“Studietip: Word Docent Wiskunde”
MEESTERBAAN BANOMETER 2e kwartaal 2012
De werving voor het komende schooljaar vindt plaats in het 2e kwartaal. Dat betekent dat in de
maanden april, mei en juni er in het onderwijs het vacature hoogseizoen is. Een goed moment om
eens te kijken naar welke docenten er vraag is. Voor de zojuist geslaagde eindexamen kandidaten
alvast een tip: Ga Wiskunde studeren, dan hoef je je geen zorgen te maken over een baan!

De top 10 vakgebieden
Om een vergelijking te kunnen maken is het percentage van het vakgebied ten opzichte van het
totaal aantal vacatures in dat kwartaal voor ieder jaar uitgezet. Wat direct opvalt is dat de vraag
naar Docenten Wiskunde al 3 jaren sterk toeneemt. In het tweede kwartaal van 2012 is 14 procent
van alle banen een vacature Wiskunde. Ook de vraag naar docenten Economie en Duits neemt al 3
jaar toe. Ten opzichte van 2011 is de vraag naar docenten Nederlands wat teruggelopen, maar is
nog altijd 9 procent van het totale aanbod.
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Verkeerde keuzes
Het CBS publiceerde onlangs een onderzoek naar de instroom op de lerarenopleidingen. De
populairste opleiding in het VO is Lichamelijke Opvoeding. Dit is nu net weer een vakgebied waar
schoolleiders al eerder over aangaven hier de komende jaren minder vraag naar te verwachten.
Studenten die nu hun keuze maken, moeten kiezen voor richtingen als Wiskunde, Natuurkunde of
Duits. Je hebt dan geen zorgen over een toekomstige baan.
Populairste opleidingen voor leraar vo en mbo onder eerstejaars in het hbo, 2011/’12*

Over MeesterBaan
MeesterBaan is de grootste vacaturebank voor het onderwijs. Dagelijks zorgt MeesterBaan voor een
snelle invulling van de vacatures op scholen. MeesterBaan heeft maandelijks 200.000 bezoekers.

Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het totaal aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1 april
2012 t/m 30 juni 2012.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3642wm.htm
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

