Meer ‘gekleurde leraarskamers’ in het Vlaams Onderwijs
Dit is een plan van aanpak
1. Vooraf: De Vlaamse Gemeenschap, ORBIT en de gekleurde leraarskamer
In april 2004 lanceerde ORBIT vzw (toen nog Kerkwerk Multicultureel Samenleven) een
campagne over dit thema met de slogan: Jongeren uit alle culturen: word leerkracht! Ze gaf
aanleiding tot een hoorzitting in het Vlaams Parlement
(https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2005-2006/g646-1.pdf ).
In Het Nieuwsblad van 28/4/2006 verscheen toen dit:
http://www.nieuwsblad.be/cnt/b316313060428
Wij stimuleerden in die periode een coachingproject in de lerarenopleiding van de Karel De
Grote Hogeschool en hielden systematisch overleg met toenmalig directeur-generaal van het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (toen nog VSKO), Mieke Van Hecke.
Op 31/01/2008 stelde parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) een vraag aan onderwijsminister
Frank Vandenbroucke
(http://www.kathleenhelsen.be/uploads/kh_minderhedenrapport_VOU.pdf ).
Op 21 januari 2013 was er de parlementaire vraag van mevrouw Goedele Vermeiren (N-VA)
https://pincette.vsko.be/Website/VSKO/VSKO_algemeen/Parlementaire_vragen/2013/03%20Ma
art/2013-03-18%20Nr%20235%20Onderwijs%20-%20Allochtone%20leerkrachten.pdf aan
onderwijsminister Smet.
ORBIT bleef als sociaal-culturele beweging actief rond dit thema. Onder meer in Brussel samen
met KOCB (Katholieke opvoeding en cultuur Brussel), maar ook op vormingssessies voor
schoolbesturen, directies en leerkrachten. Wij stellen vast dat ondertussen een aantal drempels
geslecht zijn inzake de aanwerving van leerkrachten met een migratie-achtergrond . Niet in het
minst in het katholiek onderwijs, waar het thema het meest gevoelig lag/ligt als het gaat over
leerkrachten met een niet-katholieke geloofsovertuiging. Niet alle schoolbesturen staan te
springen voor de open aanwerving van leerkrachten met een migratie-achtergrond, maar het tij
keert.
Na de oproep van Minister Crevits van 6 maart 2017, werd dit plan van aanpak voorgelegd aan
het kabinet Onderwijs. ORBIT maakt het nu bekend om voortgang te maken en als opstap voor
de initiatieven in het kader van ‘Het Integratiepact’.

2. Een plan van aanpak met 7 strategische initiatieven


Toeleiding en trajectbegeleiding: 60 leerlingen met lerarenambitie (12 per provincie) uit het
secundair onderwijs (van de verschillende onderwijsaanbieders) worden vanaf het ogenblik
dat hun studiekeuze min of meer vaststaat, opgevolgd door trajectcoaches. De begeleiding
wordt aangehouden tot en met het afstuderen (of eventueel stopzetting van de studies), tot

na het eerste schooljaar tewerkstelling (als vorm van nazorg). Deze actie is nodig als
inhaalbeweging.


Studie- en ‘eerste job’-begeleiding: Studenten met een migratieachtergrond die nu in
oktober het eerste jaar lerarenopleiding starten of de opleiding volgen in het kader het
Volwassenenonderwijs worden opgevolgd door opleidingscoaches. Deze begeleiding wordt
aangehouden tot en met het afstuderen (of eventueel stopzetting van de studies) tot na het
eerste schooljaar tewerkstelling (als vorm van nazorg).



Administratief onderzoek: Er wordt een detectieprogramma ontwikkeld bij personen met een
verblijfsvergunning (lange termijn) EU en niet-EU, met een diploma of werkervaring als
leerkracht. Deze personen worden gestimuleerd om zich bij te scholen, na
diplomagelijkschakeling, om in het Vlaams onderwijs les te geven.



Gerichte sensibilisering: Aan de ouderverenigingen, leden van het Minderhedenforum,
scholieren- en studentenverenigingen wordt gevraagd een sensibiliseringscampagne uit te
werken, waarbij het lerarenberoep op een volwaardige wijze wordt gepromoot.
Leerkrachten met een migratiegeschiedenis die actief leerkracht zijn, worden gevraagd
getuigen te zijn in deze campagne.



Brede sensibilisering: Aan de VRT (Eén) wordt gevraagd een onderwijs-fictiereeks te
ontwikkelen en op het scherm te brengen, waarin ‘de gekleurde leraarskamer’ een centrale
rol speelt.



Consultancy 1: Directies en schoolbesturen krijgen gratis consultancy over intercultureel
aanwervingsbeleid.



Consultancy 2: Directies en middenkader krijgen gratis consultancy over intercultureel
personeels- en organisatiebeleid.

Om dit plan van aanpak te realiseren is het wenselijk een projectgroep ‘Gekleurde
leraarskamer’ te starten met alle relevante actoren en met duidelijke doelstellingen. Er wordt
voorzien in de nodige middelen om tussen nu en juni 2019 reeds een aantal strategische
initiatieven te nemen.
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