SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 792
van ELS AMPE
datum: 5 september 2022

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

basis- en secundair onderwijs
administratief personeel

-

Verhouding onderwijzend, ondersteunend en

In het onderwijs werken best veel mensen. Dat blijkt uit de publicatie ‘Vlaams onderwijs
in cijfers (2020-2021)’. Voorts telt Vlaanderen één leerkracht per 8,4 leerlingen, zo stelt
onderwijsexpert Wouter Duyck. In de OESO-landen is dat gemiddeld 9,2 kinderen. Maar
veel van die mensen staan niet voor de klas. Ze werken in de tussenstructuren, die dan
nog eens per onderwijskoepel zijn opgesplitst. “Zelfs voor de leerlingenbegeleiding is dat
zo”, geeft Duyck aan.
1.

Hoeveel leerkrachten die effectief voor de klas staan, telt het onderwijs? Graag met
vermelding van:
a)

het aantal leerkrachten in het lager onderwijs:
i. Vlaanderen
ii. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

b)

het aantal leerkrachten in het middelbaar onderwijs:
i. Vlaanderen
ii. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

c)
2.

het aantal leerkrachten per provincie.

Hoeveel ondersteunende personeelsleden (bijvoorbeeld leerlingenbegeleider) telt het
onderwijs? Graag met vermelding van:
a)

het aantal ondersteunende medewerkers in het lager onderwijs:
i. Vlaanderen
ii. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

b)

het aantal ondersteunende medewerkers in het middelbaar onderwijs:
i. Vlaanderen
ii. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

c)
3.

het aantal ondersteunende medewerkers per provincie.

Hoeveel administratieve personeelsleden (bijvoorbeeld secretariaatsmedewerker) telt
het onderwijs? Graag met vermelding van:
a)

het aantal administratieve medewerkers in het lager onderwijs:

i. Vlaanderen
ii. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
b)

het aantal administratieve medewerkers in het middelbaar onderwijs:
i. Vlaanderen
ii. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

c)
4.

het aantal administratieve medewerkers per provincie.

Hoeveel personeelsleden tellen de onderwijsnetten? Graag met vermelding van:
a)

het aantal medewerkers per onderwijsnet:
i. gemeenschapsonderwijs
ii. gesubsidieerd vrij onderwijs
iii. gesubsidieerd officieel onderwijs

b)

het aantal medewerkers per onderwijskoepel:
i. gemeenschapsonderwijs
ii. Katholiek Onderwijs Vlaanderen
iii. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)
iv. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG)

5.

Hoeveel ambtenaren telt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming?

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 792 van 5 september 2022
van ELS AMPE

1.

De vraag naar het aantal leerkrachten die effectief voor de klas staan, valt niet te
beantwoorden. Als de scholen mijn onderwijsadministratie op de hoogte brengen dat
ze iemand aanstelden in uren-leraar, dan vermeldt die zending niet of die leerkracht
effectief voor de klas staat dan wel (deels) andere taken opnemen binnen de school
opneemt.

2-3.In ons antwoord gebruiken we de term “basisonderwijs”. Deze term omvat zowel het
lager onderwijs (Hoofdstructuren 211 en 221) als het kleuteronderwijs
(Hoofdstructuren 111 en 121).
In het basisonderwijs omvat de categorie ‘ondersteunend personeel’ het ambt van
administratief medewerker, zorgcoördinator en ICT-coördinator en vanaf 1 januari
2022 het ambt van beleidsondersteuner.
Data over het aandeel ICT-coördinatoren in het Vlaamse onderwijslandschap deelde ik
mee in schriftelijke vraag nr. 776 (30/08/2022).
Uit zendingen die scholen vorig schooljaar verstuurden naar AGODI, blijkt dat de
scholen 6.265 administratief medewerkers in het basisonderwijs tewerkstelden. Het
basisonderwijs telt in datzelfde schooljaar 7.782 zorgcoördinatoren. 1.419
beleidsondersteuners werkten toen in het basisonderwijs.
AGODI splitst deze groepen verder op. Het kolomtotaal wijkt af van het uniek aantal
personeelsleden (zie bovenstaande alinea). Dit komt omdat een aantal
personeelsleden in meerdere provincies een tewerkstelling aanvaarden tijdens het
schooljaar 2021-2022. Ze tellen in elke provincie mee, waardoor de kolom
dubbeltellingen bevat.
1.1

Ondersteunend personeel in het basisonderwijs tijdens het schooljaar 20212022, opgesplitst per provincie
Provincie
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Totaal
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Administratief
medewerker
1.863
761
1.457
1.022
959
6.062

Zorgcoördinator
2.221
1.074
1.729
1.230
1.236
7.490

Beleidsondersteuner
417
239
290
189
245
1.380

Administratief
medewerker
315

Zorgcoördinator
317

Beleidsondersteuner
40

U gebruikte eerder in uw vraagstelling de verouderde term “middelbaar” onderwijs.
De term die we verder in dit antwoord zullen hanteren voor deze onderwijsvorm is het
Secundair Onderwijs.
De categorie ‘ondersteunend personeel’ valt in het secundair onderwijs uiteen in drie
ambten: ICT-coördinator, opvoeder en administratief medewerker.
Data over het aandeel ICT-coördinatoren in het Vlaamse onderwijslandschap deelde ik
mee in schriftelijke vraag nr. 776 (30/08/2022).
Uit zendingen die scholen vorig schooljaar verstuurden naar AGODI, blijkt dat de
scholen 2.492 administratief medewerkers in het secundair onderwijs tewerkstelden.
Het secundair onderwijs telt in datzelfde schooljaar 8.362 opvoeders.
AGODI splitst deze groepen verder op. Het kolomtotaal wijkt af van het uniek aantal
personeelsleden (zie bovenstaande alinea). Dit komt omdat een aantal
personeelsleden in meerdere provincies een tewerkstelling aanvaarden tijdens het
schooljaar 2021-2022. Ze tellen in elke provincie mee, waardoor de kolom
dubbeltellingen bevat.
1.2

Ondersteunend personeel in het secundair onderwijs tijdens het schooljaar
2021-2022, opgesplitst per provincie
Provincie
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Totaal

Administratief medewerker
707
348
538
273
506
2.372

Opvoeder
2.341
1.116
1.938
1.150
1.484
8.029

Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Administratief medewerker
126

Opvoeder
364

4.

Data over onderwijspersoneelsleden per onderwijsnet vindt de Vlaamse
volksvertegenwoordiger terug in het statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs.
Een afzonderlijke rubriek staat stil bij het onderwijspersoneelsbestand.
Gegevens over het voorbije schooljaar 2021-2022 komen stilaan online. De Vlaamse
volksvertegenwoordiger weet dat ik werk met een publicatieovereenkomst met
Statistiek Vlaanderen. Bepaalde data komen pas op vooraf vastgelegde data online.
Voor informatie over de medewerkers verbonden aan een onderwijskoepel richt de
Vlaamse volksvertegenwoordiger zich tot de bewuste onderwijskoepel zelf.

5.

Het Agentschap voor Overheidspersoneel laat weten dat het ministerie van Onderwijs
en Vorming 654 statutairen telt.
Het personeelsaantal is een fotomoment met als datum 30/06/2022.

