“DE VRAAG NAAR DOCENTEN NEEMT OPNIEUW TOE”
MEESTERBAAN BANOMETER 1ste kwartaal 2012
In het eerste kwartaal van 2012 neemt de vraag naar docenten opnieuw toe. Voor een aantal
vakgebieden lijkt het steeds lastiger te worden om deze vacatures in te vullen. Ook het CAOP
constateert problemen bij hun onderzoek onder schoolleiders. Het daadwerkelijke inzicht in de
tekorten bij de scholen krijgen we in het vacature hoogseizoen dat in april begint.

De top 10 vakgebieden
Bij de vacaturebank MeesterBaan is er in de top 3 vakgebieden in het eerste kwartaal een sterke
stijging waar te nemen. Opvallend daarnaast is de sterk toegenomen vraag naar docenten
Scheikunde. Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2011 nam het totale aanbod met 10 procent toe.
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Onderzoek onder schoolleiders
Het CAOP heeft onlangs onderzocht waar schoolleiders de komende jaren de moeilijkheden
verwachten met het invullen van de vacatures. Deze lijst met vakken komt grotendeels overeen met
de top 10 van vakken met de meeste aanbod bij MeesterBaan. De top 3 wordt volgens de
schoolleiders de komende jaren gevormd door Wiskunde, Natuurkunde en Duits. Minder problemen
verwachten de schoolleiders met vakken Geschiedenis, Lichamelijke Opvoeding en de
Maatschappijvakken.
De grote vraag voor het komend schooljaar wordt in het tweede kwartaal bekend, dan gaat blijken
hoe nijpend de vraag daadwerkelijk bij de scholen is.

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

125.000 bezoekers en meer dan 40.000 kandidaten ingeschreven. Werkzoekenden worden per e-mail
geïnformeerd over de vacatures die aan hun voorkeuren voldoen.

Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het totaal aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1 januari
2012 t/m 31 maart 2012.
“Tekortvakken in het voortgezet onderwijs”, D. van den Berg januari 2012 (CAOP)
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

