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Geachte heer Minister van Onderwijs 
 
Het doet ons genoegen vast te stellen dat u impactvolle maatregelen neemt 
om de zij-instroom in het onderwijs te bevorderen. Zo is er recent beslist 
om kandidaat-leerkrachten die zich aanmelden voor een knelpuntambt toe 
te laten om tot 8 jaar geldelijke anciënniteit mee te nemen. Dat kan een 
wezenlijk verschil uitmaken.  
 
Onder “knelpuntambt” verstaat men voor deze maatregel in het secundair 
onderwijs: “het ambt van leraar belast met bepaalde knelpuntvakken of -
specialiteiten”. Deze worden in Omzendbrief 2020/04 nader bepaald als 
volgt:  

1° het ambt van leraar, belast met het algemene vak Nederlands, Ne-
derlands voor nieuwkomers, Frans of wiskunde; 

2° het ambt van leraar, belast met het technische vak bouw, elektriciteit, 
hout, mechanica, handelscorrespondentie Nederlands en handelscorres-
pondentie Frans;  

3° het ambt van leraar, belast met het praktisch vak bouw, elektriciteit, 
hout, en mechanica; 

4° het ambt van leraar beroepsgerichte vorming met specialiteiten bouw, 
hout en mechanica; 

5° de personeelsleden die aangesteld zijn in opleidingsvorm 4 en die be-
last zijn met een van de voormelde knelpuntambten, vermeld in 1°, 2° 
en 3°. 

Hoewel we momenteel al onze vacatures (nipt) ingevuld hebben gekregen, 
pleiten wij ervoor om ook het ambt van leraar, belast met nautische vakken 
(zowel technische- als praktische vakken) mee op te nemen in deze lijst. 
Zeker wat betreft de Scheepswerktuigkunde en de Binnenvaart, maar ook 
voor de afdelingen Maritieme Technieken Dek en Zeevisserij, is het vrijwel 
onmogelijk om kandidaten te vinden die zich aan het onderwijs willen bin-
den. Een financiële tegemoetkoming in de vorm van het meenemen van tot 
8 jaar geldelijke anciënniteit, zou alvast de loonkloof tussen de sector en 
het onderwijs een stuk verkleinen.  
 
Alvast bedankt om ons voorstel in overweging te nemen.   
 
Met vriendelijke groeten  
 
 
       
Bijgevoegd: lijst ondertekenaars 
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Ondertekenaars 
 

- Roel Buisseret, directeur GO! De Scheepvaartschool 
- Annick De Waele, directeur GO! Maritiem Instituut Mercator 
- Philip Declercq, algemeen directeur Koninklijk Werk IBIS 
- Angélique Spegelaere, schooldirecteur Koninklijk Werk IBIS 
- Rowan Van Schaeren, algemeen directeur Hogere Zeevaartschool 
- (voornaam, naam, functie) 
 


