MeesterBaan Banometer 2016
“Vraag naar gro epsleerkracht en wordt nijpend ”
De arbeidsmarkt voor het onderwijs heeft er een nieuwe uitdaging bij. Het aantal vacatures in het
basisonderwijs was in 2016 bijna drie keer zo groot. Dat blijkt uit de banometer van de
vacaturebank in het onderwijs MeesterBaan. In het voortgezet onderwijs wordt er ook de komende
jaren een aanzienlijk tekort aan docenten Duits, natuurkunde, scheikunde en wiskunde verwacht.

De top 10 vakgebi eden
In onderstaande tabel wordt het aantal vacatures van ieder vakgebied getoond. De top 3 ziet er dit
jaar anders uit. In de afgelopen jaren was Wiskunde steevast het vak met het meeste aantal
vacatures. Dit jaar staat voor het eerst Nederlands bovenaan met meer dan 38% vraag dan 2015.
Daarnaast is dus de vraag naar groepsleerkrachten (+169%) zeer opvallend.
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Basisonder wijs heeft grote uitdaging , voortgezet onderwijs stabi el
De PO-raad luidt al langer de noodklok voor de dreigende tekorten in het basisonderwijs. In de grote
steden is het tekort inmiddels ontstaan. De strengere toelatingseisen voor Pabo’s, een pensioengolf
onder de huidige leraren en van de startende leraren is binnen een jaar 18 procent alweer gestopt.
Deze redenen zorgen ervoor dat het gehele basisonderwijs de komende jaren te maken krijgt met
een tekort.
In het voortgezet onderwijs is de situatie anders. Het aantal leerlingen zal daar de komende jaren
aanzienlijk afnemen. Als gevolg daarvan zullen de tekorten voor de meeste vakken zich de komende
jaren oplossen. Voor de vakken Duits, natuurkunde, scheikunde en wiskunde blijven er echter
tekorten van meer dan 100 fte. Vooral in de provincies Noord- en Zuid-Holland zullen de scholen
daarbij veel problemen hebben bij het invullen van deze vakgebieden.
De Tweede Kamer heeft de regering daarom verzocht om voor 15 februari 2017 met een plan van
aanpak te komen voor de tekorten in alle onderwijs sectoren.
Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1-1-2016 t/m 31-12-2016.
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