESSIE AV 1/2 73

FILOSOFIE AV 1/2 809

GEDRAGSWETENSCHAPPEN AV 1/2 783

GESCHIEDENIS AV 1/2 79

INFORMATICA AV 1/2 128

KLASSIEKE STUDIEN AV 1/2 147

KUNSTGESCHIEDENIS AV 1/2 156

LICHAMELIJKE OPVOEDING AV 1/2 168

MAATSCHAPPELIJKE VORMING AV 1/2 171

MUZIKALE OPVOEDING AV 1/2 181

NIET-CONFESSIONELE 
ZEDENLEER

AV 1/2 187

PLASTISCHE OPVOEDING AV 1/2 202

PROJECT ALGEMENE VAKKEN AV 1/2 224

SOCIALE ACTIVITEIT AV 1/2 254

SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE AV 1/2 256

SOCIOLOGIE AV 1/2 255

SPORT AV 1/2 782

WETENSCHAPPELIJKE 
LITERATUUR

AV 1/2 310

GROEP 4:  3de  graad Talen 

ko_vak vakrub graad vak

HANDELSCORRESPONDENTIE 
DUITS

TV 3 99

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENGELS

TV 3 101

HANDELSCORRESPONDENTIE 
FRANS

TV 3 103

HANDELSCORRESPONDENTIE 
NEDERLANDS

TV 3 108

DUITS AV 3 59

ENGELS AV 3 70

FRANS AV 3 76

GRIEKS AV 3 92

LATIJN AV 3 165

NEDERLANDS AV 3 186

NEDERLANDS VOOR 
NIEUWKOMERS

AV 3 877

SPAANS AV 3 257
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GROEP 5:  3de  graad Wetenschappen

ko_vak vakrub graad vak

AARDRIJKSKUNDE AV 3 1

BIOLOGIE AV 3 34

ECONOMIE AV 3 62

FYSICA AV 3 77

NATUURWETENSCHAPPEN AV 3 183

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN AV 3 308

WETENSCHAPPELIJK WERK AV 3 309

WISKUNDE AV 3 312

CHEMIE AV 3 48

GROEP 6:  3de  graad Andere

ko_vak vakrub graad vak

CULTUURBESCHOUWING AV 3 52

CULTUURWETENSCHAPPEN AV 3 784

ECOLOGIE AV 3 60

ESTHETICA AV 3 71

EXPLORATIE AV 3 72

EXPRESSIE AV 3 73

FILOSOFIE AV 3 809

GEDRAGSWETENSCHAPPEN AV 3 783

GESCHIEDENIS AV 3 79

INFORMATICA AV 3 128

KLASSIEKE STUDIEN AV 3 147

KUNSTGESCHIEDENIS AV 3 156

LICHAMELIJKE OPVOEDING AV 3 168

MAATSCHAPPELIJKE VORMING AV 3 171

MUZIKALE OPVOEDING AV 3 181

NIET-CONFESSIONELE 
ZEDENLEER

AV 3 187

PLASTISCHE OPVOEDING AV 3 202

PROJECT ALGEMENE VAKKEN AV 3 224

SOCIALE ACTIVITEIT AV 3 254

SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE AV 3 256

SOCIOLOGIE AV 3 255

SPORT AV 3 782

WETENSCHAPPELIJKE 
LITERATUUR

AV 3 310

GROEP 7: Technische en praktijkvakken harde sector 
- alle graden 

ko_vak vakrub graad vak

AGRARISCHE TECHNIEKEN BG alle 317

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE TV alle 582

APOTHEEK TV alle 10

AUTORIJTECHNIEKEN PV/TV alle 18/19

AUTOTECHNIEK PV/TV alle 20/21

BAKKERIJ PV/TV alle 22/23

BOUW PV/TV/
BG

alle 40/41/
319

CARROSSERIE PV/TV/
BG

alle 44/45/
775

CENTRALE VERWARMING PV/TV alle 48

DIAMANT PV/TV alle 57/58

ELEKTRICITEIT PV/TV alle 64/65

ELEKTROMECHANICA PV/TV alle 66/67

ELEKTRONICA TV alle 69

GOUD PV/TV alle 84/85

HOUT PV/TV/
BG

alle 119/120/
326

LASSEN - CONSTRUCTIE PV/TV alle 163/164

LASSEN-MONTEREN BG alle 778

MECHANICA PV/TV alle 172/173

METAAL BG alle 329

NIJVERHEIDSTECHNIEKEN PV/TV alle 188/189

OPTIEK PV/TV alle 190/191

PODIUMTECHNIEK PV/TV alle 930/931

SANITAIR PV/TV alle 242/243

SCHILDEREN EN DECORATIE PV/TV/
BG

alle 246/247/
332

SLAGERIJ PV/TV alle 252/253

TANDTECHNIEK PV/TV alle 266

TECHNIEK (VROEGER : T.O.) TV alle 268

TUINBOUW PV/TV alle 286/287

UURWERKMAKEN PV/TV alle 288/289

VEILIGHEIDSTECHNIEK PV/TV alle 928/929

TOEGEPASTE BIOLOGIE TV alle 274

TOEGEPASTE CHEMIE TV alle 275/347

TOEGEPASTE ECOLOGIE PV/TV alle 276

TOEGEPASTE ECONOMIE PV/TV alle 277
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TOEGEPASTE FYSICA TV alle 278

TOEGEPASTE INFORMATICA PV/TV alle 279

TOEGEPASTE 
NATUURWETENSCHAPPEN

TV alle 280/352

GROEP 8: Technische en praktijkvakken zachte sector 
- alle graden 

ko_vak vakrub graad vak

BIO-ESTHETIEK PV/TV alle 36/37

BOEKHOUDING TV alle 39

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE TV alle 582

APOTHEEK TV alle 10

DACTYLOGRAFIE PV/TV alle 53/54

DAMESKAPPEN PV/TV alle 55/56

GEZINSTECHNIEKEN PV/TV alle 80/81

HAARTOOI PV/TV alle 95/96

HAARTOOI- EN 
SCHOONHEIDSZORGEN

BG alle 325

HANDEL PV/TV alle 97/98

HERENKAPPEN PV alle 116

HOTEL PV/TV alle 117/118

HUISHOUDKUNDE PV/TV/
BG

alle 123/124/
777

KANTOORTECHNIEKEN PV/TV alle 138

MODE PV/TV alle 807/808

OPVOEDKUNDE PV/TV alle 192/193

PUBLIC-RELATIONS TV alle 232

TOERISME TV alle 283

VERKOOP PV/TV alle 290/291

VERKOOP- EN 
KANTOORTECHNIEKEN

BG alle 336

VERZORGING PV/TV/
BG

alle 592/593/
781

VERZORGINGSTECHNIEKEN PV/TV alle 294/295

VOEDING PV/TV/
BG

alle 298/299/
338

RECHT TV alle 233

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE TV alle 281

GROEP 9: Technische en praktijkvakken artistieke 
sector - alle graden 

ko_vak vakrub graad vak

ALGEMENE MUZIEKLEER KV alle 4

ALGEMENE VERBALE VORMING KV alle 6

ARCHITECTURALE VORMING KV alle 11

AUDIO-VISUELE VORMING KV alle 16

BEELD- EN MEDIACULTUUR KV alle 28

BEELDENDE KUNSTEN KV/PV alle 24/25

BEELDENDE VORMING KV/PV alle 26/27

BINNENHUISKUNST KV alle 30

BOUWKUNST KV alle 43

CREATIEF MUSICEREN KV alle 51

FOTOGRAFIE KV alle 75

GRAFISCHE TECHNIEKEN PV/TV/
BG

alle 88/89/
324

GRIME PV/TV alle 93/94

HEDENDAAGSE DANS KV/PV alle 113/114

INSTRUMENT ACCORDEON KV alle 358

INSTRUMENT ALTVIOOL KV alle 360

INSTRUMENT BLOKFLUIT KV alle 362

INSTRUMENT BUGEL KV alle 363

INSTRUMENT CELLO KV alle 364

INSTRUMENT CONTRABAS KV alle 366

INSTRUMENT DOEDELZAK KV alle 875

INSTRUMENT DWARSFLUIT KV alle 368

INSTRUMENT GITAAR KV alle 372

INSTRUMENT HARP KV alle 373

INSTRUMENT PIANO KV alle 380

INSTRUMENT SAXOFOON KV alle 381

INSTRUMENT SLAGWERK KV alle 382

INSTRUMENT TROMPET KV alle 385

INSTRUMENT VIOOL KV alle 387

INSTRUMENTALE 
KAMERMUZIEK

KV alle 131

KLASSIEKE DANS KV/PV alle 145/146

KOORZANG KV alle 152

KUNSTAMBACHTEN KV alle 155

KUNSTINITIATIE KV alle 157

MUZIEKESTHETICA KV alle 177
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MUZIEKTHEORIE KV alle 180

PLASTISCHE EN DECORATIEVE 
TECHNIEKEN

PV/TV alle 198/199

PLASTISCHE KUNSTEN KV alle 200

PUBLICITEITSTEKENEN PV/TV alle 229/230

SAMENSPEL KV alle 240

TOEGEPASTE BEELDENDE 
VORMING

KV alle 272

TONEEL KV alle 284

VOORDRACHT EN 
WELSPREKENDHEID

KV alle 300

VRIJE BEELDENDE VORMING KV alle 302

WAARNEMINGSTEKENEN KV/PV alle 304/305

ZANG KV alle 313

GROEP 10: Godsdienstvakken  - alle graden

ko_vak vakrub graad vak

ISLAMITISCHE GODSDIENST nvt alle 135

ISRAELITISCHE GODSDIENST nvt alle 136

KATHOLIEKE GODSDIENST nvt alle 140

ORTHODOXE GODSDIENST nvt alle 194

PROTESTANTSE GODSDIENST nvt alle 225

GROEP 11: Restcategorie - alle graden 

ko_vak vakrub graad vak

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS nvt alle 436

B.P.T. MODULARISERING - 
LESOPDRACHT

nvt alle 695

BEGELEIDER nvt alle 357

BIJSCHOLING nvt alle 619

BIJZONDERE PEDAGOGISCHE 
TAKEN (B.P.T.)

nvt alle 426

BPT ACCENT OP TALENT nvt alle 793

GOK nvt alle 770

ICT nvt alle 785

INHAALLESSEN nvt alle 428

INTERNE PEDAGOGISCHE 
BEGELEIDING (I.P.B.

nvt alle 424

KLASSEDIRECTIE nvt alle 425

KLASSERAAD nvt alle 423

OKAN VERVOLGTRAJECT nvt alle 880

ONDERWIJS AAN HUIS nvt alle 598

SEMINARIE nvt alle 794

STAGE nvt alle 792

TAAK- EN 
FUNCTIEDIFFERENTIATIE

nvt alle 898

UREN LEREN EN WERKEN nvt alle 910

VOORAFNAME 
PUNTENENVELOPPE

nvt alle 699

AFWIJKINGSUREN nvt nvt 884

BPT (ALTERNERENDE 
BEROEPSOPLEIDING)

nvt nvt 620

EXTRA SOCIALE MAATREGEL nvt nvt 947

GEïNTEGREERD ONDERWIJS nvt nvt 595

GON 
AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

nvt nvt 885

OBSERVATIE nvt nvt 690
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Deel 2: vraagzijde

Studiedienst Stadsobservatie Stad Antwerpen
Maja Debacker 
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5. Demografische indicatoren 

Rapporten15 over de evolutie van de Antwerpse bevolking geven aan dat de Antwerpse bevolking groeit. Zowel 
de effecten van vergroening als van vergrijzing zijn van tel: de bevolkingscijfers wijzen op een sterke groei van 
zowel de jongste (-10 jaar) als de oudste leeftijdsgroep (80+ jaar). Deze demografische ontwikkelingen heb-
ben een rechtstreekse impact op het onderwijs, en dus bij uitbreiding ook op de evolutie van het onderwijzend 
personeel. Daarom is het relevant om te bekijken hoe de Antwerpse bevolking zal evolueren. 

5.1 Evolutie van het aantal inwoners en het aantal geboorten

Tijdens de periode 2004-2012 steeg het aantal inwoners in de stad Antwerpen met meer dan 40.000 inwoners, 
of een aandeel van 9%. In diezelfde periode kwamen er ook heel wat kinderen en jongeren bij. Het aantal jon-
geren tussen 12 en 17 jaar steeg toen met 3%, iets lager dus dan de relatieve stijging van de totale bevolking. 
Voor de kinderen tussen 6 en 11 jaar ligt dat enigszins anders. In 2012 waren er 12% meer kinderen tussen 6 
en 11 jaar dan in 2004. Relatief gezien is het aantal jongere kinderen dus sterker gestegen dan het totaal aantal 
inwoners. Dat betekent dat het secundair onderwijs in Antwerpen zich de komende jaren mag verwachten aan 
een stijgend aantal leerlingen. Deze demografische evolutie zal ongetwijfeld een impact hebben op de vraag 
naar leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs. 

Tabel 6: evolutie van het aantal inwoners in de stad Antwerpen 

Jaar Totaal 6-11 jaar 12-17 jaar

2004 465.552 30.335 30.055

2005 468.244 30.316 30.323

2006 470.044 30.061 30.450

2007 473.265 30.276 30.272

2008 477.306 30.490 30.147

2009 482.510 30.853 30.050

2010 484.850 31.209 29.978

2011 492.149 32.405 30.146

2012 506.225 33.980 30.905

Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking
Bewerkingen: studiedienst Stad Antwerpen 

15 Zie onder meer Bevolkingsoverzicht 2013, studiedienst Stad Antwerpen.
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5.2 Bevolkingsprognoses 

Om de vraag naar leerkrachten te kunnen inschatten, is het belangrijk dat we weten hoe de bevolking zal evolu-
eren. Hiervoor moeten we een beroep doen op bevolkingsprognoses16. Op basis van waarnemingen betreffende 
migraties, vruchtbaarheid en levensverwachting, werkte de studiedienst Stadsobservatie vijf scenario’s uit over 
de mogelijke evolutie van de bevolking in Antwerpen. 

• Scenario 1: de trends waargenomen in 2011 blijven constant17. 
• Scenario 2: gemiddeld migratiesaldo 2002-2009 met gelijk gebleven totaal vruchtbaarheidscijfer 

(TVC)18. 
• Scenario 2a: gemiddeld migratiesaldo 2002-2009 met toegenomen TVC. 
• Scenario 3: migratiesaldo gaat naar 0 met gelijk gebleven TVC.
• Scenario 3a: migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen TVC. 

In elk van de scenario’s mogen we een stijging van het aantal jongeren tussen 12 en 17 jaar verwachten. Onder-
staande grafiek geeft voor de vijf scenario’s het te verwachten aantal jongeren in het secundair onderwijs weer 
tot 2030. In de eerste periode (tot 2016) is de stijging eerder licht. Daarna neemt deze groep forser toe in aantal 
en in aandeel van de bevolking. 

Scenario 1 (het maximumscenario) toont een verwachte toename van ongeveer 8000 jongeren tussen 12 en 17 
jaar tegen 2020. In het minimumscenario (scenario 3a) wordt een toename van 5500 jongeren in deze leeftijds-
categorie verwacht. Voorts valt op dat er vooral een sterke toename te verwachten is vanaf 2016, wanneer de 
kinderen die nu in de lagere school zitten beginnen door te schuiven naar het secundair onderwijs. Dat betekent 
dat de capaciteitstekorten die nu al in het Antwerpse basisonderwijs sterk aan de orde zijn, op termijn ook in het 
secundair onderwijs voelbaar zullen worden. 

16  Voor meer informatie over de bevolkingsprognoses en een uitgebreide analyse verwijzen we naar het rapport: Rotthier, P., (2012), 
Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030, Stad Antwerpen: studiedienst Stadsobservatie.

17  De migratiegegevens vertonen een piek van migratie in de periode 2010-2011. Het is moeilijk in te schatten of het eenmalig is of om een 
structurele evolutie gaat. Om dat in te schatten, zijn nog jaren waarneming nodig. Momenteel nemen we de twee hypothesen mee in 
de prognose. We houden in scenario 1 rekening met de mogelijkheid dat dit een structureel gegeven is en trekken de waarnemingen van 
2011 door naar de toekomst. In de andere groeiscenario’s (scenario 2 en 2a) laten we het migratiesaldo opnieuw zakken tot het niveau voor 
2010. 

18  De berekening van het TVC gebeurt op basis van het aantal geboorten gekoppeld aan de leeftijd van de moeder. Hoeveel kinderen baart 
een vrouw gemiddeld volgens haar leeftijd? Bij autochtone vrouwen is dat 1,6; bij allochtone vrouwen ligt dit met 2,8 een stuk hoger. 
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Grafiek 30: prognose van het aantal 12- tot 17-jarigen in Antwerpen tot 2030 
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Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

5.3 Prognose van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs 

Op basis van de bevolkingsprognoses hebben we het aantal te verwachten leerlingen in het secundair onderwijs 
ingeschat tot 2030. Daarbij waren aanvankelijk de bevolkingsprognoses het uitgangspunt. In plaats van te wer-
ken met de resultaten van de vijf scenario’s, kozen we voor de eenvoud voor een maximum- en minimumscena-
rio. Aangezien de resultaten van scenario 1 in de algemene prognose sterk afwijken van de andere scenario’s, en 
het niet zeker is dat de migratietrends in 2011 van structurele aard zijn, hebben we beslist om niet scenario 1 te 
nemen als maximumscenario, maar wel scenario 2a. Als minimumscenario kozen we voor scenario 3a. 

We maakten de prognose van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs enkel op voor het gewoon voltijds 
secundair onderwijs (zonder HBO), en niet voor het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO). 

Ook maakten we een onderscheid tussen de jongeren van 12 tot 17 jaar en de jongeren tussen 18 tot 24 jaar. 
De onderliggende redenering is dat het Antwerpse secundair onderwijs momenteel heel wat jongeren telt in de 
leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar. Deze 18-plussers niet meenemen in de prognose betekent dan ook een aanzienlijke 
onderschatting van het aantal te verwachten leerlingen. Anderzijds kunnen we beide leeftijdsgroepen niet op 
dezelfde manier behandelen: het aandeel 18- tot 24-jarigen in het secundair onderwijs ligt immers aanzienlijk 
lager dan het aandeel 12- tot 17-jarigen. 

Zowel voor de 12- tot 17-jarigen als voor de 18- tot 24-jarigen zetten we de bevolkingscijfers af tegenover het 
aantal leerlingen dat woont en secundair onderwijs volgt in Antwerpen. 
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Tabel 7: aandeel Antwerpse bevolking naar leeftijd in een secundaire school in Antwerpen 

 

Bevolking 
12-17 jaar in 
Antwerpen 

Leerlingen 
12- 17 jaar 

in Antwerps 
secundair 

onderwijs* 
met domicilie 
in Antwerpen

Aandeel 
12-17 jaar in 

secundair 
onderwijs 

18-24 jaar in 
Antwerpse 
bevolking 

18-24 jaar* 
in Antwerps 

secundair 
onderwijs 

Aandeel 
18-24 jaar 

in secundair 
onderwijs 

2006-2007 30.450 21.620 0,71 40.173 3.985 0,10

2007-2008 30.272 21.481 0,71 40.702 4.026 0,10

2008-2009 30.147 21.471 0,71 41.058 4.133 0,10

2009-2010 30.050 21.402 0,71 41.430 4.236 0,10

2010-2011 29.978 21.343 0,71 40.899 4.256 0,10

* Enkel leerlingen met domicilie in Antwerpen, uitgezonderd HBO en BUSO.
Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking, Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Gemiddeld volgt 71% van de Antwerpenaren tussen 12 en 17 jaar les in een Antwerpse secundaire school. Bij de 
18- tot 24-jarigen bedraagt dat aandeel nog 10%. 

Om een prognose te maken van het aantal leerlingen, hebben we het gemiddelde aandeel 12- tot 17-jarigen 
en het gemiddelde aandeel 18- tot 24-jarigen in het Antwerpse secundair onderwijs toegepast op het aantal 
jongeren dat in beide leeftijdsgroepen wordt voorspeld op basis van de bevolkingsprognoses. We stelden een 
prognose van het aantal leerlingen op voor het maximumscenario (gemiddeld migratiesaldo 2002-2009 met 
toegenomen TVC) en voor het minimumscenario (migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen TVC). 

Voor de uitgebreide tabel met berekeningen voor zowel het maximum- als het minimumscenario, verwijzen we 
naar de bijlage. De onderstaande grafiek toont hoeveel Antwerpenaren in de komende jaren in het Antwerpse 
secundair onderwijs worden verwacht. Op basis van deze prognose zijn dat er ongeveer 4000 meer. 

Grafiek 31: prognose van het aantal Antwerpenaren in het Antwerpse secundair onderwijs tot 2030
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Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking, Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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Anders dan in het basisonderwijs, dat erg lokaal rekruteert, zien we in het secundair onderwijs een belangrijke 
instroom van leerlingen die niet in de stad wonen. Om een correcter beeld te krijgen van het aantal leerlingen 
dat we in Antwerpen mogen verwachten, moeten we dus ook de instroom van niet-Antwerpse leerlingen mee 
in rekening brengen. Daarvoor gaan we uit van het gemiddeld aandeel leerlingen dat de afgelopen vijf jaar van 
buiten de stad is ingestroomd in het Antwerpse secundair onderwijs (zie tabel 8). Gemiddeld gaat het om 9451 
leerlingen. Die moeten telkens worden opgeteld bij het aantal voorspelde Antwerpenaren in het Antwerpse 
secundair onderwijs. Het resultaat van deze oefening staat in tabel 9, met voor het maximum- en minimumsce-
nario het totaal aantal leerlingen (inclusief de instroom) dat op basis van de prognose wordt verwacht19. 

Tabel 8: instroom in het Antwerpse secundair onderwijs van leerlingen die niet in de stad Antwerpen 
wonen 

 Schooljaar Instroom van leerlingen van buiten de stad 

2006-2007 9802

2007-2008 9691

2008-2009 9517

2009-2010 9219

2010-2011 9028

Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

19  Voor meer detailcijfers: zie de tabellen in de bijlage. 
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Tabel 9: prognose van aantal leerlingen in het Antwerpse secundair onderwijs: aantal Antwerpenaren en 
de instroom van leerlingen buiten de stad

Jaar Schooljaar Maximumscenario Minimumscenario 

2011 2011-2012 35.598 35.598

2012 2012-2013 35.906 35.906

2013 2013-2014 36.111 36.111

2014 2014-2015 36.336 36.365

2015 2015-2016 36.481 36.522

2016 2016-2017 36.812 36.853

2017 2017-2018 37.391 37.403

2018 2018-2019 37.995 37.955

2019 2019-2020 38.759 38.642

2020 2020-2021 39.665 39.452

2021 2021-2022 40.655 40.325

2022 2022-2023 41.590 41.124

2023 2023-2024 42.507 41.886

2024 2024-2025 43.366 42.573

2025 2025-2026 44.233 43.189

2026 2026-2027 45.075 43.694

2027 2027-2028 45.965 44.177

2028 2028-2029 46.820 44.541

2029 2029-2030 47.625 44.768

2030 2030-2031 48.517 44.989

Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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Grafiek 32: prognose van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs tot 2030 
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Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Op basis van de bevolkingsprognoses en in de veronderstelling dat zowel de huidige leeftijdsopbouw als de in- 
en uitstroom van leerlingen ongewijzigd blijven, verwachten we tegen 2020 een toename van ongeveer 4000 
leerlingen op het Antwerpse grondgebied. Tegen 2030 zou dat resulteren in een toename van ongeveer 9000 
(minimumscenario) tot 12.000 (maximumscenario) leerlingen. 

Die enorme stijging dwingt de stad tot een uitbreiding van de capaciteit van het onderwijs. Maar voor elke 
bijkomende klas/school, moet ook bijkomend onderwijzend personeel worden gezocht. Deze evolutie zal dus 
de vraag naar leerkrachten de komende jaren fel doen stijgen.

57



6.  Prognose van de vraag naar leraren secundair onderwijs

6.1 Effect van de demografische ontwikkeling op de vraag 

In het vorige hoofdstuk stelden we, op basis van de beschikbare bevolkingsprognoses, een prognose op van 
het te verwachten aantal leerlingen in de stad Antwerpen. Aangezien de bevolkingsprognoses reiken tot 2030, 
konden we tot dan een leerlingenprognose maken. Tegen 2030 verwachten we – afhankelijk van het gekozen 
scenario – zo’n 9000 tot 12.000 extra leerlingen. Tot 2020 lopen de resultaten van het maximum- en het mini-
mumscenario minder ver uiteen, en gaan we uit van een toename van ongeveer 4000 leerlingen. 
 
In dit hoofdstuk gaan we na welk effect de demografische evolutie zal hebben op het aantal leerkrachten in de 
stad Antwerpen. Omdat niet alle leerkrachten voltijds werken, wordt het aantal te verwachten FTE berekend. 
Daarbij gaan we uit van de leerlingenprognoses in het vorige hoofdstuk, en enkele andere aannames: 

• we houden geen rekening met het nieuwe beleid;
• we houden geen rekening met de maatregelen in het kader van het capaciteitsvraagstuk; 
• naar analogie met de sectorfoto basisonderwijs20, berekenen we de elasticiteit21 op basis van de 

procentuele verandering van het aantal leerlingen en het aantal FTE’s in het Antwerpse secundair 
onderwijs tussen 2005 en 2011. 

Tabel 10: berekening van de elasticiteit in het Antwerpse secundair onderwijs 

Schooljaar Aantal leerlingen Aantal FTE Elasticiteit

2005 37.567 5306,8  

2011 36.821 5203,3  

% verandering -1,99 -1,95 0,98

Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi, 1 februari 2005 en 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

20  Debacker, M. , Rombaut, K. , Schryvers, E. , Vissers, P. (2011), Sectorfoto basisonderwijs: lokale analyse van de arbeidsmarkt voor het 
kleuter- en lager onderwijs Stad Antwerpen, Stad Antwerpen: afdeling Algemeen Onderwijsbeleid.

21  Elasticiteit: de mate waarin de grootheid van de afhankelijke variabele (in dit geval het aantal FTE) verandert door de verandering in 
de grootheid van een of meerdere onafhankelijke variabelen (in dit geval het aantal leerlingen). Strikt genomen moet bij de berekening 
van de elasticiteit elke andere mogelijke invloed op de afhankelijke variabele constant worden gehouden, zoals extra omkadering of 
beleidsmaatregelen. Dat bleek voor deze berekening niet haalbaar.
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Tabel 11: berekening van de te verwachten toename aan FTE 

Schooljaar
Prognose 
leerlingen

Procentuele groei 
aantal leerlingen Elasticiteit (0,98) Verandering FTE 

2011-2012 34.525 0 0 5203,3

2013-2014 36.111 4,6 4,5 234,2

2014-2015 36.336 5,2 5,1 267,5

2015-2016 36.481 5,7 5,6 288,9

2016-2017 36.812 6,6 6,5 337,8

2017-2018 37.391 8,3 8,1 423,3

2018-2019 37.995 10,1 9,9 512,6

2019-2020 38.759 12,3 12,0 625,3

Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi 
Bevolkingsprognoses studiedienst Stadsobservatie 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Aangezien de resultaten van de leerlingenprognoses voor het maximum- en het minimumscenario zoals uitge-
werkt in paragraaf 1.3., vrij dicht bij elkaar liggen, is voor de berekening van de vraag naar leerkrachten enkel 
uitgegaan van het maximumscenario.

Op basis van de bevolkingsprognoses en de elasticiteit van vraag en aanbod in het secundair onderwijs bere-
kenden we dat het Antwerpse secundair onderwijs tegen 2020 nood heeft aan 625 extra FTE’s (zie tabel 11). 
Daarbij hielden we nog geen rekening met de uitstroom van de leerkrachten. Verderop komen we daar op terug. 

Grafiek 33: te verwachten toename van het aantal FTE’s door bevolkingsevolutie 
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Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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6.2 De uitstroom van oudere personeelsleden 

In de onderstaande figuur wordt de leeftijdsstructuur getoond van de personeelsleden in het secundair onder-
wijs in 2000 en 2010. In deze grafieken zijn de personeelsleden in een TBS-regeling voorafgaand aan het rust-
pensioen, niet opgenomen. In vergelijking met 2000 is het totaal aantal personeelsleden met 4% gestegen. Die 
stijging situeert zich evenwel bijna volledig in de jongere leeftijdscategorieën: vooral het aantal leerkrachten tus-
sen 25 en 34 jaar steeg sterk. Ten opzichte van 2000 is er echter een scherpe daling van het aantal leerkrachten 
tussen 40 en 50 jaar. Het aantal leerkrachten ouder dan 54 jaar ligt in 2010 dan weer hoger dan tien jaar eerder. 

Grafiek 34: leeftijdsstructuur van het onderwijzend personeel 
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Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Vervolgens wordt de groep personeelsleden van 2000 geëxtrapoleerd naar tien jaar later. Het resultaat van deze 
oefening staat in onderstaande grafiek. Die toont aan de rechterkant de uitstroom van de personeelsleden tus-
sen 2000 en 2010. In totaal hebben 1200 oudere leerkrachten het secundair onderwijs verlaten. 

In diezelfde periode (2000-2010) zijn er ook heel wat jonge leerkrachten bijgekomen (zie zwarte pijl). Dat was 
nodig om de grote uitstroom van oudere leerkrachten op te vangen. In totaal stroomden toen 1051 leerkrachten 
in. 
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Grafiek 35: vergelijking tussen de leeftijdsstructuur van de leerkrachten in 2010 en simulatie op basis 
van de leeftijdsstructuur van 2000
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Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Om de uitstroom van oudere leerkrachten voor de periode 2010-2020 te ramen, gaan we uit van de hypothese 
dat in de periode 2010-2020 het aandeel oudere leerkrachten dat voortijdig uitstroomt, even hoog is als in de 
periode 2000-2010. 

Grafiek 36: aandeel oudere leerkrachten dat is uitgestroomd in de periode 2000-2010
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Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Personeelsleden die zich in 2010 in de leeftijdscategorieën 55-59 jaar en 60-64 jaar bevinden, zullen in 2020 
nagenoeg zeker niet langer actief in het onderwijs actief zijn. Het gaat in totaal om 1078 leerkrachten. Voor de 
leerkrachten die zich in 2020 in diezelfde leeftijdsgroepen bevinden, kunnen we een inschatting van de uit-
stroom maken op basis van het uitstroomgedrag van de oudere leerkrachten in de periode 2000-2010. Bovenop 
de leerkrachten die met pensioen gaan, verwachten we nog een bijkomende uitstroom van 992 leerkrachten die 
voortijdig het onderwijs verlaten door TBS, of op basis van een andere uitstroomregeling. Het aantal leerkrach-
ten dat in de periode 2010-2020 voortijdig uitstroomt, ligt weliswaar lager dan in de periode 2000-2010, maar 
komt wel bovenop de meer dan 1000 leerkrachten die het komende decennium met pensioen gaan. Hierdoor 
bedraagt de totale uitstroom meer dan 2000 leerkrachten. 
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Grafiek 37: extrapolatie aantal leerkrachten en verwachte uitstroom op basis van uitstroomgedrag in 
2000-2010
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Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Anders dan in het basisonderwijs, vormen de leerkrachten in het secundair onderwijs een meer heterogene 
groep, met zeer diverse opleidingsachtergronden. Afhankelijk van hun opleiding, hebben leerkrachten een 
lesbevoegdheid voor bepaalde vakgebieden of graden. De toekomstige vraag naar leerkrachten verschilt dus 
mogelijk sterk naargelang hun vakgebied. Ook vandaag is het zo dat bepaalde vakgebieden, zoals wiskunde, op 
de lijst met knelpuntberoepen voorkomen en andere niet. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe de keuzes 
van leerlingen voor de verschillende studierichtingen zullen evolueren. Wel kunnen we op basis van de leeftijds-
verdeling per vakgebied een inschatting maken van de verwachte uitstroom van oudere leerkrachten – en dus 
bijkomende vraag naar leerkrachten – per vakgebied. 

Het is onmogelijk om een gedetailleerde analyse te maken voor elk ambt afzonderlijk. Om de bestaande diversi-
teit binnen het lerarenkorps toch op een gestructureerde manier in kaart te brengen, maakten we een opdeling 
op basis van de vakken die afstuderende leerkrachten zouden kunnen geven. Alle ambten werden opgedeeld in 
elf groepen, die we verder ‘vakgroepen’ noemen (zie ook deel 1: profiel van de leerkrachten).

We beschikken niet over de cijfers over de leeftijdsstructuur van leerkrachten in 2000 en 2010 naar vakgroep. 
Daardoor kunnen we bovenstaande analyse niet voor elke vakgroep afzonderlijk maken en zo de te verwachten 
uitstroom per vakgroep inschatten. 

Om toch een idee te krijgen van de te verwachten uitstroom volgens vakgroep, kunnen we het aandeel van 
elke vakgroep bekijken in de groep leerkrachten die op 1 februari 2011 55 jaar of ouder waren. Van hen weten 
we immers zeker dat zij in 2020 niet langer in het onderwijs actief zullen zijn. Als we dat aandeel toepassen op 
het aantal leerkrachten dat op basis van bovenstaande extrapolatie gaat uitstromen tegen 2020, kunnen we bij 
benadering inschatten wat de uitstroom per vakgroep zal zijn tegen 2020. Op basis van die berekening kunnen 
we stellen dat het aantal leerkrachten dat tegen 2020 met zekerheid uitstroomt, het grootst is in de restcategorie 
en bij de leerkrachten die praktijkvakken uit de harde sector geven. 
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Grafiek 38: aandeel van elke vakgroep bij de leerkrachten van 55 jaar of ouder, 1 februari 2011 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en vorming, AgODI, databank leerkrachten 1 februari 2011 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Tabel 12: prognose van de uitstroom naar vakgroep – 55-plussers

Vakgroep Aandeel 55+ j  Uitstroom 55+ j 

1e + 2e graad Talen 13% 140

1e + 2e graad Wetenschappen 8% 86

1e + 2e graad Andere 9% 97

3e graad Talen 10% 108

3e graad Wetenschappen 5% 54

3e graad Andere 7% 75

Technische en praktijkvakken harde sector 13% 140

Technische en praktijkvakken zachte sector 11% 118

Technische en praktijkvakken artistieke sector 3% 32

Godsdienstvakken - alle graden 4% 43

Restcategorie - alle graden 17% 185

Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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Bovenop de 55-plussers – die tegen 2020 sowieso uitstromen – kunnen we verwachten dat er tegen 2020 nog 
bijkomend leerkrachten uit de categorie 45-54 jaar zullen uitstromen. Op basis van een extrapolatie van het uit-
stroomgedrag van oudere leerkrachten in de periode 2000-2010, schatten we hun aantal op 992 leerkrachten. 

Een verdeling naar vakgroep is moeilijker, omdat het uitstroomgedrag mogelijk van vakgroep tot vakgroep ver-
schilt. Gaan we ervan uit  dat het uitstroomgedrag niet verschilt per vakgroep, dan kunnen we op basis van 
het aandeel van elke vakgroep in de groep leerkrachten tussen 45-54 jaar een inschatting maken van deze 
uitstroom. Op basis van deze berekening kunnen we ook stellen dat bij ongewijzigd uitstroomgedrag en zonder 
vakgroepverschillen, de uitstroom het grootst zal zijn in de vakgroep ‘restcategorie’ en bij leerkrachten die prak-
tijkvakken geven in de harde sector. 

Tabel 13: prognose van de uitstroom tegen 2020 naar vakgroep – 45-54 jaar

Vakgroep Aandeel 45-54 jaar  Uitstroom 45-54 jaar

1e + 2e graad Talen 11% 112

1e + 2e graad Wetenschappen 8% 81

1e + 2e graad Andere 8% 82

3e graad Talen 9% 86

3e graad Wetenschappen 5% 53

3e graad Andere 5% 54

Technische en praktijkvakken harde sector 13% 130

Technische en praktijkvakken zachte sector 11% 111

Technische en praktijkvakken artistieke sector 5% 51

Godsdienstvakken - alle graden 6% 57

Restcategorie - alle graden 18% 176

Bron: Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs en vorming, AgoDi
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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7. Besluit 

Op basis van de bevolkingsprognoses voorspelden we het aantal te verwachten leerlingen tegen 2020 in het 
Antwerpse secundair onderwijs. Als we ervan uitgaan dat zowel de huidige leeftijdsopbouw, als de in- en uit-
stroom van leerlingen ongewijzigd blijven, verwachten we tegen 2020 een toename van meer dan 4000 leerlin-
gen. Op basis van deze demografische evolutie berekenden we dat het secundair onderwijs in Antwerpen nood 
heeft aan 625 extra leerkrachten. Door extrapolatie van het huidige uitstroomgedrag van oudere leerkrachten 
toonden we bovendien aan dat tegen 2020 ongeveer 2000 leerkrachten het secundair onderwijs zullen verlaten. 
Ook voor hen moet vervanging worden gezocht. Dat betekent dat tegen 2020 het Antwerpse secundair onder-
wijs 2695 extra leerkrachten zal moeten aantrekken. 

Anders dan in het basisonderwijs, vormen de leerkrachten in het secundair onderwijs een veel minder homo-
gene groep, met zeer diverse opleidingsachtergronden. De lesbevoegdheid van een leerkracht in het secundair 
onderwijs is beperkt tot een of meerdere vakgebieden: een leerkracht geschiedenis kan immers niet zomaar 
wiskunde geven. De toekomstige vraag naar leerkrachten is dus mogelijk sterk verschillend naargelang het vak-
gebied. 

We beschikken niet over de cijfers rond de leeftijdsstructuur van leerkrachten in 2000 en 2010 naar vakgroep, 
waardoor het onmogelijk is om op basis van extrapolatie van het uitstroomgedrag van oudere leerkrachten 
tussen 2000 en 2010 een inschatting te maken van de te verwachten uitstroom naar vakgroep. Om hiervan toch 
een idee te krijgen, kunnen we het aandeel van elke vakgroep bekijken in de groep leerkrachten die op 1 februari 
2011 tot de leeftijdscategorie 45-54 jaar of 55+ behoorden, en dat aandeel toepassen op het totale aantal leer-
krachten dat op basis van de extrapolatiemethode zal uitstromen. 

Voor de leerkrachten tussen 45 en 54 jaar betekent dat evenwel dat we ervan uitgaan dat het uitstroomgedrag 
niet verschilt per vakgroep, hoewel we dat niet met zekerheid kunnen zeggen. Op basis van die berekeningen 
verwachten we dat de grootste uitstroom plaatsvindt bij de leerkrachten in de restcategorie en de leerkrachten 
die praktijkvakken geven in de harde sector. De concrete cijfers in de tabellen 12 en 13 moeten als indicatief 
en niet als ‘harde cijfers’ worden beschouwd. 
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BIJLAGE DEEL 2 
Tabel 14: prognose van het aantal Antwerpse leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpen (maxi-
mumscenario)

Jaar
School-

jaar 

Prognose 
bevolking 
12-17 jaar

Aandeel 
12-17 

jaar in 
secundair 

Prognose 
leerlingen 

12-17 
jaar in 

secundair 
onderwijs

Prognose 
bevolking 
18-24 jaar

Aandeel 
18-24 
jaar in 

secundair 
onderwijs

Prognose 
leerlingen 
18-24 jaar

Prognose 
Ant-

werpse 
school-

bevolking

2011 2011-2012 30.706 0,71 21.838 42.652 0,10 4309 26.147

2012 2012-2013 31.005 0,71 22.051 43.596 0,10 4404 26.455

2013 2013-2014 31.303 0,71 22.263 43.524 0,10 4397 26.659

2014 2014-2015 31.694 0,71 22.541 43.003 0,10 4344 26.885

2015 2015-2016 31.942 0,71 22.717 42.692 0,10 4313 27.030

2016 2016-2017 32.451 0,71 23.079 42.387 0,10 4282 27.361

2017 2017-2018 33.315 0,71 23.694 42.036 0,10 4246 27.940

2018 2018-2019 34.175 0,71 24.305 41.961 0,10 4239 28.544

2019 2019-2020 35.235 0,71 25.059 42.056 0,10 4248 29.307

2020 2020-2021 36.461 0,71 25.931 42.395 0,10 4283 30.214

2021 2021-2022 37.799 0,71 26.883 42.774 0,10 4321 31.203

2022 2022-2023 39.030 0,71 27.758 43.364 0,10 4380 32.139

2023 2023-2024 40.216 0,71 28.602 44.097 0,10 4454 33.056

2024 2024-2025 41.289 0,71 29.365 45.039 0,10 4550 33.914

2025 2025-2026 42.338 0,71 30.111 46.242 0,10 4671 34.782

2026 2026-2027 43.335 0,71 30.820 47.556 0,10 4804 35.624

2027 2027-2028 44.400 0,71 31.577 48.872 0,10 4937 36.514

2028 2028-2029 45.378 0,71 32.273 50.449 0,10 5096 37.369

2029 2029-2030 46.310 0,71 32.936 51.858 0,10 5238 38.174

2030 2030-2031 47.401 0,71 33.712 53.003 0,10 5354 39.066

Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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Tabel 15: prognose van het aantal Antwerpse leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpen (mini-
mumscenario)

Jaar
School-

jaar 

Prognose 
bevolking 
12-17 jaar

Aandeel 
12-17 

jaar in 
secundair 

Prognose 
leerlingen 

12-17 
jaar in 

secundair 
onderwijs

Prognose 
bevolking 
18-24 jaar

Aandeel 
18-24 jaar 
op school

Prognose 
leer-

lingen 
18-24 jaar

Prognose 
Ant-

werpse 
school-

bevolking

2011 2011-2012 30.706 0,71 21.838 42.652 0,1010157 4309 26.147

2012 2012-2013 31.005 0,71 22.051 43.596 0,1010157 4404 26.455

2013 2013-2014 31.303 0,71 22.263 43.525 0,1010157 4397 26.659

2014 2014-2015 31.721 0,71 22.560 43.096 0,1010157 4353 26.913

2015 2015-2016 31.981 0,71 22.745 42.826 0,1010157 4326 27.071

2016 2016-2017 32.491 0,71 23.108 42.505 0,1010157 4294 27.401

2017 2017-2018 33.329 0,71 23.704 42.055 0,1010157 4248 27.952

2018 2018-2019 34.140 0,71 24.280 41.808 0,1010157 4223 28.504

2019 2019-2020 35.126 0,71 24.982 41.670 0,1010157 4209 29.191

2020 2020-2021 36.257 0,71 25.786 41.726 0,1010157 4215 30.001

2021 2021-2022 37.476 0,71 26.653 41.786 0,1010157 4221 30.874

2022 2022-2023 38.565 0,71 27.427 42.022 0,1010157 4245 31.672

2023 2023-2024 39.588 0,71 28.155 42.371 0,1010157 4280 32.435

2024 2024-2025 40.478 0,71 28.788 42.899 0,1010157 4333 33.121

2025 2025-2026 41.236 0,71 29.327 43.664 0,1010157 4411 33.738

2026 2026-2027 41.826 0,71 29.747 44.512 0,1010157 4496 34.243

2027 2027-2028 42.387 0,71 30.146 45.336 0,1010157 4580 34.725

2028 2028-2029 42.749 0,71 30.403 46.392 0,1010157 4686 35.089

2029 2029-2030 42.946 0,71 30.543 47.255 0,1010157 4773 35.317

2030 2030-2031 43.175 0,71 30.706 47.831 0,1010157 4832 35.538

Bron: Stad Antwerpen, Districts- en Loketwerking
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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Deel 3: aanbod 
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8. Lerarenopleiding 

8.1 Inleiding 

Sinds het decreet van 6 december 2006 kunnen studenten kiezen tussen twee trajecten om leraar te worden: 
een geïntegreerde lerarenopleiding, die een integratie van vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische onder-
delen nastreeft, of een specifieke lerarenopleiding na een vakinhoudelijke basisopleiding of een beroepservaring. 
Daarnaast is er ook nog de voortgezette lerarenopleiding die in 2005-2006 werd omgevormd tot bachelor-na-
bacheloropleiding, conform de BAMA-structuur.

Tot de geïntegreerde lerarenopleidingen behoren de professionele bacheloropleidingen: bachelor in het kleuter-
onderwijs, bachelor in het lager onderwijs, en bachelor in het secundair onderwijs. Deze hogeschoolopleidingen 
van 180 studiepunten zijn de traditionele opleidingen tot kleuterleider, onderwijzer en regent. Vakkennis en 
pedagogische vaardigheden worden (geïntegreerd) in één curriculum aangeboden, met sterke nadruk op (vak)
didactiek. 

De specifieke lerarenopleiding (SLO) wordt in drie vormen aangeboden: aansluitend bij een vakinhoudelijke op-
leiding, als deel van een afstudeerrichting van een vakinhoudelijke opleiding, of als een aparte opleiding voor 
wie vanuit een beroepservaring de stap naar het lerarenberoep willen zetten. Centra voor volwassenenonder-
wijs, universiteiten en hogescholen bieden de SLO aan.

De specifieke lerarenopleiding wordt pas sinds het academiejaar 2007-2008 ingericht. Onder de specifieke le-
rarenopleidingen vallen de Academische Initiële Lerarenopleiding (AILO) die in 2007-2008 werd omgevormd 
tot de SLO na master aan een universiteit, en de Initiële Lerarenopleiding van Academisch Niveau (ILOAN) die in 
2007-2008 omgevormd werd tot SLO na master aan een hogeschool. Bovendien vervangt de SLO ook de GPB-
opleiding (Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid), ingericht door de Centra voor Volwassenenonderwijs. De 
SLO levert het ‘diploma van leraar’ af. Ook wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen leraren die gestudeerd 
hebben aan een hogeschool of universiteit, of volwassenenonderwijs volgden. 

Het LIO-traject (Leraar In Opleiding) vormt een onderdeel van de SLO en biedt de mogelijkheid tot combinatie 
met een job als leerkracht. De LIO is een nieuwe vorm van de SLO en kan zowel aan de universiteiten als in het 
volwassenenonderwijs worden gevolgd. Voorwaarde: de student of cursist moet minimaal 500 uur lesgeven in 
het jaar dat hij het LIO-statuut aanvraagt. Dat statuut heeft als voordeel dat de cursist de meeste opdrachten kan 
vervullen in de school waar hij lesgeeft. Ook de opleiding volgen gebeurt meestal via een systeem van afstands-
onderwijs in een elektronische leeromgeving. Het Ministerie van Onderwijs promoot sterk dit werkplekleren.
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8.2 Aanbod in Antwerpen 

8.2.1 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

In de stad Antwerpen kan de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs vanaf academiejaar 2013-2014 
aan twee hogescholen worden gevolgd: 

• Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
De studenten kiezen telkens voor een combinatie van twee vakken, vrij te kiezen uit drie verschil-
lende groepen22. Combinaties van vakken uit één groep zijn niet mogelijk.

• Karel De Grote Hogeschool Antwerpen 
De studenten kiezen voor een combinatie van twee vakken, vrij te kiezen uit vier verschillende 
groepen23. Combinaties van vakken uit één groep zijn niet mogelijk. 

Bij de Karel De Grote Hogeschool is het ook mogelijk een verkorte lerarenopleiding secundair onderwijs 
te volgen. Deze opleiding staat open voor studenten die al een diploma hoger onderwijs hebben. Zij kunnen 
afhankelijk van hun voorlopleiding het diploma van leraar secundair onderwijs in een sneller tempo behalen. 
Studenten die al het diploma van leraar secundair onderwijs behaalden, kunnen in een bijkomend jaar een extra 
vakbevoegdheid verwerven. Vanaf september 2015 richt Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen een flexibele 
opleiding in tot leerkracht secundair onderwijs. De opleiding is gericht op studenten die studeren en werken 
wensen te combineren. De opleiding loopt in samenwerking met de CVO’s binnen Expertisenetwerk lerarenop-
leidingen Antwerpen.

8.2.2 Specifieke lerarenopleiding 

De SLO bouwt net zoals de vroegere GPB-opleiding verder op reeds verworven vak- of beroepskennis. Tijdens 
de SLO wordt de nodige pedagogisch-didactische vorming voorzien om een onderwijsvak te kunnen geven. 
Daarmee onderscheidt deze opleiding zich van de ‘geïntegreerde’ lerarenopleidingen. In de geïntegreerde op-
leidingen (bv. leraar kleuter-, lager en secundair onderwijs) leren studenten zowel het vak als de pedagogisch-
didactische vaardigheden. Daarentegen biedt de SLO geen vakspecifieke vorming. Studenten krijgen met andere 
woorden wel een algemene vorming en een grondige psycho-pedagogische en didactische opleiding, maar 
inhoudelijke vakkennis komt niet aan bod. 

In Antwerpen wordt de SLO aangeboden door de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en de Universiteit 
Antwerpen. Beide instellingen hebben een eigen aanbod. 

• Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 
• Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten (Koninklijke Academie Schone Kunsten)
• Specifieke lerarenopleiding muziek, drama en dans (Koninklijk Conservatorium Antwerpen) 

• Universiteit Antwerpen 
• Specifieke lerarenopleiding biologie
• Specifieke lerarenopleiding chemie
• Specifieke lerarenopleiding fysicia

22  Op enkele beperkingen na: bewegingsrecreatie kan enkel in combinatie met lichamelijke opvoeding, PKV-cultuur enkel in combinatie met 
mode of voeding/verzorging, en PKV-muziek enkel in combinatie met muziek.

23  Op twee beperkingen na: bewegingsrecreatie kan enkel gecombineerd worden met lichamelijke opvoeding, en plastische opvoeding kan 
niet worden gecombineerd met lichamelijke opvoeding.
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• Specifieke lerarenopleiding economie 
• Specifieke lerarenopleiding filosofie
• Specifieke lerarenopleiding gedrags- en cultuurwetenschappen
• Specifieke lerarenopleiding geschiedenis
• Specifieke lerarenopleiding informatica
• Specifieke lerarenopleiding rechten
• Specifieke lerarenopleiding talen
• Specifieke lerarenopleiding wiskunde 
• Specifieke lerarenopleiding kunst en ontwerpwetenschappen (nieuw vanaf 2013-2014)

Ook de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) bieden de specifieke lerarenopleiding aan. Daar kiezen stu-
denten niet voor een bepaald vak of studiegebied, maar leren ze omgaan met leerlingen en leerstof goed over-
brengen. De opleidingen in de CVO’s worden meestal deeltijds aangeboden. Opdat studenten zelf een flexibel 
traject kunnen uitstippelen, zijn de opleidingen modulair en worden ze zowel overdag als ’s avonds georgani-
seerd.

In Antwerpen zijn er drie centra die de specifieke lerarenopleiding aanbieden: 
• HBO5 (vroeger SCVO HBO5 Antwerpen) 
• Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen 
• CVO Provincie Antwerpen 

8.3 Kenmerken van het aanbod 

Zo goed als alle studenten (99,7%) heeft zich voor de geïntegreerde lerarenopleiding (PBA secundair) inge-
schreven met een diplomacontract, slechts 0,3% met een examencontract. In de specifieke lerarenopleidingen 
hebben alle studenten zich ingeschreven met een diplomacontract. 

Werkstudenten worden pas vanaf 2008-2009 als aparte categorie geregistreerd, en dan enkel voor specifieke 
opleidingen met een speciaal traject voor werkstudenten. Om als werkstudent geregistreerd te worden, zijn er 
decretaal drie criteria omschreven:

• De student moet in het bezit zijn van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met min-
stens 80 arbeidsuren per maand. Een alternatief is in het bezit zijn van een bewijs van uitkeringsge-
rechtigde werkzoekende. De opleiding kadert in beide gevallen binnen het door een gewestelijke 
dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk.

• De student is nog niet in het bezit van een tweedecyclusdiploma of masterdiploma.
• Het betreft een inschrijving in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met 

specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hoger 
Onderwijsregister.

Uit navraag blijkt dat er geen werkstudenten zijn geregistreerd aan de verschillende hogescholen die in Ant-
werpen de opleiding leraar secundair onderwijs aanbieden. De Karel De Grote Hogeschool biedt wel een verkort 
traject aan, maar zonder erkenning als traject voor werkstudenten. 
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8.4 Evolutie van de inschrijvingen en de diploma’s 

8.4.1  De geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs 

Uit de onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat het aantal inschrijvingen in de geïntegreerde lerarenopleiding 
secundair onderwijs sinds het academiejaar 2005-2006 in stijgende lijn gaat. Het betreft zowel studenten die in 
Antwerpen studeren, als studenten die in Antwerpen wonen maar er niet studeren. 

Grafiek 39: evolutie van het aantal inschrijvingen van studenten in de PBA secundair onderwijs die in 
Antwerpen studeren of in Antwerpen wonen 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Vooral het aantal generatiestudenten nam de afgelopen drie jaar fors toe. Dat zijn studenten die zich voor het 
eerst inschrijven in een bacheloropleiding. Die stijging vertaalt zich op dit ogenblik nog niet in een stijgend 
aantal diploma’s. Dat aantal blijft, op een daling in het academiejaar 2008-2009 na, stabiel op ongeveer 280 
diploma’s per jaar. 

74



Grafiek 40: evolutie van het aantal generatiestudenten en diploma’s in de geïntegreerde lerarenoplei-
ding secundair onderwijs 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Een opdeling naar vakgroepen leert dat de meeste studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding kiest voor 
een opleiding binnen de vakgroep ‘rest algemene vakken’. Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk 
wetenschappen en talen. Technische vakken worden heel wat minder vaak gekozen: vooral studenten die een 
opleiding volgen om een technisch vak uit de harde sector te geven, zoals  elektriciteit, blijken dun gezaaid. 

Grafiek 41: aantal inschrijvingen naar vakgroep in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onder-
wijs, academiejaar 2010-2011 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

75



Een soortgelijke conclusie geldt ook voor het aantal behaalde diploma’s naar vakgroep. De meeste behaalde 
diploma’s vallen binnen de groep ‘rest algemene vakken’, voor de technische vakken ligt dat meteen een heel 
stuk lager. De geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs leidt dus vooral leerkrachten op die algemene 
vakken kunnen geven, en in veel mindere mate leerkrachten voor technische vakken. Dat heeft ook te maken 
met het feit dat het aanbod aan technische vakken in de geïntegreerde lerarenopleiding zeer beperkt is. 

Grafiek 42: evolutie van het aantal diploma’s naar vakgroep in de geïntegreerde lerarenopleiding secun-
dair onderwijs 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

8.4.2 De specifieke lerarenopleiding (SLO)

Naast de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding, vormen ook de studenten in de specifieke lerarenop-
leidingen een potentiële bron van leerkrachten. De studenten die een opleiding volgen aan de CVO’s zijn niet 
opgenomen in de Databank Hoger Onderwijs. Daarom geven we die gegevens apart weer.

Uit de data blijkt dat het aantal studenten in de specifieke lerarenopleidingen sinds 2010-2011 opnieuw omhoog 
gaat, maar het niveau van 2006-2007 wordt niet gehaald. Het aantal diploma’s SLO, behaald aan de hogescho-
len en de universiteiten, daalt. 
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Grafiek 43: evolutie van het aantal inschrijvingen en diploma’s van de studenten in de specifieke leraren-
opleidingen (zonder CVO’s) die in Antwerpen wonen of studeren 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Voor de studenten die de SLO aan de Centra voor Volwassenenonderwijs volgen, beschikken we over data voor 
de academiejaren 2007-2008 tot en met 2010-2011. Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal 
studenten en het aantal diploma’s in de specifieke lerarenopleiding in de CVO’s op het grondgebied van de 
stad Antwerpen. Sinds 2008-2009 stijgt het aantal cursisten SLO, maar het aantal behaalde diploma’s blijft in 
dezelfde periode grotendeels stabiel. 

Grafiek 44: evolutie van het aantal inschrijvingen en het aantal diploma’s SLO in de CVO’s in Antwerpen 
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8.5 Profiel van de studenten in de geïntegreerde lerarenopleidingen  
 secundair onderwijs

8.5.1 Binnen of buiten Antwerpen 

8.5.1.1 Studenten buiten Antwerpen 

De overgrote meerderheid van de studenten in de geïntegreerde lerarenopleidingen secundair onderwijs dat in 
Antwerpen woont, studeert ook in Antwerpen. Het aantal studenten dat in Antwerpen woont maar daarbuiten 
studeert, blijft relatief beperkt, maar gaat in stijgende lijn. Tijdens het academiejaar 2010-2011 studeerden 80 
studenten met domicilie in Antwerpen voor leraar secundair onderwijs in een andere stad. 

Grafiek 45: evolutie van het aantal studenten in de geïntegreerde opleiding secundair onderwijs dat 
buiten Antwerpen studeert maar met domicilie in Antwerpen
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Een groot deel van de studenten die de lerarenopleiding niet in Antwerpen volgen, doen dat in Lier, waar de 
lerarenopleiding van de Artesis Hogeschool tot voor kort was gehuisvest24. Bij deze groep studenten is het dus 
geen bewuste keuze om niet in Antwerpen te studeren. Daarnaast gaat een groot deel van de Antwerpse stu-
denten die buiten Antwerpen gaan studeren naar de Erasmhus Hogeschool in Brussel en de Katholieke Hoge-
school Zuid-West-Vlaanderen. Mogelijk trekt het aanbod aan afstandsonderwijs en flexibele leertrajecten deze 
studenten aan. 

24  Vanaf academiejaar 2012-2013 is de lerarenopleiding van de Artesis Hogeschool opnieuw verhuisd naar Antwerpen. 
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Grafiek 46: aantal studenten met domicilie in Antwerpen dat buiten Antwerpen studeert naar onder-
wijsinstelling 
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Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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8.5.1.2 Studenten binnen Antwerpen 

De studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs in de stad Antwerpen worden vooral 
lokaal gerekruteerd. Daarbij zijn de meeste studenten afkomstig uit Antwerpen zelf en de omliggende gemeen-
ten. Voorts komen ook kleinere aantallen studenten uit de rest van de provincie Antwerpen en het Waasland.

Kaart 4: studenten secundair onderwijs naar domicilie

Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 

80



8.5.2 Geslacht 

In de periode 2005-2011 was ongeveer de helft van de studenten mannelijk. Bij de generatiestudenten is dat iets 
meer dan de helft. Voorts valt op dat het aandeel afgestudeerde mannelijke studenten steevast hoger ligt dan 
bij de volledige groep van studenten. Dat betekent dat mannelijke studenten succesvoller zijn dan vrouwelijke 
studenten, al wordt dat verschil wel kleiner in de loop van de jaren. Tijdens het academiejaar 2010-2011 bedroeg 
het aandeel mannen dat afstudeerde 62%, terwijl het aandeel mannen in de volledige groep van studenten 
minder dan de helft bedroeg (48%). 

Grafiek 47: evolutie van het aandeel mannen in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs 
(PBA) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

 
2005 - 2006 

 
2006 - 2007 

 
2007 - 2008 

 
2008 - 2009 

 
2009 - 2010 

 
2010 - 2011 

alle inschrijvingen 

generatiestudenten 

diploma's 

Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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8.5.3 Leeftijd 

De verdeling naar leeftijd is voor de opeenvolgende academiejaren grosso modo dezelfde. De meeste studenten 
zijn 21 jaar of ouder. Ook de groep 19- of 20-jarigen is goed vertegenwoordigd. Studenten jonger dan 18 jaar, 
komen zelden voor. 

Grafiek 48: evolutie van aandeel studenten secundair onderwijs naar leeftijd 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

8.5.4 Domicilie

Ongeveer één op drie studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs woont in de stad Ant-
werpen. Een kleine helft van de studenten woont daarbuiten, maar wel nog in het arrondissement Antwerpen. 
De meeste studenten in de lerarenopleiding secundair onderwijs wonen dus in de stad of in de omgeving ervan. 

Grafiek 49: studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding naar domicilie 
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Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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8.5.5 Opleiding secundair onderwijs 

We beschikken ook over de gegevens rond de afstudeerrichting in het secundair onderwijs voor de genera-
tiestudenten en de afgestudeerde studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs. Vanaf 
2008-2009 is het aandeel studenten waarvoor geen data over de opleiding in het secundair onderwijs gekend 
zijn, gestegen van 1 à 2 % tot meer dan 10%. Bij de afgestudeerden steeg dit aandeel  zelfs om meer dan 30% 
in 2010-2011. 

Bij de generatiestudenten is een grote groep studenten afkomstig uit een TSO-richting. Verder heeft ongeveer 
één op tien studenten een BSO-diploma en is een kwart van de studenten afkomstig uit het ASO. Het aandeel 
ASO-studenten ligt opvallend hoger bij studenten die het diploma van leraar behaalden. Dat gaat vooral ten 
koste van het aandeel studenten met een BSO-diploma: hun aandeel zakt van 10-12% bij de generatiestuden-
ten, tot minder dan 5% bij de afgestudeerde studenten. Ook het aandeel TSO-studenten ligt iets lager bij de 
afgestudeerden. De opleiding die studenten hebben genoten in het secundair onderwijs, heeft dus wel degelijk 
een invloed op de slaagkansen in de lerarenopleiding. Studenten met een ASO-diploma blijken succesvoller dan 
studenten met een BSO- of TSO-diploma. 

Grafiek 50: evolutie van de opleiding in het secundair onderwijs bij de generatiestudenten in de geïnte-
greerde lerarenopleiding secundair onderwijs 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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Grafiek 51: evolutie van de opleiding in het secundair onderwijs bij de afgestudeerde studenten in de 
geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Tot slot gingen we na in hoeverre de instroom van de generatiestudenten vanuit het secundair onderwijs ver-
schilt naargelang de vakgroep waartoe de opleiding behoort. Enkel de resultaten van de vakgroepen talen en 
wetenschappen, en van ‘rest algemene vakken’ worden weergegeven. Voor de andere vakgroepen zijn de aan-
tallen te klein om een zinvolle opdeling te maken. Deze oefening leert dat in de vakgroepen talen en weten-
schappen het aandeel ASO-studenten hoger ligt dan bij de groep ‘rest algemene vakken’, waar vooral een hoger 
aandeel studenten met een BSO- of KSO-diploma aan de opleiding begint. 

Grafiek 52: opleiding secundair onderwijs van de generatiestudenten in geïntegreerde lerarenopleiding 
secundair volgens vakgroep – academiejaar 2010-2011 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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8.5.6 Studieloopbaan 

8.5.6.1 Studenten 2010-2011

We beschikken ook over informatie over de studievoortgang –  de verhouding van het aantal verworven stu-
diepunten t.o.v. het aantal studiepunten waarvoor werd ingeschreven – bij de studenten in de geïntegreerde 
lerarenopleiding secundair onderwijs. 

We deelden de studenten op in vier categorieën, volgens het aandeel verworven studiepunten: minder dan 
50%, 50-74%, 75-99% en 100% verworven studiepunten. 

Uit de resultaten blijkt dat iets minder dan de helft van de studenten alle studiepunten had verworven en dus 
volledig geslaagd is. Daarmee ligt het slaagpercentage iets lager dan bij alle studenten in het hoger onderwijs. 
Vooral het aandeel studenten dat slaagde voor minder dan de helft van de studiepunten, ligt bij de studenten 
in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs hoger dan bij de volledige groep studenten (28% 
tegenover 24%). 

Grafiek 53: aandeel studiepunten behaald bij de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding secun-
dair onderwijs – academiejaar 2010-2011 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

8.5.6.2 Studieloopbaan na drie jaar 

Naar analogie met het arbeidsmarktrapport van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, berekenden 
we hoeveel studenten na drie jaar hun diploma van leraar in het secundair onderwijs behalen. Daarvoor verge-
leken we het aantal generatiestudenten in de academiejaren 2005-2006 tot en met 2008-2009 met het aantal 
gediplomeerden in respectievelijk de academiejaren 2007-2008 tot en met 2010-2011. Concreet bekeken we 
hoeveel generatiestudenten die in 2005-2006 de opleiding secundair onderwijs zijn gestart, in 2007-2008 hun 
diploma hebben behaald. 
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In Vlaanderen begonnen 2267 generatiestudenten de opleiding secundair onderwijs in 2007. Daarvan behaal-
den 1914 studenten het diploma drie jaar later. Het slaagpercentage voor Vlaanderen in de lerarenopleiding 
secundair onderwijs bedraagt dus 84%. 

De resultaten tonen dat het slaagpercentage van de Antwerpse studenten lager is dan het Vlaamse gemiddelde: 
de voorbije jaren schommelt de slaagkans tussen 70 en 80%. Van een stijgende of dalende evolutie is geen 
sprake, eerder schommelt het slaagpercentage van jaar tot jaar. 

Grafiek 54: aandeel generatiestudenten die na drie jaar het diploma leraar secundair onderwijs behalen 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

We onderzochten in welke mate de slaagkans verschilt naargelang de vakgroep waartoe de opleiding behoort. 
Deze opdeling kan enkel worden gemaakt voor de vakgroepen talen en wetenschappen, en voor ‘rest algemene 
vakken’. Voor de andere vakgroepen zijn de aantallen te klein om een verdere opdeling te maken. 

Uit de resultaten blijkt dat voor het academiejaar 2010-2011 vooral de slaagkans van de studenten in de vak-
groep wetenschappen hoger ligt. Het slaagpercentage is het laagst voor de studenten in de groep ‘rest algemene 
vakken’. We merken op dat de slaagkans per vakgroep stijgt naarmate het aandeel ASO-studenten hoger is. 
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Grafiek 55: aandeel generatiestudenten die na drie jaar het diploma leraar secundair onderwijs behalen 
– per vakgroep (2010-2011) 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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8.6 Profiel van de studenten in de specifieke lerarenopleidingen  
 hogescholen/universiteiten

8.6.1 Binnen of buiten Antwerpen 

8.6.1.1 Studenten buiten Antwerpen 

Het aantal studenten dat woont in Antwerpen maar buiten de stad de specifieke lerarenopleiding volgt, gaat in 
dalende lijn. Ook het aantal uitgereikte diploma’s volgt die neerwaartse trend. 

Grafiek 56: aantal inschrijvingen en diploma’s in de specifieke lerarenopleiding van studenten met domi-
cilie in Antwerpen die buiten de stad studeren 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

8.6.1.2 Studenten binnen Antwerpen 

Net zoals bij de geïntegreerde lerarenopleiding is er ook bij de specifieke lerarenopleiding aan de hogescholen 
en de universiteit sprake van een vrij lokale rekrutering van de studenten. Ruim één op drie is afkomstig uit de 
stad Antwerpen zelf. Daarnaast zijn de meeste studenten afkomstig uit het arrondissement Antwerpen of uit de 
aangrenzende arrondissementen Mechelen, Turnhout en Sint-Niklaas. 
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Kaart 5: aandeel studenten in de specifieke lerarenopleiding aan hogescholen en universiteiten naar 
domicilie 
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8.6.2 Profielkenmerken 

8.6.2.1 Geslacht

Mannen maken ongeveer één derde uit van het totaal aantal studenten in de specifieke lerarenopleiding aan de 
hogeschool of de universiteit. Tijdens het academiejaar 2006-2007 was dat maar een kwart. 
Bij de afgestudeerden ligt het aandeel mannen systematisch lager dan in de totale groep van studenten. De 
evolutie van het aantal diploma’s uitgereikt aan mannen volgt overigens dezelfde tendens als deze voor de hele 
groep studenten, waardoor het verschil in aandeel voor mannen rond de 5 procentpunten blijft hangen. 

Grafiek 57: evolutie naar geslacht bij de studenten in de specifieke lerarenopleiding hogescholen en 
universiteit 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Grafiek 58: evolutie van het aandeel mannen in de specifieke lerarenopleiding hogescholen en universi-
teit
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Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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8.6.2.2 Leeftijd 

Meer dan driekwart van de studenten in de specifieke lerarenopleiding is tussen de 18 en 26 jaar, ongeveer één 
op vijf studenten tussen 27 en 39 jaar. Studenten die 40 jaar of ouder zijn, blijven een kleine minderheid. Enkel 
voor het academiejaar 2006-2007 wijkt het leeftijdsprofiel af van de andere jaren, met vooral een groter aandeel 
studenten tussen 27 en 39 jaar. 

Grafiek 59: evolutie van de leeftijdsverdeling bij de studenten in de specifieke lerarenopleiding hoge-
scholen en universiteit
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

De gemiddelde leeftijd van de studenten in de specifieke lerarenopleiding aan de hogescholen en universiteit 
is 25 à 26 jaar. Alleen in het academiejaar 2006-2007 lag het gemiddelde met 28 jaar iets hoger. Tijdens het 
academiejaar 2006-2007 vormden de studenten tussen 26-35 jaar dan ook een grotere groep dan tijdens het 
academiejaar 2010-2011. Een mogelijke verklaring is dat dit het laatste academiejaar was om te starten met de 
AILO-opleiding. De SLO-opleiding die vanaf 2007-2008 van start ging, hield immers een verdubbeling van de 
studiebelasting in. 

Grafiek 60: evolutie van de gemiddelde leeftijd van de studenten in de specifieke lerarenopleiding hoge-
scholen en universiteit
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS)
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Grafiek 61: leeftijdsverdeling van de studenten in de specifieke lerarenopleiding hogescholen en univer-
siteit 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 58 

2010-2011 

2006-2007 

Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
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8.6.2.3 Domicilie

Ongeveer één op drie studenten is afkomstig uit een ander arrondissement dan het arrondissement Antwerpen. 
Dat aandeel ligt hoger dan bij de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding, waar dit aandeel één op vier 
bedraagt. In vergelijking met de geïntegreerde lerarenopleiding is wel een groter aandeel van de studenten af-
komstig uit de stad Antwerpen zelf. Voor het academiejaar 2010-2011 wijken de cijfers enigszins af. Wel merken 
we op dat voor een groter aandeel studenten geen gegevens over de domicilie bekend zijn. 

Grafiek 62: evolutie van het aandeel studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding aan de hogescho-
len/universiteit naar domicilie 
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8.6.2.4 Afstudeerrichting 

De meeste diploma’s zijn behaald binnen het studiegebied ‘gecombineerde studiegebieden’25. De humane we-
tenschappen spannen de kroon: 85% van de studenten. Slechts 15% van de diploma’s wordt behaald door 
studenten afkomstig uit de exacte wetenschappen. Daarnaast hebben heel wat studenten hun diploma behaald 
in de artistieke studiegebieden ‘muziek en podiumkunsten’ en ‘audiovisuele en beeldende kunst’. 

Grafiek 63: aantal diploma’s per studiegebied voor de studenten in de specifieke lerarenopleiding aan de 
hogeschool/universiteit 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

25  Onder gecombineerde studiegebieden vallen de opleidingen die in meerdere studiegebieden thuishoren.
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8.6.3 Studieloopbaan 

We beschikken ook over informatie over de studievoortgang –  de verhouding van het aantal verworven studie-
punten t.o.v. het aantal studiepunten waarvoor werd ingeschreven – bij de studenten in de specifieke leraren-
opleiding secundair onderwijs. 

We deelden de studenten op in vier categorieën, naargelang het aandeel verworven studiepunten: minder dan 
50%, 50-74%, 75-99% en 100% verworven studiepunten. 

Twee derde van de studenten wist alle studiepunten te verwerven en is dus volledig geslaagd. Daarmee ligt het 
slaagpercentage aanzienlijk hoger dan bij de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding. Vooral het aandeel 
studenten dat voor minder dan de helft van de studiepunten slaagde, ligt bij de studenten in de geïntegreerde 
lerarenopleiding secundair onderwijs een pak hoger (28% tegenover 17%). 

Grafiek 64: aandeel verworven studiepunten bij de studenten in de specifieke lerarenopleiding, acade-
miejaar 2010-2011 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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8.7 Profiel van de studenten in de specifieke lerarenopleidingen in het  
 volwassenenonderwijs 

8.7.1 Geslacht en leeftijd 

Ongeveer één op drie studenten in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs is mannelijk. Bij 
de studenten die het diploma ook effectief behaalden, ligt het aandeel mannen iets lager (26%). Wanneer we 
alleen inzoomen op de studenten die in Antwerpen studeren, is het aandeel mannen bij de afgestudeerden een 
stuk hoger. 
 
Grafiek 65: aandeel mannen in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs – naar les-
plaats 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Het aandeel mannen in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs blijkt sterk te variëren naar-
gelang de leeftijdsgroep. Bij de studenten jonger dan 25 jaar bedraagt het aandeel mannen nauwelijks 20%. 
Daarentegen zijn vier op tien studenten tussen 35 en 54 jaar mannelijk. 
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Grafiek 66 toont duidelijk dat er vooral in de jongere leeftijdsgroepen een overwicht aan vrouwelijke studenten 
is. 

Grafiek 66: verdeling naar geslacht en leeftijd in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenonderwijs 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Grafiek 67: verdeling naar geslacht en leeftijd in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenonder-
wijs
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Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie
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De gemiddelde leeftijd in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs bedraagt 31 jaar. Daarbij 
zijn mannen gemiddeld iets ouder dan vrouwen. Voorts merken we op dat studenten die de specifieke leraren-
opleiding volgen in het volwassenonderwijs gemiddeld ouder zijn dan studenten die deze opleiding volgen aan 
de hogescholen of universiteit. Daar is de gemiddelde leeftijd 25 jaar. Wellicht laten deze studenten de specifieke 
lerarenopleidingen aan de hogescholen of universiteit vaker aansluiten op hun hogere studies. 

Grafiek 68: gemiddelde leeftijd in de specifieke lerarenopleiding 

31 
33 

31 

25 25 25 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

 gemiddelde leeftijd  gemiddelde leeftijd 
mannen 

 gemiddelde leeftijd 
vrouwen 

CVO 

HS/UNIV 

Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Grafiek 69: verdeling naar leeftijd in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenonderwijs
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8.7.2 Domicilie 

De Centra voor Volwassenonderwijs rekruteren opvallend lokaal. Tijdens het academiejaar 2010-2011 werd meer 
dan de helft van de diploma’s uitgereikt aan studenten met domicilie in de stad Antwerpen. Eén op drie gedi-
plomeerde studenten van buiten de stad is afkomstig uit het arrondissement Antwerpen. Dat betekent dat meer 
dan vier op vijf studenten die de lerarenopleiding volgen aan de CVO’s, uit Antwerpen zelf of uit de omliggende 
gemeenten komen. Bij de studenten die de specifieke lerarenopleiding volgen aan de hogescholen of universi-
teit, is dat slechts voor twee op drie studenten het geval. 

Grafiek 70: aandeel uitgereikte diploma’s volgens domicilie van de student in de specfieke lerarenoplei-
ding in het volwassenonderwijs 
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8.8 Naar vooropleiding 

We beschikken verder over gegevens rond de vooropleiding van de afgestudeerden in de specifieke lerarenop-
leiding aan de CVO’s binnen de stad Antwerpen: Technicum Noord-Antwerpen (TNA), Provincie Antwerpen en 
HBO5 Antwerpen. 

Op basis van deze vooropleiding kunnen we nagaan binnen welke vakgroepen deze nieuwe leerkrachten aan 
de slag kunnen. Daarbij houden we alleen rekening met de vakken waarvoor een vereist bekwaamheidsbewijs 
nodig is, en niet met eventuele lesbevoegdheid voor vakken met een voldoende bekwaamheidsbewijs26. De 
cijfers gelden voor 2010-2011, behalve voor HBO5 Antwerpen, waar omwille van onvolledige gegevens in die 
periode de cijfers voor 2011-2012 zijn gebruikt. 

Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de meeste studenten die de specifieke lerarenopleiding volgen aan de 
CVO’s in Antwerpen, technische en praktijkvakken uit de zachte sector kunnen geven: bijna vier op tien stu-
denten. Op de tweede plaats komen de studenten die algemene vakken in de derde graad kunnen onderwijzen 
(17%), gevolgd door de studenten die technische en praktijkvakken uit de harde sector kunnen geven (12%). 
In vergelijking met de andere lerarenopleidingen levert de specifieke lerarenopleiding aan de CVO’s dus meer 
gediplomeerden op die technische praktijkvakken kunnen onderwijzen.
 
Grafiek 71: verdeling van studenten in de specifieke lerarenopleiding per vakgroep – studenten CVO’s 
stad Antwerpen 
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26  Als de vooropleiding aanleiding geeft tot een lesbevoegdheid in meerdere vakgroepen, werken we met een proportionele verdeling over 
de verschillende vakgroepen. 
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8.9 Besluit 

Anders dan in het basisonderwijs, bieden verschillende studietrajecten de mogelijkheid om leerkracht in het 
secundair onderwijs te worden. Zo is er de geïntegreerde lerarenopleiding of de professionele bachelor secundair 
onderwijs. Cijfers over het aantal studenten wijzen op een sterke stijging van het aantal generatiestudenten. Een 
opdeling volgens vakgroep leert evenwel dat deze opleiding vooral leerkrachten oplevert die algemene vakken 
kunnen geven in de eerste en tweede graad, en in veel mindere mate leerkrachten die technische en praktijkvak-
ken kunnen onderwijzen. 

Daarnaast bestaat de specifieke lerarenopleiding, te volgen aan hogescholen, universiteiten of de Centra voor 
Volwassenenonderwijs (CVO’s). Uit de inschrijvingscijfers blijkt dat het aantal studenten in de specifieke lera-
renopleiding aan een Antwerpse hogeschool of universiteit in 2010-2011 opnieuw toenam, maar nog niet het 
niveau van 2006-2007 evenaarde. Bovendien gaat het aantal diploma’s nog altijd in dalende lijn. Bij de specifieke 
lerarenopleiding aan CVO’s is er sinds 2008-2009 een stijging van het aantal cursisten, maar het aantal behaalde 
diploma’s blijft in dezelfde periode grotendeels stabiel. 

Een meer gedetailleerde profielanalyse van de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding wijst uit dat on-
geveer de helft van de generatiestudenten mannelijk is. Voorts valt op dat het aandeel mannen bij de afge-
studeerde studenten steevast hoger ligt dan het aandeel mannen bij de generatiestudenten of bij de volledige 
groep studenten, al wordt dat verschilt wel kleiner. 

Veel studenten wonen in de stad Antwerpen of in de omgeving ervan: slechts een kwart van de studenten is 
afkomstig van buiten het arrondissement Antwerpen. Zoomen we in op de vooropleiding van deze studenten, 
dan valt op dat het aandeel studenten met een ASO-achtergrond bij de afgestudeerde studenten opvallend 
hoger ligt dan bij generatiestudenten. De opleiding die studenten genoten in het secundair onderwijs, heeft 
dus wel degelijk een invloed op de slaagkansen in de lerarenopleiding. Vooral het aandeel BSO-studenten daalt 
sterk, van 10-12% bij de generatiestudenten tot minder dan 5% bij de afgestudeerde studenten. 

Studenten in de specifieke lerarenopleiding die deze opleiding aan de CVO’s volgen, zijn gemiddeld ouder dan de 
studenten die de opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen (gemiddeld 31 jaar versus gemiddeld 25 
jaar). De studenten in de specifieke lerarenopleiding aan de hogescholen of universiteit komen vaker van buiten 
het arrondissement Antwerpen dan de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding. De CVO’s daarentegen 
rekruteren veel lokaler: maar liefst vier op vijf studenten is afkomstig uit Antwerpen zelf of uit de omliggende 
gemeenten in het arrondissement Antwerpen. Van de studenten die de specifieke lerarenopleiding volgen aan 
de CVO’s, heeft een relatief groot aandeel een vooropleiding binnen de vakgroep technische en praktijkvakken 
van de zachte sector. 
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9. Potentieel aanbod 

9.1 Evolutie van de inschrijvingen 

Het aantal inschrijvingen in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs kent een stijgende trend 
sinds het academiejaar 2005-2006. Het gaat zowel om studenten die in Antwerpen studeren, als om studenten 
die in Antwerpen wonen maar er niet studeren. 

Grafiek 72: evolutie van het aantal inschrijvingen in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onder-
wijs 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Vooral het aantal generatiestudenten stijgt sterk, en in het bijzonder in de laatste drie jaar. Dat vertaalt zich nog 
niet in een stijgend aantal diploma’s. Op een daling in het academiejaar 2008-2009 na blijft het aantal diploma’s 
stabiel rond de 280 diploma’s per jaar. 
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Grafiek 73: evolutie van het aantal generatiestudenten en het aantal diploma’s in de geïntegreerde 
lerarenopleiding secundair onderwijs 

317 

318 
343 

397 450 
471 

276 

258 257 
214 

276 

281 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Generatiestudenten 

Diploma's 

Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

Naast de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding, vormen ook de studenten in de specifieke lerarenop-
leidingen een potentiële bron van leerkrachten. De specifieke lerarenopleidingen kunnen worden gevolgd aan 
hogescholen, universiteiten of de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s). De studenten die een opleiding 
volgen aan de CVO’s zijn niet opgenomen in de Databank Hoger Onderwijs, bijgevolg geven we de gegevens 
van deze studenten afzonderlijk weer.

Uit de data blijkt dat het aantal studenten in de specifieke lerarenopleidingen aan de hogescholen en universi-
teiten sinds 2010-2011 opnieuw omhoog gaat. Daarbij wordt het niveau van 2006-2007 nog niet geëvenaard. 
Het aantal diploma’s in de specifieke lerarenopleiding behaald aan de hogescholen en de universiteiten, daalt 
evenwel nog steeds. 
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Grafiek 74: evolutie van het aantal inschrijvingen en diploma’s in de specifieke lerarenopleiding aan de 
hogescholen/universiteiten 
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Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

In de specifieke lerarenopleiding aan de CVO’s is er sinds 2008-2009 een stijging van het aantal cursisten, maar 
het aantal behaalde diploma’s blijft in dezelfde periode grotendeels stabiel. 

Grafiek 75: evolutie van het aantal inschrijvingen en diploma’s in de specifieke lerarenopleiding aan de 
Centra Voor Volwassenenonderwijs 
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Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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9.2 Doorstroom vanuit de lerarenopleiding naar de onderwijssector  
 in Antwerpen 

9.2.1 Alle afgestudeerden 

9.2.1.1 Geïntegreerde lerarenopleiding

Om het aantal leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs op peil te houden, is er niet alleen nood aan 
voldoende studenten in de geïntegreerde en specfieke lerarenopleidingen. Het is minstens even belangrijk dat er 
voldoende afgestudeerde leerkrachten doorstromen naar het Antwerpse secundair onderwijs. 

Om dat te bestuderen, bekijken we voor de vijf laatste schooljaren hoeveel afgestudeerden in Vlaanderen in de 
loop van 2006 tot en met 2011 is aangesteld in het Antwerpse secundair onderwijs. Deze cijfers hebben enkel 
betrekking op de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding. 

Zo zien we dat de instroom van afgestudeerden uit de lerarenopleidingen die in het Antwerpse secundair onder-
wijs belanden, daalt vanaf schooljaar 2008-2009. Ongeveer 5% van de studenten die in 2009-2010 het diploma 
van leraar behaalden, stroomt door naar het Antwerpse secundair onderwijs. 

Grafiek 76: doorstroom van afgestudeerden in de geïntegreerde lerarenopleiding naar het Antwerpse 
secundair onderwijs per jaar van afstuderen 
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9.2.1.2 De specifieke lerarenopleiding 

Ook voor studenten die de specifieke lerarenopleiding volgen aan de hogescholen en universiteiten, beschikken 
we over de doorstroomcijfers naar het Antwerpse secundair onderwijs. We bekijken voor de periode 2005-
2011 welk aandeel van de afgestudeerden in de periode 2006-2011 is aangesteld in het Antwerpse secundair 
onderwijs. Voor de studenten die de specifieke lerarenopleiding volgen aan de CVO zijn deze cijfers helaas niet 
beschikbaar. 

De onderstaande grafiek toont aan dat de instroom uit de specifieke lerarenopleiding in het Antwerpse secundair 
onderwijs in de periode 2006-2010 constant blijft op 6%. Het lage doorstroompercentage (2%) in schooljaar 
2010-2011 kan wellicht worden verklaard door een moeilijkere opstart in het onderwijs, waardoor niet alle afge-
studeerden nog in 2011 in het onderwijs terechtkomen. Dat een deel pas in 2012 in Antwerpen aan de slag gaat, 
blijkt uit feit dat 5% van de afgestudeerden in 2010-2011 een aanstelling heeft tijdens het schooljaar 2011-2012. 

Grafiek 77: doorstroom van afgestudeerden in de specifieke lerarenopleiding aan hogescholen en uni-
versiteiten naar jaar van afstuderen
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9.2.2 Afgestudeerden in Antwerpen 

9.2.2.1 Geïntegreerde lerarenopleiding 

Hier bekijken we de cijfers van het aantal afgestudeerden per onderwijsinstelling die doorstromen naar het Ant-
werpse secundair onderwijs. Het gaat om het totaal aantal afgestudeerden in de periode 2005-2010. De door-
stroom van afgestudeerde leerkrachten naar het Antwerpse secundair onderwijs is logischerwijs het grootst bij 
de Antwerpse onderwijsinstellingen: 30% afgestudeerden van de Artesis Hogeschool, en 28% van de Karel De 
Grote Hogeschool, zijn in de loop van 2006 tot en met 2011 aangesteld in het Antwerpse secundair onderwijs. 

Ook bij de Plantijn Hogeschool kiest één op drie van de afgestudeerden voor een baan in het Antwerpse on-
derwijs, maar in absolute aantallen gaat het om een veel kleiner aantal studenten dan in de bovengenoemde 
onderwijsinstellingen. Voor de Katholieke Hogeschool Mechelen en de Katholieke Hogeschool Kempen ligt de 
doorstroom lager, respectievelijk 7% en 6,5%. 

Opvallend is dat bijna één op tien afgestudeerden van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven kiest voor het 
Antwerpse secundair onderwijs. Mogelijk hebben heel wat van deze studenten gestudeerd aan de campus 
in Sint-Niklaas. Bovendien biedt deze campus ook afstandsonderwijs aan, wat wellicht ook studenten uit het 
Antwerpse aantrekt. 

Tabel 16: doorstroom leerkrachten secundair onderwijs naar Antwerpen 2006-2011 

Instelling afstuderen
Totaal 

afgestudeerd
Tewerkgesteld 

2006-2011 % doorstroom 

Artesis Hogeschool Antwerpen 710 216 30,4%

Plantijn Hogeschool 113 34 30,1%

Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 959 264 27,5%

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 277 25 9,0%

Katholieke Hogeschool Mechelen 261 18 6,9%

Katholieke Hogeschool Kempen 758 49 6,5%

Erasmushogeschool Brussel 439 12 2,7%

Katholieke Hogeschool Leuven 1171 30 2,6%

HUB-EHSAL 492 7 1,4%

Groep T-Internationale Hogeschool Leuven 647 9 1,4%

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 425 4 0,9%

Hogeschool Gent 897 8 0,9%

XIOS Hogeschool Limburg 452 4 0,9%

Provinciale Hogeschool Limburg 248 2 0,8%

Arteveldehogeschool 2353 18 0,8%

Hogeschool West-Vlaanderen 270 2 0,7%

Katholieke Hogeschool Limburg 1169 6 0,5%

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. 971 4 0,4%

Lessius Mechelen 112  0,0%

Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgoDI
Bewerkingen: studiedienst Stadsobservatie 
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Van alle afgestudeerden die in de loop van 2005 tot en met 2010 hun diploma behaalden aan een Antwerpse 
onderwijsinstelling, stroomt in totaal 29% door naar het Antwerpse secundair onderwijs. 

9.2.2.2 De specifieke lerarenopleiding aan hogescholen en universiteiten

Ook hier bestuderen we de cijfers over het aantal afgestudeerden per onderwijsinstelling die doorstromen naar 
het Antwerpse secundair onderwijs. Het gaat om het totale aantal afgestudeerden vanaf 2005-2006. Uit on-
derstaande grafiek blijkt dat in absolute aantallen jong afgestudeerde leerkrachten in het Antwerpse secundair 
onderwijs vooral afkomstig zijn van de universiteiten van Antwerpen en Leuven, en van de Artesis Hogeschool 
Antwerpen. 

Grafiek 78: aantal afgestudeerden in specifieke lerarenopleiding aan hogeschool/universiteit met aan-
stelling in Antwerpse secundair onderwijs in 2010-2011 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AHOVOS
Leerkrachtendatabank, AgoDI 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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9.3 Uitstroom van jonge leerkrachten in Antwerpen 

9.3.1 Jonge afstudeerders – vanuit de geïntegreerde lerarenopleiding 

Niet alle jonge leerkrachten die in het Antwerpse secundair onderwijs aan de slag gaan, blijven dat ook. Vooral 
in de eerste jaren na het afstuderen neemt de kans om het Antwerpse secundair onderwijs weer te verlaten, 
sterk toe. 

Van de leerkrachten die in 2008-2009 afstudeerden en in Antwerpen kwamen lesgeven, is 22% tijdens het 
schooljaar 2010-2011 niet langer aangesteld in het Antwerpse secundair onderwijs. Bij de afgestudeerden van 
2006-2007 loopt dat percentage zelfs op tot 43%. Maar bij de leerkrachten die in 2005-2006 afstudeerden, 
bedraagt de uitstroom nog 37%. Het is dus niet zo dat de uitstroom van leerkrachten jaar na jaar toeneemt. De 
cijfers wijzen er eerder op dat de uitstroom in het begin hoog is, maar zich nadien stabiliseert. We beschikken 
helaas niet over voldoende gedetailleerde cijfers om deze hypothese hard te maken.

Grafiek 79: uitstroompercentage leerkrachten met aanstelling in Antwerpse secundair onderwijs tijdens 
2006-2011 volgens academiejaar afstuderen (enkel geïntegreerde lerarenopleiding) 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AHOVOS, Leerkrachtendatabank, AgoDI
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Kijken we enkel naar de studenten die de lerarenopleiding volgen aan een van de Antwerpse hogescholen, dan 
stellen we vast dat meer dan een kwart van de studenten (27%) die tijdens de periode 2006-2011 gingen lesge-
ven in een Antwerpse secundaire school, tijdens het schooljaar 2010-2011 het Antwerpse secundair onderwijs 
al weer hebben verlaten. Het uitstroompercentage van de Plantijn Hogeschool ligt met 21% iets lager dan dat 
van de andere Antwerpse hogescholen.
 

109



Grafiek 80: uitstroompercentage leerkrachten met aanstelling in het Antwerpse secundair onderwijs 
tijdens 2006-2011 volgens academiejaar van afstuderen (enkel geïntegreerde lerarenopleiding) – Ant-
werpse hogescholen
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AHOVOS, Leerkrachtendatabank, AgoDI
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

9.3.2 Jonge afgestudeerden – vanuit specifieke lerarenopleiding  
 hogescholen/universiteiten 

Ook bij de jonge leerkrachten die vanuit de specifieke lerarenopleiding in het secundair onderwijs terechtkomen, 
houdt een aanzienlijk deel het lesgeven in een Antwerpse secundaire school na enkele jaren voor bekeken. Of dit 
ook het einde betekent van hun onderwijscarrière of eerder een overstap is naar een school buiten Antwerpen, 
kunnen we op basis van de beschikbare cijfers niet uitmaken. 

Van de jonge leerkrachten afgestudeerd tijdens schooljaar 2005-2006, heeft een kleine 40% van wie in Antwer-
pen kwam lesgeven, tijdens schooljaar 2010-2011 geen aanstelling meer in het Antwerpse secundair onderwijs. 
Voor wie afstudeerde in 2007 of 2008 en doorstroomde naar een Antwerpse secundaire school, heeft bijna 
de helft van de leerkrachten in 2010-2011 het Antwerpse onderwijs alweer verlaten. Het uitstroompercentage 
ligt heel wat lager in de groep afgestudeerden in 2010 en 2011. Zijn deze verschillen te wijten aan specifieke 
kenmerken van de groep leerkrachten die in een bepaald jaar afstuderen? Of eerder aan de cumulatieve uitval 
naarmate de leerkrachten langer zijn afgestudeerd (en dus langer in het onderwijs staan)? Uit deze data kunnen 
we dat niet opmaken. 
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Grafiek 81: uitstroompercentage leerkrachten met aanstelling in het Antwerpse secundair onderwijs 
tijdens 2006-2011 volgens academiejaar van afstuderen (enkel specifieke lerarenopleiding hogescholen/
universiteiten) 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AHOVOS, Leerkrachtendatabank, AgoD
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Onderstaande grafiek toont het uitstroompercentage voor die onderwijsinstellingen van waaruit in absolute 
aantallen de meeste leerkrachten vanuit de specifieke lerarenopleidingen doorstromen naar het Antwerpse se-
cundair onderwijs. De uitstroom van de leerkrachten die niet in Antwerpen gestudeerd hebben, ligt hoger dan 
die van de leerkrachten die hun diploma in Antwerpen behaalden. 

Grafiek 82: uitstroompercentage van jonge afstudeerders vanuit de specifieke lerarenopleiding naar 
onderwijsinstelling 
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Bron: Databank Hoger Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AHOVOS, Leerkrachtendatabank, AgoDI
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

111



9.3.3 Uitstroom van interimarissen

De onderstaande tabel geeft weer hoeveel leerkrachten van de groep interimarissen die zijn gestart in januari 
2006, in 2010 nog altijd waren aangesteld in een school van het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs 
in Antwerpen. 

Zo stellen we vast dat zowel in het gewoon als in het buitengewoon secundair onderwijs, meer dan de helft van 
de interimleerkrachten die in 2006 is gestart, in 2010 het Antwerpse secundair onderwijs weer verlaten heeft. 
Het uitstroompercentage in het secundair onderwijs ligt een stuk hoger dan in het kleuteronderwijs (35%) en 
het lager onderwijs (38%). 

In de periode 2006-2010 hebben in absolute aantallen 259 interimleerkrachten het Antwerpse secundair on-
derwijs verlaten. We merken nog op dat dubbeltellingen kunnen voorkomen als leerkrachten in verschillende 
netten zijn tewerkgesteld27. 

Tabel 17: uitstroom van interimleerkrachten in de periode 2006-2010 

 
Aantal starters 

2006 

Aantal 
overblijvers 

2010 
Uitstroom: 
aantallen Uitstroom % 

Gewoon secundair onderwijs 454 213 241 53%

Buitengewoon secundair onderwijs 34 16 18 53%

Totaal secundair onderwijs 488 229 259 53%

Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming, AgODI 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie

27  De uitstroomcijfers werden per onderwijsnet opgeleverd. 
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9.4 Prognose van het lerarenaanbod secundair onderwijs in Antwerpen 

9.4.1 Inleiding 

In het secundair onderwijs is het – in tegenstelling tot het basisonderwijs – veel moeilijker om een prognose te 
maken van de toekomstige instroom op de arbeidsmarkt vanuit de lerarenopleidingen. Het opleidingsaanbod is 
immers veel meer gediversifieerd en verloopt ook minder via vastgelegde trajecten. 

Enkel voor de geïntegreerde lerarenopleidingen aan de hogescholen kan een redelijk betrouwbare analyse wor-
den gemaakt. Voor de specifieke lerarenopleidingen aan de universiteiten, hogescholen en CVO’s ligt dat moeilij-
ker. De inschrijvingscijfers laten immers maar toe om voor deze groep één jaar vooruit te voorspellen. Bovendien 
kan het, zeker bij de specifieke lerarenopleiding gevolgd aan de CVO’s, voorkomen dat cursisten al werkzaam zijn 
in het onderwijs, en is er dus geen sprake van een nieuwe instroom van leerkrachten.
 
Uitgaande van het gemiddeld aantal afgestudeerden tijdens de laatste vijf jaar, hebben we niettemin een prog-
nose opgemaakt van het te verwachten aanbod aan leerkrachten vanuit de specifieke lerarenopleiding aan de 
hogescholen en de universiteit. Voor het aanbod vanuit de CVO’s maakten we, gezien de minder betrouwbare 
cijfers, een indicatieve prognose. 

9.4.2 Berekening van de prognose 

De geïntegreerde lerarenopleiding 

Voor een inschatting van het aantal te verwachten nieuwe leerkrachten uit de geïntegreerde lerarenopleiding 
secundair onderwijs (PBA), maken we eerst een prognose van het aantal te verwachten generatiestudenten 
op basis van het gemiddeld aantal generatiestudenten in de periode 2007-2012. Het gaat om het totale aantal 
generatiestudenten in de geïntegreerde lerarenopleiding in Vlaanderen. 

Tabel 18: aantal generatiestudenten in PBA secundair – Vlaanderen 

 Aantal generatiestudenten

2007-2008 2455

2008-2009 2525

2009-2010 2673

2010-2011 2862

2011-2012 2545

2012-2013 2375

Gemiddelde 2573

Bron: Hoger Onderwijs in Cijfers, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Zo komen we tot een gemiddelde van 2573 generatiestudenten in de geïntegreerde lerarenopleiding in Vlaan-
deren. Voor een prognose gaan we ervan uit dat de komende academiejaren telkens 2573 studenten in de 
geïntegreerde lerarenopleiding zullen instromen. Niet al deze generatiestudenten zullen evenwel hun diploma 
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behalen. In het jaarlijkse arbeidsmarktrapport van het Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt bij de prog-
nose van het aanbod toekomstige leerkrachten uitgegaan van een slaagpercentage van 84% in de geïntegreerde 
lerarenopleiding secundair onderwijs. Dat percentage is gebaseerd op het aandeel studenten dat, na de start 
van de opleiding in 2007-2008, na drie jaar het diploma van leraar secundair onderwijs behaalt. Als we dit 
slaagpercentage toepassen op de voorspelde instroom van generatiestudenten, kunnen we berekenen hoeveel 
afgestudeerde leerkrachten met een bachelor secundair onderwijs de komende jaren op de arbeidsmarkt zullen 
terechtkomen. 

Tabel 19: aantal afgestudeerden in de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs – Vlaanderen 

 Aantal generatiestudenten Aantal afgestudeerden

2008-2009 2525 2010-2011 2078

2009-2010 2673 2011-2012 2197

2010-2011 2862 2012-2013 2404

2011-2012 2545 2013-2014 2138

2012-2013 2375 2014-2015 1995

2013-2014 2573 2015-2016 2161

2014-2015 2573 2016-2017 2161

2015-2016 2573 2017-2018 2161

2016-2017 2573 2018-2019 2161

2017-2018 2573 2019-2020 2161

Bron: Hoger Onderwijs in Cijfers, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Uiteraard gaan niet al deze nieuwe leerkrachten in Antwerpen aan de slag. Op basis van de gegevens over de 
doorstroom van leerkrachten (zie paragraaf 2.2.) weten we welk aandeel van de afgestudeerde leerkrachten 
in Antwerpen komt lesgeven. Voor de berekening van de doorstroom gaan we uit van het gemiddelde door-
stroompercentage in de periode 2005-2009. Toen stroomde gemiddeld 8,3% van de studenten in de geïnte-
greerde lerarenopleiding door naar het Antwerpse secundair onderwijs. Als we dat percentage toepassen op het 
verwachte aantal afgestudeerden, kunnen we berekenen hoeveel afgestudeerde leerkrachten er naar verwach-
ting zullen bij komen in het Antwerpse secundair onderwijs. 

Maar we moeten nog rekening houden met de vroegtijdige uitval van jonge leerkrachten in Antwerpen. Uit de 
beschikbare cijfers blijkt immers dat heel wat leerkrachten na vijf jaar opnieuw het Antwerpse secundair onder-
wijs verlaten. De uitstroom van leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs kan worden berekend door 
te bekijken hoeveel afgestudeerde leerkrachten met een aanstelling in het Antwerpse onderwijs in de periode 
2006-2011, dat in het schooljaar 2010-2011 nog steeds hadden. 

Zo weten we bijvoorbeeld dat van de leerkrachten die in 2005-2006 het diploma van leraar behaalden en in het 
Antwerpse secundair onderwijs aan de slag gingen (zie paragraaf 2.3.), 37% geen aanstelling meer had in het 
Antwerpse secundair onderwijs tijdens het schooljaar 2010-2011. Bekeken over de periode 2005-2009, bedraagt 
de gemiddelde uitstroom 33,1%. Als we uitgaan van dit gemiddelde uitstroompercentage, kunnen we het aan-
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tal leerkrachten die er extra bijkomen vanuit de bacheloropleidingen tot 2020 corrigeren voor de uitstroom van 
jonge leerkrachten. In totaal zouden er tussen 2010 en 2020 ongeveer 1200 extra leerkrachten bijkomen vanuit 
de geïntegreerde lerarenopleiding. 

Tabel 20: verwachte doorstroom van afgestudeerde leerkrachten naar Antwerps secundair onderwijs 
met correctie voor uitstroom van jonge leerkrachten na 5 jaar. 

Jaar afstuderen
Aantal 

afgestudeerden
Doorstroom naar 

Antwerpen
Uitstroom jonge 

leerkrachten Aanbod vanuit PBA

2010-2011 2078 172 57 115

2011-2012 2197 182 60 122

2012-2013 2404 200 66 133

2013-2014 2138 177 59 119

2014-2015 1995 166 55 111

2015-2016 2161 179 59 120

2016-2017 2161 179 59 120

2017-2018 2161 179 59 120

2018-2019 2161 179 59 120

2019-2020 2161 179 59 120

1200

Bron: Hoger Onderwijs in Cijfers, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

De specifieke lerarenopleiding in het hoger onderwijs 

Ook al is het voor de specifieke lerarenopleiding niet evident om het aanbod te voorspellen, we wagen ons toch 
aan een berekening. Daarbij maken we een onderscheid tussen de specifieke lerarenopleiding aan de hogescho-
len of universiteit, en de specifieke lerarenopleiding aan de CVO’s. Onder meer omdat het onduidelijk is hoeveel 
van de studenten in de specifieke lerarenopleiding al een betrekking in het onderwijs hebben, zijn de resultaten 
eerder indicatief. 

Om het verwachte aantal afgestudeerden van de specifieke lerarenopleiding aan de hogescholen of universiteit 
in te schatten, bekijken we het aantal afgestudeerden in de specifieke lerarenopleiding in het hoger onderwijs 
voor de laatste vijf academiejaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Vanwege het stevig dalende aantal gediplo-
meerden vertrekken we van het gemiddelde aantal afgestudeerden van de laatste drie jaar28. Dat gemiddelde 
bedraagt 1112. Vervolgens gaan we uit van de hypothese dat het aantal afgestudeerden de komende jaren 
constant blijft en er dus elk jaar 1112 studenten een diploma behalen in de specifieke lerarenopleiding. 

28  Als de dalende trend blijft aanhouden, kan het gemiddelde aantal studenten van de laatste vijf jaar een te grote overschatting betekenen 
van het werkelijke aantal afgestudeerden. 
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Tabel 21: aantal afgestudeerden in SLO in het hoger onderwijs, Vlaanderen 

 Aantal afgestudeerden 

2007-2008 1649

2008-2009 1472

2009-2010 1168

2010-2011 1114

2011-2012 1054

Gemiddeld aantal 1112

Bron: Hoger Onderwijs in Cijfers, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Niet al deze studenten komen ook effectief in het Antwerpse onderwijs terecht. Op basis van de gegevens over 
de doorstroom van leerkrachten (zie paragraaf 2.2.) weten we welk aandeel van de afgestudeerde leerkrachten 
in Antwerpen komt lesgeven. Voor de berekening van de doorstroom gaan we uit van het gemiddelde door-
stroompercentage in de periode 2005-2011. Gemiddeld 6% van de afgestudeerden SLO in het hoger onderwijs 
stroomde toen door naar het Antwerpse secundair onderwijs. Van de 1112 studenten die naar verwachting 
jaarlijks afstuderen, zouden er dan telkens ongeveer 67 naar het Antwerpse secundair onderwijs doorstromen. 

Tabel 22: prognose van het aanbod

Jaar afstuderen
Aantal 

afgestudeerden
Doorstroom naar 

Antwerpen
Uitstroom jonge 

leerkrachten
Aanbod SLO hoger 

onderwijs 

2010-2011 1.114 67 28 39

2011-2012 1.054 63 27 37

2012-2013 1.112 67 28 39

2013-2014 1.112 67 28 39

2014-2015 1.112 67 28 39

2015-2016 1.112 67 28 39

2016-2017 1.112 67 28 39

2017-2018 1.112 67 28 39

2018-2019 1.112 67 28 39

2019-2020 1.112 67 28 39

Totaal aanbod 385

Bron: Hoger Onderwijs in Cijfers, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 
Vlaams Ministerie voor Onderwijs, Agodi, Leerkrachtendatabank 
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Niet al deze leerkrachten die vanuit de SLO in het Antwerpse secundair onderwijs terechtkomen, blijven er ook 
aan de slag. In paragraaf 2.3. toonden we de cijfers over de uitstroom van jonge afgestudeerden uit de SLO in 
het hoger onderwijs naar het Antwerpse secundair onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat een kleine helft 
(43%) van de afgestudeerde lichting in 2008 en 2009 die ging lesgeven in de stad Antwerpen in het secundair 
onderwijs, dat tijdens schooljaar 2010-2011 al niet meer deed. 
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Als we de gemiddelde uitstroom berekenen van de leerkrachten die in de SLO in het hoger onderwijs in 2008, 
2009 of 2010 hun diploma behaalden, komen we op 42%. Dat is een pak meer dan de gemiddelde uitstroom 
bij leerkrachten met een diploma in de geïntegreerde lerarenopleiding. Passen we dit uitstroompercentage toe 
op onze instroom, dan betekent dit dat slechts 39 van de 67 leerkrachten die naar verwachting jaarlijks zullen 
instromen vanuit de SLO in het hoger onderwijs, effectief in het onderwijs blijven. De achterliggende hypothese 
daarbij is dat vooral tijdens de eerste jaren de kans op uitstroom groot is. Op basis van bovenstaande bereke-
ningen besluiten we dat er tussen 2010 en 2020 vanuit de specifieke lerarenopleiding in het hoger onderwijs 
ongeveer 385 extra leerkrachten zullen bijkomen. 

De specifieke lerarenopleiding aan de Centra voor Volwassenenonderwijs 

Uit de profielanalyse in paragraaf 1.7.1. blijkt dat de studenten die de SLO volgen aan de CVO’s gemiddeld ouder 
zijn dan hun tegenhangers aan de hogescholen of universiteit. De cijfers suggereren dat de studenten SLO aan 
de CVO’s eerst wat beroepservaring hebben opgebouwd, terwijl de studenten in de SLO aan de hogeschool of 
universiteit dat eerder in het verlengde doen van hun hogere studies. Dat bemoeilijkt meteen onze prognose: 
sommige studenten die de SLO aan de CVO’s volgen, zijn al werkzaam in het onderwijs onder het stelsel van 
‘andere bekwaamheidsbewijzen’. In dat geval gaat het niet om een nieuwe instroom, maar om een interne 
verschuiving van leerkrachten met een ‘andere bekwaamheid’ naar leerkrachten die over een vereist (of eventu-
eel voldoende) bekwaamheidsbewijs beschikken. Daarom is onderstaande prognose indicatief en wellicht een 
overschatting van het aantal bijkomende leerkrachten. 

Om het verwachte aantal afgestudeerden uit de SLO aan de CVO’s in te schatten, berekenen we eerst het gemid-
delde aantal afgestudeerden tijdens de laatste vijf academiejaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Anders dan 
voor de geïntegreerde lerarenopleiding en de SLO in het hoger onderwijs, gaan we hier enkel uit van het aantal 
behaalde diploma’s aan een CVO op het grondgebied van de stad Antwerpen. We beschikken immers niet over 
doorstroomcijfers specifiek voor het Antwerpse secundair onderwijs. Bijgevolg vertrekken we van de aanname 
dat de instroom van nieuwe leerkrachten vanuit de CVO’s vooral zal komen van de CVO’s gelegen in de stad. 
Gemiddeld behalen elk jaar gemiddeld 324 studenten het diploma in de specifieke lerarenopleidingen aan een 
van de CVO’s in de stad Antwerpen. 

Tabel 23: aantal diploma’s in de specifieke lerarenopleiding aan de Centra voor Volwassenonderwijs met 
vestigingsplaats in de stad Antwerpen 

 Aantal diploma’s 

2007-2008 333

2008-2009 303

2009-2010 336

2010-2011 323

gemiddelde 324

Bron: Ministerie van Onderwijs, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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Niet alle studenten die het diploma van leraar behaalden aan de CVO’s, komen ook effectief in een Antwerpse 
secundaire school terecht. Bij gebrek aan specifieke doorstroomcijfers voor de stad Antwerpen gaan we bij be-
nadering uit van het doorstroompercentage voor de studenten in de SLO zoals vermeld in het Arbeidsmarkt-
rapport 2011 van het Departement Onderwijs en Vorming. Daaruit blijkt de doorstroom vanuit de specifieke 
lerarenopleiding gevolgd aan de CVO’s naar het secundair onderwijs een stuk hoger in vergelijking met de door-
stroom vanuit de specifieke lerarenopleiding gevolgd aan hogescholen of universiteit. Zo bedroeg in 2009 het 
gemiddelde doorstroompercentage 42%. Maar het is onduidelijk in welke mate rekening is gehouden met de 
studenten die de SLO aan de CVO’s volgen, en tegelijk al werken in het onderwijs.

Voor deze prognose nemen we ook het doorstroompercentage van 42% als uitgangspunt. We verwachten dus 
met andere woorden dat ongeveer vier op tien studenten die de SLO hebben gevolgd aan een CVO, ook effectief 
doorstromen naar het Antwerpse secundair onderwijs. 

Tabel 24: prognose van het aanbod vanuit de specifieke lerarenopleiding van de CVO’s (in Antwerpen) 

Jaar afstuderen
Aantal 

afgestudeerden
Doorstroom naar 

Antwerpen
Uitstroom jonge 

leerkrachten Aanbod SLO 

2010-2011 323 136 28 107

2011-2012 324 136 29 108

2012-2013 324 136 29 108

2013-2014 324 136 29 108

2014-2015 324 136 29 108

2015-2016 324 136 29 108

2016-2017 324 136 29 108

2017-2018 324 136 29 108

2018-2019 324 136 29 108

2019-2020 324 136 29 108

Totaal aanbod 860

Bron: Ministerie van Onderwijs, Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie  

Net zoals bij de geïntegreerde en specifieke lerarenopleidingen in het hoger onderwijs, gaan we ook voor de 
afgestudeerde leerkrachten uit het volwassenonderwijs uit van de aanname dat een deel van hen het onderwijs 
vroegtijdig zal verlaten. Bij gebrek aan specifieke uitstroomcijfers voor de stad Antwerpen baseren we ons op het 
uitstroompercentage voor de specifieke lerarenopleiding van de CVO’s zoals vermeld in het Arbeidsmarktrap-
port 2011 van het Departement Onderwijs en Vorming. Daaruit blijkt dat we rekening moeten houden met een 
gemiddelde uitstroom van 21%. Daardoor blijven er van de 136 nieuwe leerkrachten die er jaarlijks – op basis 
van bovenstaande prognose – vanuit de CVO’s bijkomen, 108 over. In totaal zouden er in de periode 2010-2020 
dan ongeveer 820 leerkrachten vanuit de CVO’s in het Antwerpse secundair onderwijs instromen. Hoeveel van 
hen dan al in het onderwijs werken, kan op basis van de beschikbare cijfers niet worden bepaald. 
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9.5 Te verwachten tekort aan leerkrachten op basis van prognoses  
 van vraag en aanbod 

9.5.1 Algemeen 

Op basis van de prognose van het aantal bijkomende leerkrachten (uitgedrukt in FTE), berekend op basis van 
het verwachte aantal leerlingen (Deel 2) en het verwachte aantal bijkomende leerkrachten vanuit de lerarenop-
leiding (zie vorige paragraaf), kunnen we een voorzichtige prognose maken van het verwachte lerarentekort in 
2020. Door de vele hypotheses en lacunes in de beschikbare data, zijn deze cijfers eerder 
indicatief. 

In Deel 2 berekenden we op basis van de evolutie in het leerlingenaantal, dat er tegen 2020 nood is aan 625 
extra voltijdse krachten. Daarbovenop moeten we rekening houden met de uitstroom van oudere leerkrachten 
die moeten worden vervangen. Ook berekenden we dat tegen 2020 meer dan 2000 leerkrachten het onderwijs 
zullen hebben verlaten. 

We becijferden dat er tegen 2020 ongeveer 1200 nieuwe leerkrachten uit de geïntegreerde lerarenopleiding se-
cundair onderwijs zullen bijkomen. Bij deze prognose hielden we rekening met zowel de effectieve doorstroom 
naar het Antwerpse secundair onderwijs als met de vroegtijdige uitval van jonge leerkrachten. Daarnaast is er 
een instroom van nieuwe leerkrachten vanuit de specifieke lerarenopleidingen van zowel het hoger onderwijs 
(385 extra leerkrachten) als de CVO’s (860 extra leerkrachten). 

De onderstaande tabel toont dat de instroom van meer dan 2400 nieuwe leerkrachten vanuit de diverse leraren-
opleidingen onvoldoende groot zal zijn om aan de vraag van bijna 2700 extra leerkrachten te voldoen. Hoewel 
het verwachte tekort minder groot is dan in het basisonderwijs, kan dit voor bepaalde vakgebieden ernstige 
tekorten opleveren. 

Tabel 25: prognose van het lerarentekort tegen 2020 

 Aantal leerkrachten (FTE)

Extra vraag naar leerkrachten op basis van leerlingenevolutie -625

Uitstroom oudere leerkrachten -2070

Aanbod vanuit PBA 1200

Aanbod vanuit SLO Hoger onderwijs 385

Aanbod vanuit SLO CVO’s 860

Tekort aan leerkrachten -250
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9.5.2 Volgens vakgroep 

Wellicht zal het tekort aan leerkrachten niet in elke vakgroep even sterk voelbaar zijn. Verschillen tussen vak-
groepen hebben onder meer te maken met verschillen in het aanbod van de diverse lerarenopleidingen en het 
uitstroomgedrag van zowel jonge afgestudeerde als oudere leerkrachten. We beschikken niet over de gegevens 
die een echte prognose per vakgroep toelaten, maar tonen indicatief enkele cijfers om de verschillen per vak-
groep in kaart te brengen. 

Onderstaande grafiek toont het aandeel van elke vakgroep in het totaal aantal leerkrachten en in het aantal 
leerkrachten ouder dan 55 jaar. De verdeling per vakgroep bij de oudere leerkrachten loopt grotendeels gelijk 
met de verdeling bij het totaal aantal leerkrachten. Dezelfde conclusie geldt voor de verdeling per vakgroep bij de 
leerkrachten tussen 45 en 54 jaar. Het is dus niet zo dat het aandeel oudere leerkrachten in bepaalde vakgroepen 
veel hoger ligt dan in andere. Enkel de leerkrachten die algemene vakken geven in de eerste en tweede graad 
blijken een iets jonger leeftijdsprofiel te hebben. 

Als er tussen de vakgroepen geen verschillen zijn in het uitstroomgedrag van oudere leerkrachten, mogen we 
verwachten dat de meeste oudere leerkrachten zullen uitstromen in de vakgroepen met het grootst aantal leer-
krachten: restcategorie, technische en praktijkvakken uit de harde en zachte sector, en talen eerste en tweede 
graad. 

Grafiek 83: aandeel vakgroep in totaal aantal leerkrachten en aandeel vakgroep bij leerkrachten 55+ 
jaar 
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming, Agodi, databank leerkrachten 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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Grafiek 84: aandeel vakgroep in totaal aantal leerkrachten en aandeel vakgroep bij leerkrachten 45-54 
jaar
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Bron: Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming, Agodi, databank leerkrachten 1 februari 2011
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Voor de vakgroep technische en praktijkvakken blijkt de instroom laag: in 2010-2011 werd bij de geïntegreerde 
lerarenopleiding amper 3% van de diploma’s behaald binnen de vakgroep technische en praktijkvakken in de 
harde sector. Bij de specifieke lerarenopleiding aan de CVO’s gaat het om 12% van het aantal diploma’s. Daarbij 
is het onduidelijk hoeveel van de gediplomeerden al in het onderwijs actief is. Terwijl in de SLO in het hoger 
onderwijs relatief veel toekomstige leerkrachten inzetbaar zijn in de vakgroep technische en praktijkvakken in 
de artistieke sector, is het aandeel van deze vakgroep bij de leerkrachten eerder beperkt. Voor deze vakgroep zal 
het aanbod mogelijk de vraag overtreffen. 

Hoewel het aandeel van de vakgroep wetenschappen derde graad beperkt blijft tot 4-5%, kan de beperkte 
instroom van jonge leerkrachten toch voor problemen zorgen. In de specifieke lerarenopleiding in het hoger 
onderwijs werd 11 % van de lerarendiploma’s uitgereikt binnen het studiegebied van de exacte of biomedische 
wetenschappen. Voorts werd in de specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs amper 4% van de 
diploma’s behaald binnen de vakgroep derde graad wetenschappen.
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Ook voor de vakgroep godsdienstvakken geldt dat, hoewel het aandeel van deze vakgroep binnen het totaal 
aantal leerkrachten beperkt is, de lage instroom van nieuwe leerkrachten kan leiden tot een sterk voelbaar te-
kort. De beschikbare cijfers geven aan dat deze instroom hoofdzakelijk komt vanuit de geïntegreerde lerarenop-
leiding. Maar amper 4% van de toegekende lerarendiploma’s binnen de bachelor secundair onderwijs worden 
behaald binnen deze vakgroep. 

Grafiek 85: aandeel van elke vakgroep bij diploma’s behaald binnen de geïntegreerde lerarenopleiding, 
2010-2011
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Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 
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9.6 Besluit 

We namen het aanbod aan jonge afgestudeerde leerkrachten dat we vanuit de lerarenopleiding kunnen ver-
wachten, onder de loep. In paragraaf 2.1. bleek dat het aantal studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding 
en de specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs stijgt. Ook in de specifieke lerarenopleiding in 
het hoger onderwijs wordt opnieuw een stijging genoteerd van het aantal studenten. Vooralsnog leiden meer 
studenten niet tot een stijgend aantal diploma’s. 

Om het aantal leerkrachten in het Antwerpse secundair onderwijs op peil te houden, is er niet alleen nood aan 
een voldoende hoog aantal studenten in geïntegreerde en specifieke lerarenopleidingen. Het is minstens even 
belangrijk dat er voldoende afgestudeerde leerkrachten doorstromen naar het Antwerpse secundair onderwijs. 
Om die doorstroom te bestuderen, bekeken we per jaar van afstuderen hoeveel afgestudeerden in Vlaanderen 
in de periode 2006 tot en met 2011 een aanstelling heeft (gehad) in het Antwerpse secundair onderwijs. Uit 
de geïntegreerde lerarenopleidingen stromen steeds minder studenten door. Of dat te maken heeft met een 
reële verminderde doorstroom of met een daling van de vraag naar de leerkrachten, kunnen we op basis van de 
beschikbare cijfers niet nagaan. 

Zoomen we enkel in op de studenten van de Antwerpse onderwijsinstellingen, dan blijkt 29% van hen door 
te stromen naar het Antwerpse secundair onderwijs. Voor de afgestudeerden in de specifieke lerarenopleiding 
in het hoger onderwijs, blijft de doorstroom constant op 6%. In absolute aantallen zijn nieuwe leerkrachten 
vooral afkomstig van de Universiteiten Antwerpen en Leuven, en de Artesis Hogeschool Antwerpen. Er is geen 
informatie beschikbaar over de doorstroom naar het Antwerpse secundair onderwijs van afgestudeerden in de 
lerarenopleiding aan de Centra voor Volwassenenonderwijs. 

Niet alle jonge leerkrachten die in het Antwerpse onderwijs aan de slag gaan, blijven ook effectief in Antwerpen 
werken. Daarom is het minstens even relevant om te kijken naar de uitstroom van jonge leerkrachten in Ant-
werpen. Die blijkt relatief hoog, vooral bij de leerkrachten die vanuit de specifieke lerarenopleiding in het hoger 
onderwijs instromen. Nemen we bijvoorbeeld de leerkrachten die zijn afgestudeerd in 2008-2009 en gingen 
werken in het Antwerpse secundair onderwijs. Daarbij blijkt het uitstroompercentage voor de leerkrachten die 
vanuit de SLO zijn ingestroomd, dubbel zo hoog te zijn als dat voor de leerkrachten met een diploma in geïn-
tegreerde opleidingen (44% versus 22%). Ook voor de jonge leerkrachten afgestudeerd in 2009-2010 zijn de 
verschillen tussen de specifieke en geïntegreerde lerarenopleiding erg groot (33% versus 6%). Wanneer we het 
uitstroompercentage bij de interimleerkrachten berekenen, valt op dat het uitstroompercentage met 53% een 
stuk hoger ligt dan in het kleuteronderwijs (35%) en het lager onderwijs (38%). 

In het secundair onderwijs is het – in tegenstelling tot het basisonderwijs – veel moeilijker om een prognose op 
te maken van de toekomstige instroom op de arbeidsmarkt vanuit de lerarenopleidingen. Het opleidingsaanbod 
is immers veel gediversifieerder en verloopt ook minder via vastgelegde trajecten. Enkel voor de geïntegreerde 
lerarenopleidingen aan de hogescholen kunnen we een vrij betrouwbare analyse maken. Voor de specifieke 
lerarenopleidingen aan de universiteiten en de hogescholen, en de specifieke lerarenopleidingen in de centra 
voor volwassenenonderwijs, ligt dat moeilijker: daar kunnen we op basis van de inschrijvingscijfers maar één 
jaar vooruit voorspellen. Bovendien kan het ook voorkomen, zeker bij de specifieke lerarenopleiding gevolgd 
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aan de CVO’s, dat cursisten al in het onderwijs werken en er dus geen sprake is van een nieuwe instroom van 
leerkrachten. 

Bijgevolg maakten we een afzonderlijke prognose op voor de drie groepen van aanbod: de leerkrachten uit de 
geïntegreerde lerarenopleidingen, de specifieke lerarenopleiding in het hoger onderwijs en de specifieke lera-
renopleiding in de CVO’s . De gevolgde methode blijft grotendeels dezelfde: door extrapolatie van het aantal af-
gestudeerden en uitgaande van de aanname dat zowel door-als uitstroom van jonge leerkrachten constant blijft 
op het gemiddelde van de laatste schooljaren, voorspelden we de te verwachten instroom aan leerkrachten. Een 
belangrijke kanttekening hierbij is dat door de vele hypothesen in de opbouw van de prognose en lacunes in de 
data de voorspelde aantallen moeten opgevat worden als eerder indicatieve cijfers. 

De prognose leert dat we tegen 2020 1200 leerkrachten mogen verwelkomen uit de geïntegreerde lerarenoplei-
ding, 385 leerkrachten uit de specifieke lerarenopleidingen in het hoger onderwijs en nog eens 860 leerkrachten 
uit de CVO’s. In totaal bedraagt de instroom dus ruim 2400 leerkrachten. Maar dat is onvoldoende om aan de 
totale vraag van bijna 2700  nieuwe leerkrachten tegen 2020 te voldoen. We verwachten dus een tekort van 
ongeveer 250 leerkrachten.

Dat tekort is minder groot dan in het basisonderwijs. Wel is het zo dat in sommige vakgroepen de tekorten veel 
sterker voelbaar zullen zijn. De instroom aan jonge leerkrachten verschilt immers tussen de diverse vakgroepen. 
We beschikken niet over cijfers over het uitstroomgedrag van jonge afgestudeerde en oudere leerkrachten per 
vakgroep. Daardoor is het onmogelijk om een prognose volgens vakgroep te maken. Om de verschillen tus-
sen de vakgroepen toch enigszins in kaart te brengen en zo de vakgroepen te identificeren waar zich wellicht 
de grootste tekorten zullen aftekenen, vergeleken we de verdeling per vakgroep bij de afgestudeerden in de 
lerarenopleiding met die bij de oudere leerkrachten. Daaruit leren we dat de instroom van jonge afgestudeerde 
leerkrachten vooral voor de technische en praktijkvakken uit de harde sector beperkt is in verhouding tot het 
aandeel van deze vakgroep. Ook voor de godsdienstvakken en wetenschappen derde graad is de instroom uit de 
opleidingen relatief klein. Voor deze laatste vakgroep geldt overigens dat nieuwe leerkrachten hoofdzakelijk uit 
de specifieke lerarenopleiding in het hoger onderwijs komen, waardoor er ook rekening moet worden gehouden 
met de hogere uitstroom van jonge leerkrachten. 
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10. Bijkomend potentieel aanbod 

10.1 Zij-instromers

Zij-instromers zijn leerkrachten die vanuit een andere beroepservaring in het onderwijs stappen. Doorgaans 
worden zij-instromers gedefinieerd als leerkrachten van 30 jaar of ouder, zonder anciënniteit. De onderstaande 
grafiek toont het aantal zij-instromers per jaar (toestand op 1 september) in het Antwerpse secundair onder-
wijs29. Daaruit blijkt dat het aantal zij-instromers beperkt is en sterk schommelt van jaar tot jaar. In vergelijking 
met 2001 ligt het aantal zij-instromers een stuk lager. Die daling is hoofdzakelijk te wijten aan de sterke daling 
van het aantal zij-instromers bij de godsdienstleerkrachten. 

Grafiek 86: aantal zij-instromers in het secundair onderwijs per jaar 
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Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgoDI, schooljaar 2011-2012
Bewerking: studiedienst Stadsobservatie 

Leerkrachten die technische vakken onderwijzen kunnen relevante beroepservaring in een andere sector laten 
meetellen voor het bepalen van de anciënniteit, tot maximum tien jaar. Hierdoor ligt de zij- instroom mogelijk 
een stuk hoger dan de bovenstaande cijfers suggereren. 

Om een zicht te krijgen op deze verborgen zij-instroom, bekijken we hoeveel leerkrachten van 30 jaar30 en ouder 
voor het eerst werden betaald31, zonder rekening te houden met hun anciënniteit. 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal zij-instromers schommelt rond 120 per schooljaar. Houden we 
geen rekening met het aantal jaren anciënniteit, dan ligt het aantal zij-instromers een pak hoger. Op basis van 
deze data kunnen we niet bepalen of het gaat om leerkrachten die al werkzaam waren in een andere gemeente, 
of om zij-instromers in de strikte zin (die uit een ander beroep in het onderwijs stappen).

29  Het betreft hier zowel het gewoon voltijds, als het deeltijds beroeps en het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO). 

30  Leeftijd op 1 februari van het schooljaar. 

31  Om na te gaan of het ging om een eerste betaling, hebben we de betalingen vanaf 12-1989 opgelijst in een tabel. 
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Grafiek 87: aantal zij-instromers van 30 jaar en ouder 
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Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgoDI
Bewerkingen: studiedienst Stadsobservatie 

Een opdeling in leeftijdscategorie leert dat in vergelijking met schooljaar 2004-2005, het aandeel leerkrachten 
tussen 30 en 34 jaar heel wat hoger lag tijdens de laatste drie schooljaren. Daartegenover stond een daling van 
het aandeel leerkrachten in de leeftijdscategorie 35 tot 44 jaar. Na een daling in 2010-2011 en 2011-2012 is het 
aandeel leerkrachten tussen 45 en 54 jaar in 2012-2013 opnieuw toegenomen. 

Grafiek 88: verdeling naar leeftijd bij de zij-instromers van 30 jaar en ouder 
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Tot slot bekijken we in welke vakgroepen de zij-instromers terechtkomen. Een groot deel belandt in de restgroep. 
Dat aandeel is de laatste twee schooljaren toegenomen. Daarnaast is er een grote instroom bij de technische en 
praktijkvakken, waarbij opvalt dat het aandeel van de technische vakken uit de harde sector tijdens schooljaar 
2012-2013 met vijf procentpunten is afgenomen. Tot slot merken we op dat het aandeel van de vakgroep derde 
graad wetenschappen sterk is gedaald. 

Grafiek 89: verdeling naar vakgroep bij de zij-instromers van 30 jaar en ouder 
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10.2 Stille reserve

De stille arbeidsreserve bestaat uit leerkrachten met een tijdelijke opdracht die geen voltijdse functie uitoefenen. 
Tijdens schooljaar 2011-2012 hadden gemiddeld 687 leerkrachten een deeltijdse functie. De meesten hadden 
een opdracht van maximaal 10 uur, waardoor er in principe ruimte is om bijkomende uren les te geven. In welke 
mate dat ook werkelijk zo is, valt niet uit deze data af te leiden. Mogelijk zijn niet alle leerkrachten bereid om 
voltijds of in meerdere scholen te werken. Ook in het buitengewoon secundair onderwijs hebben de meeste 
leerkrachten met een deeltijdse functie een lesopdracht van maximaal tien uur. 

Grafiek 90: verdeling van deeltijdse leerkrachten in het gewoon secundair onderwijs – volgens uren 
tewerkstelling – 2011
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Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgoDI, schooljaar 2011-2012
Bewerkingen: studiedienst Stadsobservatie 

Grafiek 91: verdeling van deeltijdse leerkrachten BUSO volgens uren tewerkstelling – 2011 
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Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgoDI
Bewerkingen: studiedienst Stadsobservatie 
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10.3 Anders gekwalificeerde leerkrachten

Als de reserve nieuwe leerkrachten ontoereikend is, doen scholen soms een beroep op leerkrachten die niet 
beschikken over het gepaste bekwaamheidsbewijs. De aanstelling van een leerkracht met een ‘ander’ be-
kwaamheidsbewijs mag in principe alleen bij een tekort aan leerkrachten met een vereist of voldoende geacht 
bekwaamheidsbewijs. 

Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, ligt het aandeel anders-gekwalificeerde uren bij interimopdrachten ho-
ger dan bij de tijdelijk vacante betrekkingen. Dat wijst erop dat het voor interimopdrachten moeilijker is om een 
leerkracht met de geschikte kwalificatie te vinden. Toch wordt ook 15% van de tijdelijk vacante uren ingevuld 
door leerkrachten zonder gepaste of voldoende geachte kwalificatie. Dat aandeel is de afgelopen jaren evenwel 
stabiel gebleven. 

Grafiek 92: procentueel aandeel van uren ingevuld door anders-gekwalificeerde leerkracht 
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Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgoDI
Bewerkingen: studiedienst Stadsobservatie 
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10.4 Herindiensttreding 

Leerkrachten met verlof, terbeschikkingstelling (TBS) voorafgaand aan rustpensioen of met pensioen, kunnen 
binnen bepaalde cumulatiebeperkingen een tijdelijke opdracht opnemen om een school uit de nood te helpen. 
Dat zijn de zogenaamde herindiensttreders. Tot schooljaar 2007-2008 bleef het aantal herindiensttreders erg 
beperkt, maar daarna tekende zich een opmerkelijke stijging af. Nadien daalde dat aantal opnieuw, al bleef het 
hoger dan vóór 2007-2008. De stijging van het aantal herindiensttreders tijdens het schooljaar 2011-2012 wijst 
mogelijk op een tekort aan leerkrachten. 

Grafiek 93: herindiensttreders per schooljaar – uitgedrukt in FTE 
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Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgoDI
Bewerkingen: studiedienst Stadsobservatie 
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10.5 Besluit 

Naast de instroom uit de lerarenopleidingen kan het lerarenkorps ook versterking krijgen door bijkomende groe-
pen van potentiële leerkrachten. 

Een eerste groep zijn de zij-instromers: leerkrachten die vanuit een andere beroepservaring in het onderwijs 
stappen. Zij-instromers worden gedefinieerd als ‘leerkrachten van 30 jaar of ouder zonder anciënniteit’. Het 
aantal zij-instromers blijkt op basis van deze definitie vrij beperkt te zijn en schommelt bovendien van jaar tot 
jaar. Voor leerkrachten die technische vakken geven, bestaat echter de mogelijkheid om relevante beroepser-
varing in een andere sector te laten meetellen voor het bepalen van de anciënniteit. Hierdoor blijven heel wat 
zij-instromers verborgen op basis van bovenstaande definitie. Om daar toch een zicht op te krijgen, bekeken we 
hoeveel leerkrachten van 30 jaar en ouder voor het eerst een aanstelling hadden in een Antwerpse secundaire 
school. Het aantal 30-plussers blijkt heel wat hoger te zijn als geen rekening wordt gehouden met anciënniteit. 
Opgedeeld in leeftijdscategorie is er een stijging van zowel jongere (30-34 jaar) als oudere zij-instromers (45-54 
jaar). 

Een tweede groep is de zogenaamde ‘stille reserve’ van arbeidskrachten. Het gaat om tijdelijke leerkrachten met 
een deeltijdse functie. Voor het schooljaar 2011-2012 tellen we 687 leerkrachten. Daarvan heeft de overgrote 
meerderheid een opdracht van maximaal 10 uur. In hoeverre deze leerkrachten werkelijk inzetbaar zijn om nog 
bijkomende uren les te geven, kunnen we op basis van deze cijfers niet bepalen. Mogelijk zijn niet alle leerkrach-
ten bereid om voltijds of in meerdere scholen te werken. 

Vervolgens kan het lerarenkorps ook worden versterkt door het aanbod van herindiensttreders. Dat zijn leer-
krachten met verlof, TBS of pensioen, die tijdelijk een opdracht opnemen om een school uit de nood te hel-
pen. Het aantal herindiensttreders blijft beperkt, al kan de stijging van het aantal herindiensstreders tijdens het 
schooljaar 2011-2012 ten opzichte van de voorgaande jaren, wel wijzen op een toenemend tekort aan leerkrach-
ten. 

Tot slot kunnen scholen, indien de reserve aan nieuwe leerkrachten ontoereikend is, een beroep doen op leer-
krachten die niet beschikken over een gepast bekwaamheidsbewijs: de zogenaamde ‘anders-gekwalificeerde 
leerkrachten’. Het aandeel uren ingevuld door anders-gekwalificeerde leerkrachten ligt bij de interimuren hoger 
dan bij de vacante uren. Dat wijst erop dat het vooral voor interimopdrachten soms moeilijk is om een leerkracht 
met de geschikte kwalificatie te vinden.
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Deel 4: Arbeidsmarkt
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11. Vacatures Normaal Economisch Circuit zonder  
 Uitzendopdrachten (NECzU)

In dit hoofdstuk bekijken we hoeveel vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs bij de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) worden geregistreerd. Het betreft hier enkel vacatures via het 
normale economische circuit, geen uitzendopdrachten. Dat is de beste indicator om de toestand en evolutie op 
de vraagzijde van de arbeidsmarkt weer te geven. Aangezien het om geregistreerde vacatures bij VDAB gaat, is 
dit een deel van de vacatures die er werkelijk zijn. Uit ervaring blijkt dat het vaak de vacatures voor vervangingen 
zijn dit bij VDAB terecht komen.

Een opsplitsing naar vakgebieden is vooralsnog onmogelijk. Een werkgever heeft de mogelijkheid om een on-
derwijsvak in te voeren bij het ingeven van de vacature, maar hierover zijn nog geen gegevens in de VDAB-
bestanden beschikbaar. 

Naast de huidige vraag naar leerkrachten secundair onderwijs, bekeken we ook de evolutie van de ontvangen 
vacatures door de schooljaren heen. Op het einde van elke maand zijn er altijd vacatures die open bleven staan. 
Aangezien ook dat een indicatie is voor de krapte op de arbeidsmarkt, nemen we die openstaande vacatures 
mee onder de loep.

11.1 Ontvangen vacatures

Grafiek 94: ontvangen vacatures NEC zU Stad Antwerpen totaal op jaarbasis
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Bron: VDAB Studiedienst

In de periode van september 2011 tot augustus 2012 werden er in de stad Antwerpen in totaal 731 vacatures 
ontvangen voor leerkrachten secundair onderwijs. In vergelijking met het jaar daarvoor is dat een afname met 
4,2%. 
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Grafiek 95: evolutie van het aantal ontvangen vacatures voor leerkracht secundair onderwijs in de stad 
Antwerpen tijdens het schooljaar (2007-2008 tot en met 2011-2012).
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Bron: VDAB Studiedienst

Bij de evolutie van het aantal ontvangen vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs valt op dat de zomer-
vakantie niet betekent dat er geen vacatures zijn. In augustus tekent er zich al een opvallend piekmoment af in 
het aantal ontvangen vacatures. Dat zet zich voort in september. Naast het begin van het schooljaar, zijn er ook 
piekmomenten in januari en maart. Deze vallen samen met een aantal vakantieperiodes (kerst- en krokusva-
kantie). 

Grafiek 96: evolutie van het aantal ontvangen vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs in Vlaan-
deren en de provincie Antwerpen tijdens het schooljaar (2007-2008 tot en met 2011-2012)
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Bron: VDAB Studiedienst

Net als in de stad Antwerpen, daalde het aantal ontvangen vacatures in Vlaanderen ook ten opzichte van het 
schooljaar 2010-2011 (-1,6%). In de provincie konden we wel een stijging waarnemen. Tijdens het schooljaar 
2011-2012 was 37,5% van de ontvangen vacatures in de provincie Antwerpen bestemd voor jobs in de stad 
Antwerpen. 
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11.2 Gevraagde ervaring in de ontvangen vacatures

Tijdens het schooljaar 2011-2012 waren er 731 vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs in de stad Ant-
werpen. Voor 59% van de vacatures was minder dan 6 maanden ervaring vereist. Voor 34,1% van de vacatures 
was 6 maanden tot 2 jaar ervaring nodig, en in 6,8% van de vacatures was de vraag meer dan 2 jaar ervaring

Voor Vlaanderen liggen de verhoudingen bijna gelijk: minder dan 6 maanden ervaring (56,5%), 6 maanden tot 
2 jaar ervaring (34,6%) en meer dan 2 jaar (8,9%).

In de rest van de provincie Antwerpen ontving VDAB 1220 vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs. 
Voor 56,2% van deze vacatures was minder dan 6 maanden ervaring vereist, 36,7% vroeg 6 maanden tot 2 jaar 
ervaring. 7% van de vacatures zocht naar kandidaten met meer dan 2 jaar ervaring. 

11.3 Openstaande vacatures

Maandelijks blijven een aantal vacatures openstaan. Onderstaande grafiek geeft per schooljaar weer hoeveel 
vacatures er gemiddeld maandelijks bleven openstaan voor leerkrachten secundair onderwijs.

Grafiek 97: evolutie openstaande vacatures gemiddeld op jaarbasis stad Antwerpen
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Bron: VDAB Studiedienst

Ondanks de afname van het aantal ontvangen vacatures ten opzichte van 2010-2011, is in de stad Antwerpen 
het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs toegenomen met een vijfde. Dat be-
tekent dat er minder vacatures waren, maar dat ze evenzeer minder ingevuld geraken. Ook is het mogelijk dat 
enkel de moeilijk in te vullen vacatures werden ontvangen. Scholen proberen immers vaak eerst via hun eigen 
netwerk kandidaten te vinden.
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Grafiek 98: evolutie van het aantal openstaande vacatures gemiddeld op jaarbasis Provincie en Vlaande-
ren
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Bron: VDAB Studiedienst

Terwijl 37% van de ontvangen vacatures in de provincie Antwerpen zich in de stad Antwerpen situeerde, zien 
we in bovenstaande grafiek dat het aandeel openstaande vacatures voor de stad in 2011-2012 op 54% lag. In 
de provincie (exclusief de stad) zijn er gemiddeld 46 openstaande vacatures, in de stad is dat 54. Omdat de stad 
Antwerpen een groot aandeel van de openstaande vacatures ‘opslokt’ in de provincie, kozen we er hier voor om 
in de gegevens voor de provincie de stad eruit te halen. Dat geeft een duidelijker beeld.

Op deze grafiek zien we dat zowel voor Vlaanderen als in de provincie Antwerpen (exclusief stad Antwerpen), 
het aantal openstaande vacatures sterk gedaald is tegenover het schooljaar 2007-2008. In de stad Antwerpen 
blijft het aantal openstaande vacatures op ongeveer hetzelfde niveau als tijdens het schooljaar 2007-2008.

Vlaanderen kent sinds 2008-2009 een dalende trend in het aantal openstaande vacatures onderwijs, met 42%. 
Het afgelopen schooljaar is het aantal ontvangen vacatures in Vlaanderen in vergelijking met 2008-2009 ge-
daald met 2,1%. 
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Grafiek 99: evolutie van het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs in de 
stad Antwerpen tijdens het schooljaar (2007-2008 tot en met 2011-2012)
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Bron: VDAB Studiedienst

De evolutie van de openstaande vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs in de stad Antwerpen tijdens 
het schooljaar varieert van jaar tot jaar. Voor 2011-2012 ligt de piek in de openstaande vacatures in de maanden 
maart tot en met juli. We kunnen geen trend vaststellen door de verschillende schooljaren heen. Dat doet ver-
moeden dat veel afhangt van de concrete vraag in de vacatures. Niet alle leerkrachtberoepen in het secundair 
onderwijs zijn knelpunten. Uit de studie knelpuntberoepen blijkt dat de snelle of trage invulling van vacatures 
voor leraren secundair onderwijs afhankelijk is van de vakken en de regio. Zo zijn leerkrachten voor technische 
beroepen moeilijk te vinden. Idem voor wat betreft leraren Frans en wiskunde. Ook wordt het knelpunt almaar 
meer een stedelijk probleem, in de landelijke streken zijn vraag en aanbod meer in evenwicht32.

11.4 Gevraagde ervaring in de openstaande vacatures

Voor 76% van de openstaande vacatures in de stad Antwerpen is minder dan 6 maanden ervaring vereist. 
Hoe meer ervaring vereist is, hoe lager het aandeel in het totaal aantal openstaande vacatures in de stad Ant-
werpen. Voor 17% van de openstaande vacatures was 6 maanden tot 2 jaar ervaring nodig en voor 4% van de 
openstaande vacatures meer dan 2 jaar ervaring.

In Vlaanderen werd voor 60% van de openstaande vacatures (gemiddelde op jaarbasis september 2011-augus-
tus 2012) minder dan 6 maanden ervaring gevraagd. 9% van de openstaande vacatures verwachten meer dan 2 
jaar ervaring. Voor een derde van de openstaande vacature is de gevraagde ervaring tussen 6 maanden en 2 jaar. 

In de rest van de provincie Antwerpen werd voor 46% van de openstaande vacatures minder dan 6 maanden 
ervaring gevraagd. Voor 11% van de vacatures meer dan 2 jaar ervaring en 43% van de openstaande vacatures 
vroeg om 6 maanden tot 2 jaar ervaring

32  Analyse Vacatures 2011 – Knelpuntberoepen: http://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse/studie2011.pdf
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12. Arbeidsreserve werkzoekende leerkrachten

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het aantal werkzoekenden in de stad Antwerpen dat op zoek is naar 
een job in het secundair onderwijs. We tellen de werkzoekende leerkrachten secundair onderwijs – dus met 
een diploma leerkracht secundair onderwijs – maar ook de werkzoekenden die over een ander of (nog) geen 
onderwijsdiploma beschikken. De metingen dateren van eind augustus 2012.

12.1 Werkzoekende leerkrachten met diploma leerkracht secundair  
 onderwijs.

Onder werkzoekende leerkrachten secundair onderwijs wordt verstaan: niet-werkende werkzoekenden (nwwz) 
en bepaalde werkende werkzoekenden33 die leerkracht secundair onderwijs als één van de acht beroepsaspira-
ties hebben opgegeven en beschikken over een diploma leerkracht secundair onderwijs. 

12.1.1 Niet-werkende werkzoekenden

Onderstaande tabel geeft het aantal niet-werkende werkzoekende leerkrachten weer, opgedeeld in de stad 
Antwerpen, regio Antwerpen-Boom en provincie Antwerpen.

Tabel 26: Niet-werkende werkzoekende leerkrachten secundair onderwijs

Stad Antwerpen Regio Antwerpen-Boom Provincie Antwerpen

146 330 723

Bron: VDAB Studiedienst

De stad Antwerpen telde toen 146 nwwz leerkrachten. Een vijfde van de werkzoekende leerkrachten in de pro-
vincie Antwerpen bevindt zich dus in de stad Antwerpen. Als we dat vergelijken met alle werkzoekenden, onaf-
hankelijk van de beroepskeuze, bevindt 44% van de werkzoekenden in de provincie zich in de stad Antwerpen.

12.1.2 Werkende werkzoekenden
Tabel 27: Werkende werkzoekenden leerkrachten secundair onderwijs

Stad Antwerpen Regio Antwerpen-Boom Provincie Antwerpen

73 151 339

Bron: VDAB Studiedienst

Op dat ogenblik registreerden we in de stad Antwerpen 73 werkende werkzoekenden met een diploma leer-
kracht secundair onderwijs. In de hele regio waren dat er 151, in de provincie 339.
In totaal (niet-werkende en werkende werkzoekenden) telde de stad Antwerpen 219 werkzoekenden die be-
schikken over een diploma leerkracht secundair onderwijs.

33  cat. 89: werkt regelmatig via interim, cat. 80: deeltijds werkenden met inkomensgarantie-uitkering, cat. 82: werkzoekenden die deeltijds 
werken tijdens hun wachttijd, cat. 93: vrij ingeschreven deeltijdse werknemers.
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12.2 Werkzoekende leerkrachten met een ander onderwijsdiploma

Onder titel 2.1 hebben we de werkzoekenden met een onderwijsdiploma secundair onderwijs belicht. Hierna 
bekeken we de werkzoekenden (werkenden en niet-werkenden) met beroepsaspiratie leerkracht secundair on-
derwijs die over een onderwijsdiploma beschikken, maar niet specifiek dat van leerkracht secundair onderwijs. 

12.2.1 Niet-werkende werkzoekenden
Tabel 28 : Niet-werkende werkzoekenden leerkrachten met een ander onderwijsdiploma

Soort diploma Stad Antwerpen
Regio 

Antwerpen-Boom Provincie Antwerpen

Prof. bach. Onderwijs: 
kleuteronderwijs

2 3 8

Prof. bach. Onderwijs: lager 
onderwijs

6 20 44

Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
specifieke lerarenopleiding 
(D-diploma)

44 85 186

Specifieke lerarenopleiding 
(academisch)

76 134 249

TOTAAL 128 242 487

 Bron: VDAB Studiedienst

In totaal telde de stad Antwerpen 128 niet-werkende werkzoekenden met een ander onderwijsdiploma dan 
leerkracht secundair onderwijs, maar die leerkracht secundair onderwijs als beroepsaspiratie hadden opgegeven 
bij de VDAB. De arbeidsreserve is kleiner dan bij de niet-werkende werkzoekenden met een diploma leerkracht 
secundair onderwijs. 

In de hele provincie waren er 487 nwwz, de regio telde 242 nwwz. Het aandeel arbeidsreserve stad in de regio 
bedraagt 26,3%, of 128 van de 487 werkzoekenden. De nwwz met een diploma leerkracht secundair onderwijs 
maken 20% uit van de arbeidsreserve stad in de regio , of 146 voor de stad tegenover 723 in de hele provincie 
(zie tabel 1).

Het grootste aantal niet-werkende werkzoekenden met een ander onderwijsdiploma hebben de specifieke le-
rarenopleiding (academisch) gevolgd: 76 van de 128 voor de stad Antwerpen. Nog eens 44 volgden de HBO-
specifieke lerarenopleiding. 
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12.2.2 Werkende werkzoekenden
Tabel 29: Werkende werkzoekenden leerkrachten met een ander onderwijsdiploma

Soort diploma Stad Antwerpen
Regio 

Antwerpen-Boom Provincie Antwerpen

Prof. bach. Onderwijs: 
kleuteronderwijs

1 4 9

Prof. bach. Onderwijs: lager 
onderwijs

4 10 24

Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
specifieke lerarenopleiding 
(D-diploma)

38 65 133

Specifieke lerarenopleiding 
(academisch)

42 78 122

TOTAAL 85 157 288
 
Bron: VDAB Studiedienst

De arbeidsreserve voor de werkende werkzoekenden in de stad lag eind augustus 2012 op 85. Hiermee verte-
genwoordigt de stad Antwerpen 54% van alle werkende werkzoekenden met een ander onderwijsdiploma uit 
de regio. In de hele provincie vertegenwoordigen deze 85 nwwz een aandeel van 30%. Van de 85 werkzoeken-
den hebben 42 een academische lerarenopleiding gevolgd, 38 genoten een HBO-lerarenopleiding.
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12.3 Werkzoekenden zonder onderwijsdiploma

Voorts is er een arbeidsreserve van werkzoekenden die de aspiratie hebben om les te geven in het secundair on-
derwijs, maar (nog) niet over een onderwijsdiploma beschikken, of dat blijkt niet uit hun dossier. Veel werkzoe-
kenden met een  diploma specifieke lerarenopleiding vermelden immers niet in hun dossier dat ze dat hebben. 

12.3.1  Niet-werkende werkzoekenden
Tabel 30: Niet-werkende werkzoekenden zonder een onderwijsdiploma

Studieniveau (detail)  Stad Antwerpen
Regio 

Antwerpen-Boom Provincie Antwerpen

Lager onderwijs + 1e graad sec 4 7 9

Leertijd (Syntra) 2 2 2

Deeltijds beroepssecundair 0 0 1

2e graad sec. algemeen 3 4 5

2e graad sec. beroeps 3 4 4

2e graad sec. technisch 3 4 9

2e graad sec. kunst 0 0 1

3e graad sec. algemeen 13 16 22

3e en 4e graad sec. beroeps 16 29 55

3e graad sec. technisch 12 22 49

3e graad sec. kunst 7 7 9

Hoger beroepsonderwijs 3 4 13

Professionele bachelor 48 92 160

Academische bachelor 11 18 28

Master 249 356 569

Eindtotaal 374 565 936

Bron: VDAB Studiedienst

De arbeidsreserve die (nog) niet beschikte (of dat niet ingeeft in het dossier) over een onderwijsdiploma en 
toch als leerkracht secundair onderwijs wil werken, is hoog. Het aantal niet-werkende werkzoekenden zonder 
onderwijsdiploma is in de stad Antwerpen groter dan de arbeidsreserve niet-werkende werkzoekenden met een 
onderwijsdiploma (al dan niet specifiek voor leerkracht secundair onderwijs). 

Maar liefst 374 niet-werkende werkzoekenden in de stad Antwerpen hebben de aspiratie om les te geven in het 
secundair onderwijs, maar beschikken niet over een onderwijsdiploma. 274 werkzoekenden beschikken wel over 
een onderwijsdiploma: 146 nwwz hebben een diploma secundair onderwijs, 128 een ander onderwijsdiploma. 
 
Het overwicht aan niet-werkende werkzoekenden zonder onderwijsdiploma is voornamelijk een stedelijk ge-
geven. In de rand van Antwerpen en in de rest van de provincie Antwerpen liggen de verhoudingen anders.
Toch dienen deze cijfers gerelativeerd te worden. Zoals vermeld, zouden veel werkzoekenden in hun dossier niet 
vermelden dat ze beschikken over een diploma specifieke lerarenopleiding, terwijl ze dat wel hebben. 
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12.3.2  Werkende werkzoekenden
Tabel 31: Werkende werkzoekenden zonder een onderwijsdiploma

Studieniveau (detail)  Stad Antwerpen
Regio 

Antwerpen-Boom Provincie Antwerpen

Lager onderwijs + 1e graad sec  0  0 3

Leertijd (Syntra) 0  0 1

2e graad sec. algemeen  0 1 2

2e graad sec. beroeps  0 1 2

2e graad sec. technisch  0 1 2

3e graad sec. algemeen 11 16 21

3e en 4e graad sec. beroeps 6 19 41

3e graad sec. technisch 7 17 33

3e graad sec. kunst 3 5 6

Hoger beroepsonderwijs 1 1 4

Professionele bachelor 25 47 106

Academische bachelor 2 4 10

Master 133 196 317

Eindtotaal 188 308 548

Bron: VDAB Studiedienst

In de stad Antwerpen zijn er meer werkende werkzoekenden zonder onderwijsdiploma dan met onderwijs-
diploma. In de rest van de provincie is het omgekeerd. Sowieso is er een aanzienlijke arbeidsreserve zonder 
onderwijsdiploma, maar met beroepsaspiraties leerkracht secundair onderwijs. 

13. Profiel van de werkzoekende op zoek naar een job  
 in het secundair onderwijs

Hier gaan we dieper in op het profiel van de werkzoekende die een ambt in het secundair onderwijs ambieert. 
We delen op volgens woonplaats, leeftijd, origine en arbeidsgeschiktheid. Daarnaast geven we weer hoeveel 
leerkrachten uit een andere regio binnen de provincie Antwerpen willen werken in de stad Antwerpen. 
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13.1 Werkzoekenden met diploma leerkracht secundair onderwijs

Tabel 32: Profiel werkzoekenden met diploma leerkracht secundair onderwijs

Absoluut Procentueel

Stad 
Antwerpen

Rand 
Antwerpen

Provincie
(uitge-

zonderd 
stad)

Stad 
Antwerpen

Rand 
Antwerpen

Provincie
(uitge-

zonderd 
stad)

TOTAAL 219 262 843

Geslacht    

Mannen 73 94 299 33,3% 35,9% 35,5%

Vrouwen 146 168 544 66,7% 64,1% 64,5%

Leeftijd

< 25 jaar 72 126 415 32,9% 48,1% 49,2%

25-50 jaar 130 124 387 59,4% 47,3% 45,9%

+50 jaar 17 12 41 7,8% 4,6% 4,9%

Leeftijd detail

20-25 jaar 72 126 415 32,9% 48,1% 49,2%

25-30 jaar 75 152 238 34,2% 58,0% 28,2%

30-35 jaar 24 26 76 11,0% 9,9% 9,0%

35-40 jaar 17 8 18 7,8% 3,1% 2,1%

40-45 jaar 4 4 24 1,8% 1,5% 2,8%

45-50 jaar 10 9 31 4,6% 3,4% 3,7%

50-55 jaar 10 9 31 4,6% 3,4% 3,7%

55-60 jaar 4 3 10 1,8% 1,1% 1,2%

60+ jaar 3 0 0 1,4% 0,0% 0,0%

Allochtoon

Ja 22 7 15 10,0% 2,7% 1,8%

Neen 197 255 828 90,0% 97,3% 98,2%

Arbeidshandicap

Ja 0 0 1 0,0% 0,0% 0,1%

Neen 219 262 842 100,0% 100,0% 99,9%

Wil werken in de 
regio

Regio Antwerpen-Boom 
(ja) 219 239 481

Regio Mechelen (ja) 121 133 418

Regio Turnhout (ja) 48 69 354

Bron: VDAB Studiedienst

145



Bovenstaande tabel houdt enkel rekening met de werkzoekenden (niet-werkenden en werkenden) die het di-
ploma leerkracht secundair onderwijs (professionele bachelor) hebben. Voorts schetsen we de situatie voor de 
stad Antwerpen, de rand Antwerpen en de provincie (uitgezonderd stad) Antwerpen.

In de beroepsgroep leerkracht zijn vrouwen oververtegenwoordigd, en dat weerspiegelt zich in de populatie 
werkzoekenden. De verdeling ligt overal  - stad, regio en de rest van de provincie  - op iets meer dan 2/3 vrou-
wen. Bekijken we de leeftijd meer in detail, dan blijkt dat 70% van de niet-werkende werkzoekenden in
Antwerpen tussen 20 en 30 jaar is.

In de stad Antwerpen is 10% van de niet-werkende werkzoekenden van allochtone afkomst. Dat aandeel ligt in 
de rand en provincie Antwerpen veel lager (respectievelijk 2,7% en 1,8%). Als we de groep 25- tot 50-jarigen 
meer in detail bekijken, is de grootste groep in de stad tussen 25 en 40 jaar. In de rand en de rest van de provincie 
zijn de 25-35 jarigen het meest vertegenwoordigd. Op één na, zijn er geen arbeidsgehandicapte werkzoekende 
leerkrachten.

Van de 219 werkzoekenden die in de stad Antwerpen wonen, is iedereen bereid om te werken in de regio 
Antwerpen. 121 van de 219 werkzoekenden willen werken in de regio Mechelen, 48 werkzoekenden in de regio 
Turnhout. Vanuit de rand toont 91% van de werkzoekende leerkrachten zich bereid om te werken in de
regio Antwerpen. Uit de provincie (uitgezonderd de stad) geldt dat voor 57%. Het is niet mogelijk om in het 
dossier van een werkzoekende na te gaan of zij bereid zijn te werken in de Stad Antwerpen. Men vraagt naar 
bereidheid tot werken per regio. Dit zou een genuanceerder beeld geven, want het grote knelpunt is dat een
aantal leerkrachten niet zo snel geneigd zijn om te werken in de stad.
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13.2 Overige werkzoekenden

Tabel 33: Profiel overige werkzoekenden

Absoluut Procentueel

Stad 
Antwerpen

Rand 
Antwerpen

Provincie
(uitge-

zonderd 
stad)

Stad 
Antwerpen

Rand 
Antwerpen

Provincie
(uitge-

zonderd 
stad)

TOTAAL 775 497 1484

Geslacht  

Mannen 302 146 465 39,0% 29,4% 31,3%

Vrouwen 473 351 1019 61,0% 70,6% 68,7%

Leeftijd    

< 25 jaar 49 81 293 6,3% 16,3% 19,7%

25-50 jaar 641 359 1029 82,7% 72,2% 69,3%

+50 jaar 85 57 162 11,0% 11,5% 10,9%

Leeftijd detail    

18-20 jaar 1 1 4 0,1% 0,2% 0,3%

20-25 jaar 48 80 289 6,2% 16,1% 19,5%

25-30 jaar 205 110 350 26,5% 22,1% 23,6%

30-35 jaar 191 89 240 24,6% 17,9% 16,2%

35-40 jaar 94 55 161 12,1% 11,1% 10,8%

40-45 jaar 90 62 160 11,6% 12,5% 10,8%

45-50 jaar 61 43 118 7,9% 8,7% 8,0%

50-55 jaar 39 28 90 5,0% 5,6% 6,1%

55-60 jaar 37 24 63 4,8% 4,8% 4,2%

60+ jaar 9 5 9 1,2% 1,0% 0,6%

Allochtoon    

Ja 97 16 39 12,5% 3,2% 2,6%

Neen 678 481 1445 87,5% 96,8% 97,4%

Arbeids-handicap    

Ja 9 5 24 1,2% 1,0% 1,6%

Neen 766 492 1460 98,8% 99,0% 98,4%

Wil werken in de 
regio

Regio Antwerpen-Boom 
(ja) 774 470 941

Regio Mechelen (ja) 508 270 783

Regio Turnhout (ja) 202 140 634

Bron: VDAB Studiedienst
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Bovenstaande tabel schetst een profiel van de werkzoekenden (niet-werkende werkzoekenden en werkende 
werkzoekenden) die leerkracht secundair onderwijs als beroepsaspiratie in hun dossier opgaven, maar over een 
ander of geen onderwijsdiploma beschikken.

In de stad Antwerpen zijn de mannen in deze groep goed voor een aandeel van bijna 39%. Dat ligt lager in de 
rest van de provincie, waar ongeveer een derde mannelijk is. De jongeren (< 25 jaar) zijn in de stad Antwerpen 
weinig vertegenwoordigd met 6,3%. In de rand ligt dat op 16,3% en in de rest van de provincie op 19.7%.

Kijken we naar de totale werkzoekende populatie, dan ligt het aandeel jongeren in de stad Antwerpen op 1/5, in 
de rest van de provincie op bijna 1/3. Dat het aandeel jongeren klein is bij de werkzoekende leerkrachten is niet 
geheel onlogisch, aangezien ze ofwel een diploma hoger onderwijs hebben en dus langer studeerden, ofwel 
geen diploma hoger onderwijs hebben maar wel enige jaren beroepservaring.
De stad Antwerpen telt 12.5% allochtone werkzoekende leerkrachten in deze groep, de rand 3,2% en de rest 
van de provincie 2,6%. Het aandeel arbeidsgehandicapten dat wil lesgeven in het secundair onderwijs ligt, 
weliswaar verwaarloosbaar, hoger dan bij de werkzoekende leerkrachten met diploma secundair onderwijs. In
de stad tellen we 9 werkzoekenden met een arbeidshandicap, in de rest van de provincie 24, waarvan 5 in de 
rand van Antwerpen.

Eén werkzoekende uit de stad Antwerpen wil niet werken in de regio Antwerpen. Van de 1484 werkzoekenden 
in de rest van de provincie zijn er 941 (of 2/3) die willen werken in de regio Antwerpen. Daarvan zijn 470 afkom-
stig uit de rand van Antwerpen.
Van de 775 werkzoekenden uit de stad tonen er zich 508 bereid om in de regio Mechelen te werken, 202 in de 
regio Turnhout.
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14. Evolutie werkzoekende leerkrachten

Zijn er de afgelopen jaren meer leerkrachten ingeschreven met een diploma leerkracht onderwijs? Of ambiëren 
meer mensen een job in het secundair onderwijs? Om die vragen te beantwoorden, kijken we naar de evolutie 
van de werkzoekende leerkrachten voor de periode 2007-2012. 

14.1 Werkzoekenden met diploma leerkracht secundair onderwijs

Grafiek 100: evolutie werkzoekende leerkrachten met diploma leerkracht secundair onderwijs – in 
maand augustus voor periode 2007-2012
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Bron: VDAB Studiedienst

Het aantal werkzoekende leerkrachten neemt toe sinds augustus 2009 in de stad Antwerpen. In de rest van de 
provincie Antwerpen was deze stijgende trend al ingezet vanaf augustus 2008. Ten opzichte van augustus 2007 
is het aantal werkzoekende leerkrachten met een onderwijsdiploma met maar liefst 38% toegenomen in de 
stad Antwerpen. Dat betekent dat de krapte wellicht vermindert, maar ook dat er meer leerkrachten zijn zonder 
werk.

Wanneer we enkel deze groep werkzoekenden (met diploma leerkracht secundair onderwijs) in beschouwing 
nemen voor de openstaande vacatures, dan ligt de krapte in de periode september 2011-augustus 2012 op 2,7. 
Met andere woorden: per openstaande vacature zijn er 2,7 leerkrachten met een diploma leerkracht secundair 
onderwijs in de stad Antwerpen. In 2007 was er nog een grotere krapte. Uiteraard speelt ook het vakgebied een 
rol.
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Grafiek 101: evolutie maand per maand in schooljaar 2011-2012
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Bron: VDAB Studiedienst

Op jaarbasis verloopt de instroom van de werkzoekende leerkrachten met piekmomenten in de maanden juni, 
juli, augustus en september (afgestudeerden). De rest van de provincie noteert nog een kleine piek in de maan-
den december en februari. In de stad is dat niet waarneembaar. 

14.2 Overige werkzoekenden

Grafiek 102: evolutie werkzoekende leerkrachten met een ander onderwijsdiploma of geen onderwijsdi-
ploma – in maand augustus voor periode 2007-2012
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Ook bij de groep werkzoekenden met beroepsaspiraties leerkracht secundair onderwijs zien we een stijging 
sinds augustus 2008 in de rest van de provincie Antwerpen. Maar in de stad is sinds augustus 2010 opnieuw 
een lichte daling ingezet. Voor alle werkzoekende leerkrachten (met of zonder diploma) is er nog steeds een 
stijgende evolutie. 

Grafiek 103: evolutie maand per maand in schooljaar 2011-2012
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Bron: VDAB Studiedienst

Weinig verrassingen voor de instroom werkzoekenden maand na maand. De piekmomenten liggen in de vakan-
tiemaanden juni-september, wanneer het schooljaar eindigt. 
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15. Besluit

Het aantal ontvangen vacatures voor leerkrachten was het afgelopen jaar (periode september tot en met au-
gustus) het laagst sinds 2009-2010. In de stad steeg het aantal openstaande vacatures wel, en bereikte zelfs zijn 
hoogste punt sinds 2008-2009. Omgekeerd merkten we in de rest van de provincie een stijging van het aantal 
ontvangen vacatures, terwijl het aantal openstaande vacatures daalt. In Vlaanderen zakt het aantal ontvangen 
vacatures op jaarbasis, maar neemt ook het aantal openstaande vacatures af. Hoewel er minder vacatures waren, 
werden ze ook minder ingevuld. Aangezien VDAB niet alle vacatures capteert, dient er dus rekening mee gehou-
den worden dat het werkelijke aantal vacatures vermoedelijk hoger ligt. Scholen zullen, bij het zoeken naar een 
leerkracht, vaak eerst het eigen netwerk raadplegen voor zij overgaan tot publicatie van de vacature.

De werkzoekende arbeidsreserve bestaat uit verschillende groepen: de niet-werkende werkzoekenden en de 
werkende werkzoekenden. Daarnaast is er de arbeidsreserve die een onderwijsdiploma specifiek voor leerkracht 
secundair onderwijs heeft, en een groep werkzoekenden met een ander of geen onderwijsdiploma. 

Als we kijken naar de totale arbeidsreserve –  de groep werkzoekenden die de beroepsaspiratie leerkracht se-
cundair onderwijs hebben opgegeven – nemen we een stijgende trend waar in de stad Antwerpen. Dat moeten 
we relativeren, want het zijn vooral de leerkrachten met een diploma leerkracht secundair onderwijs die in 
aantal stijgen. De andere groep werkzoekenden noteert een daling. 

Nemen we enkel de werkzoekenden met een diploma leerkracht secundair onderwijs in beschouwing als mo-
gelijke kandidaten voor de openstaande vacatures, dan bedraagt de krapte-indicator 2,7 in de stad Antwerpen 
(augustus 2012). Uiteraard zal voor sommige vakken de krapte nog hoger liggen. Beschouwen we alle werk-
zoekenden als mogelijke kandidaten voor de openstaande vacatures, dan is de krapte-indicator veel hoger in de 
stad Antwerpen (augustus 2012).
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Deel 5: 
algemene conclusies 
arbeidsmarkt Antwerpen 
secundair onderwijs 
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16. Profiel van leraren in het Antwerpse secundair onderwijs

Op 1 februari 2011 waren in totaal 6026 leerkrachten verbonden aan een Antwerpse secundaire school. Min-
der dan in 2005, maar de daling houdt gelijke tred met een dalend aantal leerlingen. Terwijl driekwart van de 
leerkrachten secundair onderwijs vrouwelijk is, bekleden mannen een meerderheid van de directeursfuncties. 
In vergelijking met 2005 steeg het aandeel vrouwelijke directeurs wel van ruim 30% naar ruim 40%. Zowel bij 
het leerkrachtenkorps (vastbenoemd of in een tijdelijke vacante betrekking) als bij de vervangers (tijdelijke niet-
vacante betrekking) is er sprake van een duidelijke verjonging. 

Ongeveer de helft van de leerkrachten die in Antwerpen lesgeeft, woont niet in de stad. Omgekeerd stellen we 
vast dat één op drie leerkrachten die in Antwerpen wonen, buiten de stad lesgeeft. Driekwart van de leerkrach-
ten in het Antwerpse secundair onderwijs werkt op deeltijdse basis. Bij de vervangers ligt dat aandeel nog hoger. 

Anders dan in het basisonderwijs, waar leerkrachten een vrij homogeen opleidingsprofiel hebben, zijn in het 
secundair onderwijs leerkrachten met diverse opleidingsachtergronden aan de slag. Binnen het leerkrachten-
korps heeft driekwart van hen de vereiste kwalificatie. Bij de vervangers ligt dat aandeel aanzienlijk lager. Het 
aandeel leerkrachten met een ‘andere kwalificatie’ blijft bij het leerkrachtenkorps beperkt (3%), maar is hoog bij 
de vervangers: één op vijf leerkrachten beschikt niet over de vereiste of voldoende kwalificatie voor de functie 
die ze uitoefenen. Ten opzichte van 2005 nam het aandeel vervangers met een voldoende kwalificatie toe, 
waardoor het aandeel leerkrachten met de vereiste kwalificatie daalt tot minder dan de helft. Deze cijfers geven 
aan dat het vooral voor vervangingen moeilijk is om een leerkracht met de juiste vakbekwaamheid te vinden. 
Het aandeel leerkrachten dat over de vereiste kwalificatie beschikt, verschilt bovendien tussen vakgroepen. 

17. Vraag naar leraren in het Antwerpse secundair onderwijs

Op basis van bevolkingsprognoses en door extrapolatie van het huidige uitstroomgedrag van oudere leerkrach-
ten voorspellen we dat tegen 2020 het Antwerpse secundair onderwijs 2695 extra leerkrachten zal moeten 
aantrekken. De leerkrachten in het secundair onderwijs zijn een heterogene groep, met een verschillende op-
leidingsachtergrond. Daardoor kan de toekomstige vraag naar leerkrachten sterk afwijken naargelang het vak-
gebied. 

18. Aanbod van leraren: profiel en prognose

Verschillende studietrajecten bieden de mogelijkheid om leerkracht in het secundair onderwijs te worden. Zo 
is er de geïntegreerde lerarenopleiding of de professionele bachelor secundair onderwijs. Cijfers over het aantal 
studenten wijzen op een sterke stijging van het aantal generatiestudenten. 

Daarnaast bestaat de specifieke lerarenopleiding, te volgen aan hogescholen, universiteiten of de Centra voor 
Volwassenenonderwijs (CVO’s). Uit de inschrijvingscijfers blijkt dat het aantal studenten in de specifieke lera-
renopleiding aan een Antwerpse hogeschool of universiteit in 2010-2011 opnieuw toenam, maar nog niet het 
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niveau van 2006-2007 evenaarde. Bovendien gaat het aantal diploma’s nog altijd in dalende lijn. Bij de specifieke 
lerarenopleiding aan CVO’s is er sinds 2008-2009 een stijging van het aantal cursisten, maar het aantal behaalde 
diploma’s blijft in dezelfde periode grotendeels stabiel. 

Een profielanalyse wijst uit dat er wal wat verschillen zijn tussen de studenten in de verschillende opleidingstra-
jecten. Bij de studenten in de bacherloropleiding, wonen veel studenten in de stad Antwerpen of in de omgeving 
ervan: slechts een kwart van de studenten is afkomstig van buiten het arrondissement Antwerpen. De CVO’s 
rekruteren nog lokaler: maar liefst vier op vijf studenten is afkomstig uit Antwerpen zelf of uit de omliggende 
gemeenten in het arrondissement Antwerpen. De studenten in de specifieke lerarenopleiding aan de hogescho-
len of universiteit komen dan weer vaker van buiten het arrondissement Antwerpen dan de studenten in de 
geïntegreerde lerarenopleiding.

Verder blijken studenten in de specifieke lerarenopleiding die deze opleiding aan de CVO’s volgen, gemiddeld 
ouder zijn dan de studenten die de opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen (gemiddeld 31 jaar versus 
gemiddeld 25 jaar). Tot slot levert de bacheloropleiding vooral  leerkrachten op die algemene vakken kunnen 
geven in de eerste en tweede graad, en in veel mindere mate leerkrachten die technische en praktijkvakken 
kunnen onderwijzen. Van de studenten die de specifieke lerarenopleiding volgen aan de CVO’s, heeft een relatief 
groot aandeel een vooropleiding binnen de vakgroep technische en praktijkvakken van de zachte sector. Bij de 
studenten die de specifieke lerarenopleiding volgen aan de hogeschool of universiteit, heeft een groot aandeel 
een vooropleiding binnen de humane wetenschappen. Daarnaast hebben veel studenten een achtergrond in de 
‘artistieke’ studiegebieden ‘muziek en podiumkunsten’ en ‘audiovisuele en beeldende kunsten’. 

In het secundair onderwijs is het – in tegenstelling tot het basisonderwijs – veel moeilijker om een prognose op 
te maken van de toekomstige instroom op de arbeidsmarkt vanuit de lerarenopleidingen. Het opleidingsaanbod 
is immers veel gediversifieerder en verloopt ook minder via vastgelegde trajecten. Bovendien kan het ook voor-
komen, zeker bij de specifieke lerarenopleiding gevolgd aan de CVO’s, dat cursisten al in het onderwijs werken 
en er dus geen sprake is van een nieuwe instroom van leerkrachten. 

Bijgevolg maakten we een afzonderlijke prognose op voor de drie groepen van aanbod: de leerkrachten uit 
de geïntegreerde lerarenopleidingen, de specifieke lerarenopleiding in het hoger onderwijs, en de specifieke 
lerarenopleiding in de CVO’s. De gevolgde methode blijft grotendeels dezelfde: door extrapolatie van het aantal 
afgestudeerden en uitgaande van de aanname dat zowel door- als uitstroom van jonge leerkrachten constant 
blijft op het gemiddelde van de laatste schooljaren, voorspelden we de te verwachten instroom aan leerkrach-
ten. Deze prognose leert dat we tegen 2020 1200 leerkrachten mogen verwelkomen uit de geïntegreerde lera-
renopleiding, 385 uit de specifieke lerarenopleidingen in het hoger onderwijs, en nog eens 860 leerkrachten uit 
de CVO’s. In totaal bedraagt de instroom dus ruim 2400 leerkrachten. Maar dat is onvoldoende om aan de totale 
vraag van bijna 2700 nieuwe leerkrachten tegen 2020 te voldoen. We verwachten dus een tekort van ongeveer 
250 leerkrachten. 

Dat tekort is minder groot dan in het basisonderwijs. Wel is het zo dat in sommige vakgroepen de tekorten veel 
sterker voelbaar zullen zijn. De instroom aan jonge leerkrachten verschilt immers tussen de diverse vakgroepen. 
We beschikken niet over cijfers over het uitstroomgedrag van jonge afgestudeerde en oudere leerkrachten per 
vakgroep. Daardoor is het onmogelijk om een prognose volgens vakgroep te maken. Om de verschillen tus-
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sen de vakgroepen toch enigszins in kaart te brengen en zo de vakgroepen te identificeren waar zich wellicht 
de grootste tekorten zullen aftekenen, vergeleken we de verdeling per vakgroep bij de afgestudeerden in de 
lerarenopdeling met die bij de oudere leerkrachten. Daaruit leren we dat de instroom van jonge afgestudeerde 
leerkrachten vooral voor de technische en praktijkvakken uit de harde sector beperkt is in verhouding tot het 
aandeel van deze vakgroep. Ook voor de godsdienstvakken en wetenschappen

19. Arbeidsmarkt van vacatures en werkzoekende leraren  
 in het Antwerpse secundair onderwijs

Ondanks de afname van het aantal ontvangen vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs in het schooljaar 
2011-2012, is het aantal openstaande vacatures in de stad toegenomen. Een verdere opsplitsing per vakgebied 
of onderwijsvak is niet mogelijk met de beschikbare gegevens. De evolutie van de (ontvangen en openstaande) 
vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs in de stad Antwerpen varieert van jaar tot jaar en we kunnen 
geen duidelijke trend vaststellen door de verschillende jaren heen.

Voor de meerderheid van de vacatures (ontvangen en openstaande) is minder dan zes maanden ervaring vereist. 
Vacatures waarin meer dan 2 jaar ervaring nodig is, komen veel minder vaak voor.

De arbeidsreserve die (nog) niet beschikt over een onderwijsdiploma en toch als leerkracht secundair onderwijs 
wil werken, is aanzienlijk. Het aantal niet-werkende werkzoekenden zonder onderwijsdiploma is groter dan 
de arbeidsreserve niet-werkende werkzoekende met onderwijsdiploma. Dat overwicht is vooral een stedelijk 
fenomeen.

Eind augustus 2012 was twee derde van de werkzoekenden (niet-werkenden en werkenden) met een diploma 
professionele bachelor in het secundair onderwijs vrouw. Voorts is de meerderheid van de werkzoekenden tus-
sen de 20 en 30 jaar, autochtoon, zonder arbeidshandicap en bereid om in Antwerpen als leerkracht te werken.

Daarnaast zijn er ook werkzoekenden die een baan in het secundair onderwijs ambiëren, maar over geen of een 
ander onderwijsdiploma beschikken. In de stad Antwerpen vertegenwoordigen de mannen bijna 40% in die 
groep. Het aandeel jongeren (< 25 jaar) ligt lager, maar ook hier is de meerderheid autochtoon, zonder arbeids-
handicap en bereid om te werken in de regio Antwerpen.

Het aantal werkzoekende leerkrachten (met of zonder diploma) verloopt in de stad Antwerpen al enkele jaren 
in stijgende lijn. Op jaarbasis verloopt de instroom van de werkzoekenden met piekmomenten in de maanden 
juni, juli, augustus en september. Nemen we enkel de werkzoekenden met een diploma leerkracht secundair 
onderwijs in beschouwing als mogelijke kandidaten voor de openstaande vacatures, dan bedraagt de krapte-
indicator 2,7 in de stad Antwerpen (augustus 2012). Uiteraard zal voor sommige vakken de krapte nog hoger 
liggen. Beschouwen we alle werkzoekenden als mogelijke kandidaten voor de openstaande vacatures, dan is de 
krapte-indicator veel hoger in de stad Antwerpen (augustus 2012).

159



COLOFON

Deze publicatie kwam tot stand dankzij volgende organisaties 

Stad Antwerpen
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Copywriting

Com&Co (www.comco.be) 

Voor meer informatie

Onderwijstalent
Somersstraat 22
2018 Antwerpen
Tel: 03 202 18 83
www.onderwijstalent.be 
E-mail: info@onderwijstalent.be 

Er is een digitale versie van deze publicatie beschikbaar op
www.onderwijstalent.be of www.antwerpen.be/onderwijs 

Verantwoordelijke uitgever: VDAB Antwerpen, Somersstraat 22, 2018 Antwerpen
Wettelijk depotnummer: D/2014/0306/7

160





www.onderwijstalent.be
03 202 18 83

info@onderwijstalent.be

 

 

 

 


