MeesterBaan Banometer 2013
“Vraag naar Wiskunde Docenten blijft onverminderd groot”
In 2013 waren er 528 vacatures Wiskunde en daarmee is de docent Wiskunde nog steeds de meest
gevraagde docent. Dit blijkt uit de Banometer van MeesterBaan 2013. Er is een mismatch in het
aanbod van docenten en dat blijft ook de komende jaren het geval. Een grootte vraag naar o.a.
docenten Wiskunde en Natuurkunde en voor andere vakgebieden is er een overschot aan personeel.

De top 10 vakgebieden
Nieuw de top 10 is het vak Scheikunde dat het vak Lichamelijke opvoeding verdrongen heeft. In
onderstaande tabel worden de aantallen van ieder vakgebied van het totaal aantal vacatures
getoond. De aantallen verschillen weinig met vorig jaar. In 2012 liep de vraag naar Docenten
Nederlands wat terug, maar in 2013 is er weer een inhaalslag gemaakt. Opvallend is dat de vraag
naar docenten Engels voor het tweede opeenvolgende jaar afneemt met zo’n 30 vacatures.
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Kwalitatieve mismatch
De ambitie in het Onderwijsakkoord is om in 2017 enkel bevoegde docenten voor de klas te hebben.
Daarvoor ligt er nog een flinke uitdaging. Er is op dit moment een kwalitatieve mismatch die ook
voor de komende jaren wordt verwacht. In de vorige Banometer schreven wij al dat het
lerarentekort in zijn algemeenheid niet bestaat. Ook uit het onderzoek van CentERdata kwam deze
conclusie onlangs naar voren. Het échte tekort beperkt zich in dit onderzoek tot de vakken
Wiskunde, Natuurkunde en Informatica, gevolgd door Duits, Frans, Klassieke Talen, Nederlands en
Scheikunde. In een aantal andere vakgebieden, waaronder Geschiedenis, Maatschappijleer en
Beeldende vorming is geen gebrek.

Onvervulde vraag komende jaren
Het onderzoek van de CentERdata verwacht een kleinere onvervulde vraag dan eerder voorspeld. In
2015 wordt nog steeds verwacht dat zo’n 1.710 vacatures onvervuld blijven. Dat zijn er drie keer
zoveel als in 2013. Een aantal succesvolle initiatieven (bijv. Eerst de Klas) is inmiddels getroffen,
maar extra maatregelen lijken gewenst om de ambities van het Onderwijsakkoord waar te maken.
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De gegevens zijn gebaseerd op het aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1-1-2013 t/m 31-12-2013.
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