“Grote vraag naar docenten Nederlands”
MEESTERBAAN BANOMETER – OKTOBER 2010
Met ingang van oktober 2010 publiceert Meesterbaan ieder kwartaal de ontwikkelingen op de
onderwijs arbeidsmarkt. In deze editie een terugblik op de drie kwartalen van 2010 en een inzicht
in de vakgebieden met het grootste aanbod van vacatures.

De top 10

2010

In de maanden april, mei en juni (2e kwartaal) komen jaarlijks de meeste vacatures vrij met het
oog op het komend schooljaar. Tot en met het derde kwartaal is er de grootste vraag (351) geweest
naar docenten Nederlands. Met kort daarop de vraag naar docenten Wiskunde (326). Op de derde
plaats is er een grote vraag naar docenten Engels (303). Over heel 2009 vormden ook deze
vakgebieden de top 3 met het grootste aanbod van vacatures. Nieuw in de top 10 ten opzichte van
2009 is de vraag naar docenten Biologie (148).
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Tekorten
Bovenstaande vakken met grote vraag naar arbeidskrachten zijn in overeenstemming met de
tekortvakken die het Sector Bestuur Onderwijs (SBO) noemt. Het SBO noemt in haar overzichten
doorgaans ook nog een duidelijk te kort aan docenten Scheikunde. Bij Meesterbaan staat het
vakgebied Scheikunde op een 11e plaats met totaal van 92 vacatures.

Over Meesterbaan
http://www.meesterbaan.nl is dé 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 25.000 ingeschreven kandidaten. Werkzoekenden worden per email geïnformeerd over de vacatures die aan hun voorkeuren voldoen.

Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het totaal aantal geplaatste vacatures bij Meesterbaan tot 1 oktober
2010. Aanvullende info is gevonden op http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn
(martijn@meesterbaan.nl |06 24 549 248)

http://www.meesterbaan.nl/banometer.aspx

