MeesterBaan Banometer 2015
“Vraag naar gro epsleerkracht en neemt sterk toe ”
Volgens de banometer van de vacaturebank in het onderwijs MeesterBaan is in 2015 het aantal
vacatures per school met 15 procent toegenomen. De verwachting is dat de vraag nog verder
toeneemt en in het voortgezet onderwijs in 2016 zijn top zal bereiken. In het basisonderwijs is de
verwachting dat de tekorten de komende jaren sterk zullen toenemen. Bij MeesterBaan zien we dat
na jaren van slechte vooruitzichten voor Pabo-afgestudeerden de vraag nu sterk toeneemt.

De top 10 vakgebi eden
In onderstaande tabel wordt het aantal vacatures van ieder vakgebied getoond. De top 3 ziet er al
jaren hetzelfde uit. De vraag naar docenten Engels (46%) en Nederlands (30%) is wel aanzienlijk
toegenomen. Opvallend in 2015 is de sterk toegenomen vraag naar groepsleerkrachten.
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In het basisonder wijs ontstaan de eerste tekorten
In het voortgezet onderwijs wordt de piek van tekorten in 2016 verwacht. Daarna zal het tekort
door teruglopende leerlingaantallen afnemen. In het basisonderwijs ervaren de grote steden op dit
moment als eerste de tekorten. In de kamerbrief van minister Bussemaker staat dat bij
ongewijzigde omstandigheden in het hele land de arbeidsmarkt zal aantrekken en in 2020 kan
oplopen tot 4.000 fte. Daarnaast is met de instroom van de vluchtelingen in de afgelopen periode
een nieuw tekort ontstaan in de vraag naar Docenten NT2 voor zowel het basis als het voortgezet
onderwijs.
Er worden goede initiatieven ondernomen om het probleem aan te pakken. Via het project
Vierslagleren kunnen vanuit de werkloosheid startende leraren samen met een ervaren leraar met
de Lerarenbeurs een masteropleiding volgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er voor de tekort
gebieden meer docenten worden opgeleid en dat er in het basisonderwijs de afgelopen jaren jonge
leraren behouden zijn gebleven. U kunt informatie hierover vinden op VOION en MeesterBaan.
Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1-1-2015 t/m 31-12-2015.
Kamerbrief onderwijsarbeidsmarkt 3 november 2015
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

