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"Het lerarenkorps moet een betere weerspiegeling 

van de maatschappij worden. We moeten ernaar 

streven dat ons lerarenkorps diverser is als geheel."

Vlaams Regeerakkoord 2019-2024



Hoe divers is het lerarenkorps?

Wat zijn de uitgangspunten van het advies?

Welke hefbomen heeft Vlaanderen in handen om meer diversiteit in het 
lerarenberoep te realiseren? 



Hoe divers is 
het lerarenkorps?



Weinig diversiteit in 
lerarenberoep



Basis - 2016 Secundair - 2016

Diversiteit bij 

leerlingen

'handicap'

bevraging bij ouders

19% van kinderen heeft 

leerprobleem of handicap

(dyslexie, dyscalculie, ADHD, 

ASS)

bevraging bij ouders

12% aso-leerlingen

27% tso-leerlingen

34% bso-leerlingen

heeft een (leer-)probleem

(dyslexie, dyscalculie, ADHD, ...)



Basis 2019-2020 Secundair 2019-2020

Diversiteit bij 

leerlingen

'migratie-

achtergrond'

Kleuteronderwijs

vreemde nationaliteit 11,7%

thuistaal is niet NL 24,4%

Lager onderwijs

vreemde nationaliteit 10,0%

thuistaal is niet NL 22,1%

Gewoon voltijds

vreemde nationaliteit 9,0%

thuistaal is niet NL 18,4%

Deeltijds beroepssecundair

vreemde nationaliteit 26,1%

thuistaal is niet NL 31,3%



30,9

0,7

2019-2020

Vreemde nationaliteit 2019-2020

Beperking

lerarenopleiding

VAPH-indicator

Weinig diversiteit 
binnen 

lerarenopleiding



Uitgangspunten advies



Beperkte 
diversiteit in 
lerarenkorps in 
context van ... 

Eén van de grootste uitdagingen binnen 

onderwijs deze legislatuur

Lerarentekort

Etnische en handicapkloof in 
werkzaamheidsgraad

+ ongelijke impact van coronacrisis op 

arbeidsmarktparticipatie kansengroepen

Groeiende diversiteit in maatschappij

weerspiegelt zich in de klassen, niet in de 

leraarskamer



Diversiteit gaat samen met kwaliteitsvol 
onderwijs

Diversiteit als gegeven

Inzetten op leren omgaan met diversiteit in 

de klas én in de leraarskamer

Diversiteit verankeren in beleidsaanpak 
binnen onderwijs

Streven naar meer diversiteit in lerarenkorps 

niet als losse maatregel 



Inzetten op hefbomen
die Vlaanderen in handen heeft



Uitvoeringsbesluit voor 
onderwijs uitwerken

Beginsel van gelijke
behandeling

o.a. gedegen monitoring van 

kansengroepen, kwaliteitsvolle 

ondersteuning van scholen 

inzake diversiteit bij eigen 

personeel

afwezigheid van elke vorm van 

directe of indirecte vorm van 

discriminatie op de arbeidsmarkt

o.a. eenduidige 

meldingsprocedures

Een weerspiegeling van de maatschappij = 

focus op evenredige arbeidsdeelname

Decreet evenredige arbeidsdeelname (6 mei 2002) = wettelijke basis 



Evidence-based arbeidsmarktbeleid

Monitoring diversiteit

• in hoger onderwijs (lerarenopleiding) 

• in lerarenberoep -> binnen horizontaal integratie- en gelijkekansenbeleidsplan

'nulmeting' voor migratieachtergrond 2013-2016-2019 gerealiseerd

Publieke rapportering

Jaarlijks diversiteit in lerarenopleiding en het lerarenberoep zichtbaar maken

Goed beheer verzamelde data en (kwalitatief) onderzoek

Wettelijke verankering structurele monitoring  
in BVR bij EAD-decreet



Diversiteit verankeren in lerarenpact

Werving en selectie

Inclusief personeelsbeleid

> werving- en selectieprocedures

> profileren als diverse school

Structurele samenwerking

scholen en lerarenopleidingen

> stageplaatsen voor studenten

uit de kansengroepen

Aanvangsbegeleiding

Aandacht voor omgaan met 

diversiteit in leraarskamer

Specifieke noden o.a. redelijke

aanpassingen

Toegang tot (in)formele

netwerken ~mentorrelaties

Professionalisering

Gedeelde professionele kijk als

team, als school

Voldoende middelen en ruimte

Structurele vormen met 

specifieke aandacht voor

competentie diversiteit



Ten aanzien van eigen personeel

Diversiteitsbeleid in elke school

Kwaliteitsvolle ondersteuning van scholen bij diversiteitsbeleid 
concretiseren in BVR bij EAD-decreet

Diversiteitsgedachte topdown in scholen en

schoolgemeenschappen uitdragen en

ondersteunen

bv. ontwikkelen non-discriminatiecode

Inzetten op training in omgaan met diversiteit

voor directies



Diversiteit in zij-instroom

ook belangrijke piste om meer diversiteit te realiseren

Geen zicht op diversiteit in zij-instroom vandaag

Diversiteit verankeren in beleidsaanpak zij-instroom: 

o.a. aandact voor specifieke drempels kansengroepen zoals redelijke

aanpassingen, erkenning van buitenlandse diploma's 

o.a. in samenwerking met sectoren

o.a. toegankelijkheid lerarenopleiding

Actievere toeleiding van kansengroepen door VDAB-bemiddelaars, o.a. 

lerarenopleiding via VDAB, beroepsverkennende stage



Actieplan diversiteit in lerarenopleiding

Instroom verhogen

Hogere uitval aanpakken

Diversiteit als basiscompetentie

• gericht en actief werven (wervingskanalen, communicatie, 

outreachend, ...)

• positieve en geloofwaardige rolmodellen

• effecten instaptoets lerarenopleiding monitoren

• vormen van tutoring structureel inbouwen

• specifieke drempels bij stages wegwerken

• aanspreekpunt vanuit lerarenopleiding als verdere nazorg

• doorheen gehele lerarenopleiding en in praktijkgerichte context

• diversiteit lerarenopleiders en professionalisering

• structurele samenwerking lerarenopleidingen en scholen



Projecten gericht op meer diversiteit in lerarenopleiding en -beroep

• belangrijke ervaringen capteren

• goedwerkenden elementen structureel verankeren

Structureel verankeren goede praktijken


