MeesterBaan Banometer 2014
“Aantal vacatures in het onderwijs neemt sterk toe”
In 2014 is het aantal vacatures per school met 20 procent toegenomen. Dit blijkt uit de Banometer
van MeesterBaan. Dit is in lijn met de eerdere voorspellingen dat de vraag naar docenten de
komende jaren weer toe zou nemen. Al jaren staat het vak Wiskunde aan kop. In één op de acht
vacatures wordt er gevraagd naar een docent Wiskunde.

De top 10 vakgebieden
In onderstaande tabel worden de percentages van ieder vakgebied van het totaal aantal vacatures
getoond. De top 3 ziet er al jaren het zelfde uit. Opvallend in 2014 is de toegenomen vraag naar
docenten Biologie en de teruglopende vraag naar docenten Duits.
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Het lerarentekort loopt de komende jaren verder op
In totaal is er zo’n 5.600 fte aan Wiskunde banen, op MeesterBaan is er voor ruim 600 fte geworven.
Dat betekent dat er in 2014 voor 1 op de 10 Wiskunde banen een vacature is geweest. Voor
Natuurkunde is zelfs 1 op de 6 banen een vacature geweest.
Eerder stelde Minister Jet Bussemaker in een brief aan de tweede kamer al dat binnen het
voortgezet onderwijs voor bepaalde vakken de tekorten de komende 2 tot 3 jaar nog verder zullen
groeien. Daarna zal dit tekort op landelijk niveau afnemen, omdat hier minder leerlingen zullen
komen. In het basisonderwijs ontstaat vanaf 2016 een tekort dat in 2025 oploopt tot 6.500
voltijdsbanen wanneer er geen maatregelen worden genomen. Bussemaker heeft onder meer 150
miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee ruim 3.000 jonge leraren aan de slag blijven en zo het
primair en voortgezet onderwijs niet de rug toekeren.
Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1-1-2014 t/m 31-12-2014.
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