“Alleen vacature hoogseizoen in het voortgezet onderwijs”

MEESTERBAAN BANOMETER – Juli 2011
Het tweede kwartaal is traditiegetrouw het hoogseizoen van vacatures in het onderwijs. Maar dit
lijkt dit jaar alleen op te gaan voor het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs en MBO is er
slechts beperkte vraag naar nieuw personeel.

De top 10
In de top 10 hebben een paar kleine verschuivingen plaatsgevonden. Het blijven echter dezelfde 3
vakgebieden waar een onverminderd grote vraag naar blijft, Nederlands, Engels en Wiskunde. De
aantallen zijn 3 soms 4 keer zo groot als een kwartaal eerder. Dit heeft alles te maken met het
naderende einde van het schooljaar waarmee de mobiliteit in het onderwijs opgang komt.
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Vacature hoogseizoen alleen Voortgezet Onderwijs
Ten opzichte van 2010 heeft MeesterBaan in het tweede kwartaal een toename van enkele
procenten van het aantal vacatures. Een rondgang langs andere vacaturebanken leert dat het
voornamelijk het voortgezet onderwijs is dat dit jaar te maken heeft met een grote vraag. Het
basisonderwijs, heeft te maken met teruglopende leerlingen aantallen en bezuinigingen. De
vacatures die er zijn richten zich op tijdelijke vervanging. Veel MBO organisatie zitten midden in
een reorganisatie, waardoor externe werving tot een minimum beperkt blijft. Het AOB-blad liet al
eerder vergelijkbare ontwikkelingen zien.

Over MeesterBaan
MeesterBaan is één van de grootste vacaturebanken voor het onderwijs. Dagelijks zorgt
MeesterBaan voor een snelle invulling van de vacatures op scholen. MeesterBaan heeft maandelijks
120.000 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 april
2011 t/m 30 juni 2011.
AOB-blad 14 mei 2011.

http://www.onderwijsvacaturebank.nl
http://www.werkeninhetmbo.nl/
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

