“In 2010 was er de grootste vraag naar Nederlands, Wiskunde en Engels”

MEESTERBAAN BANOMETER – JANUARI 2011
Scholen hebben in 2010 een grote vraag gehad naar docenten Nederlands, Wiskunde en Engels,
blijkt uit de Banometer van de vacaturebank voor het onderwijs MeesterBaan. Opvallend is de grote
vraag naar docenten voor het vak Natuurkunde dat een vierde plaats inneemt.

De top 10

2010

De top 10 heeft in het 4e kwartaal geen wijzingen meer gehad in de vakgebieden met de meeste
vraag ten opzicht van de eerdere kwartalen in het jaar 2010. En de top 3 is gelijk aan 2009, alleen
werd deze destijds aangevoerd door de enorme vraag naar docenten Engels.
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Tekort Natuurkunde
Al jaren is er een schreeuwend tekort aan docenten Natuurkunde en ook in de Banometer komt dit
duidelijk naar voren. Een relatief klein vak als Natuurkunde staat op de 4e plek met 245 vacatures.
In 2009 stond de vraag naar docenten Natuurkunde op de 5e plaats.

Vergrijzing
Als gevolg van de geboortegolf in 1946 zullen er in 2011 een record aantal mensen de
pensioengerechtigde leeftijd van 65 bereiken. De vergrijzing zal hiermee echt op gang komen en dit
zal voor het onderwijs de komende jaren duidelijk merkbaar zijn.

Over MeesterBaan
MeesterBaan is één van de grootste vacaturebank voor het onderwijs. Dagelijks zorgt MeesterBaan
voor een snelle invulling van de vacatures op scholen. MeesterBaan heeft maandelijks 100.000
bezoekers en meer dan 30.000 kandidaten ingeschreven. Werkzoekenden worden per e-mail
geïnformeerd over de vacatures die aan hun voorkeuren voldoen.

Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het totaal aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1 januari
2010 t/m 31 december 2010.
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

