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Slechts 21 pas afgestudeerde masters in de wiskunde kozen vorig jaar voor het onderwijs
REMY AMKREUTZ

Een recordaantal van 402 wiskunde-
leerkrachten stopte er vorig schooljaar
mee. Slechts 2l afgestudeerde masters
wiskunde kwamen er in de plaats. 'Zondler.
dejuiste leraren hebben leerlingen het
lastiger om de lat te halen of uit te blinken.'

Vorig schooljaar stopten maar liefst 402 leer-
lrachten wiskunde: het hoogste aantal in tien jaar.
Van die groep gaven 168 leraren les in de derde
graad, wat betekent dat zij een master hebben
behaâld. Zij gaan nu bijvoorbeeld met pensioen
en moeten worden vervangen. Maar er staan
steeds minder gediplomeerde wiskundigeq ldaar.
Zo begonnen datzelfde schooljaar amper 21afge-
studeerde masters wiskunde als leerliracht in het
secundair onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die
Maams Parlementslid Ann Brussçel (Open Md)
opwoeg.bij minister van Onderwijs Hilde Creüts
(cD&v).

"Voor dit jaar ziet het er niet beter ûit", zegt
Brusseel. "Hoewel de gegevens nog niet helemaal'
stabiel zijn, startten er dit schooljaar achttien mas-
ters wiskunde als leerkracht. De uitstroom blijft
aanzienlijk. " Op ditmomentwerken er 8.076wis-
kundeleerlcachten in het secundair onderwijs.
5.183 van hen hebben een vereist bekwaamheids-
bewijs, watbetekent dat zij eenwiskundiç studie,
zoals wiskunde of computerwetenschappen, heb-
ben doorlopen en de lerarenopleiding hebben
afgerond.

Maar de afgelopen tien jaar is het aantal leer-
krachten meJ zo n bewijs met ruim vierhonderd

afgenomen. Het is naast devacaturedatabankvan
de VDAB, waar nu meer dan zeventig jobaanbie-
dingen te ünden zijn, een indicatie van het tekort
aan goed opgeleide wiskundeleerlcachten.

T,eerlcachtwiskunde is, ookin andere landen,
uitgegroeid tot een knelpuntvak. En het wordt

steeds problematischer, steltwiskundige en voor-
zitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap
Philippe Cara (VUB), Er zijn immers niet alleen
te weinigwiskundestudenten, zij kiezen ook min-
der snelvoor het onderwijs. 'Als ergeen wiskun-
digenbijkomen, zal de innovatie stilvallen. Hetis

hoog tijd om zwaar aan de alarmbel te trekken,
We kunnen het huidige tekort al niet meer oplor-
sen. Bovendien zal de helftvan de nu actieve leer-
krachten wiskunde met een master ln tlc
komende üjfjaar met pensioen gaan."
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cloor lcrnl'cn zouclcr vakcliploma wordt gegeven.
"Het gaat om industrieel ingenieurs, TEW'ers,
handelsingenieurs, masters in de biologie. De die-
grr.r c wisltrrrrrlt, w:r:rrnrt.t. ir. lct,t'littgt'tt in ttt-t
stt,r lit' r it'lrtirrg lir rrr tritrllgcn otu zell ill de materie
tc rlttilit'rt'/ Sor r y, ||urirr'«lic behoort niet tot hun

plrr tte l<ennis." En daar heb-
ben, zo stellen de experten, de
wiskLlndeprestaties van de
leerlingen onder te lUden.

"Het is een ücieuze cirkel:
zonder de juiste leerkrachten
zullen meer leerlingen het
moeilijkerhebben om de latte
halen of uit te blinken en zul-
len er later weer mi[der voor
een studie wiskunde kiezen",
zeSt Cara. Hij nreent dat vier
jaar voldoende zou moeten
ziin om een wiskundeleer-
kracht aan de universiteit op
te leiden. Vandaag duurt dit
minstens üjf en soms zes jaar.

Crevits geeft aan dat ze
meer wiskundigen wil warm
maken voor het onderwijs.
'Tongeren die nu leerkracht

'Het is hoog tijd
om z\,vaar

aan de alannbel
te treld<en.
We kunnen

het huidige tL'kort al
niet meer oplossen'
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willen worden, moeten eerst een master volgen
en daarna een afzonderlijke lerarenopleiding.
Vanaf het academiejaar 2019-2020 zal het moge-
lijk zijn om na het secundair onderwijs te kiezen
voor een educatieve master. Zo maken we het
beroep aantrekkelijker en vaker een eerste keuze."


