“Vraag naar docenten Nederlands, Wiskunde en Engels neemt verder toe”

MEESTERBAAN BANOMETER 2011
In 2011 is de vraag naar docenten Nederlands, Wiskunde en Engels verder toegenomen, blijkt uit de
Banometer van MeesterBaan. Het wordt voor veel scholen steeds moeilijker om deze vacatures in te
vullen. Het is de hoogste tijd om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Een aantal oplossingen
is voor handen.

De top 10 vakgebieden
De top 10 kent ten opzichte van 2010 geen wijzingen. Er is wel een verschuiving in de vraag. Zowel
absoluut als relatief is de vraag naar docenten voor de top 3 verplichte vakken Wiskunde,
Nederlands en Engels verder toegenomen. Ook voor Duits, Economie en Frans is de vraag gegroeid.
Voor scholen blijft het lastig om deze vacatures met bevoegde krachten in te vullen. Voor een
kenniseconomie als Nederland is het van groot belang dat er goed onderwijs gegeven wordt en met
deze tekorten nemen de zorgen daarover toe.
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Oplopende werkloosheid
Met de door het CPB verwachte oplopende werkloosheid en de verwachte oplopende tekorten in het
onderwijs moet er toch een oplossing voor handen zijn? Meer scholen zouden zich kunnen
openstellen voor de zij-instromer. De educatieve minor biedt studenten de mogelijkheid om in korte
tijd klaargestoomd te worden om in het onderwijs voor korte of langere tijd bij te springen.
Daarnaast zouden jongeren die nu een studiekeuze maken zich goed moeten oriënteren waar op
arbeidsmarkt de goede perspectieven zijn.

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
2011 t/m 31 december 2011.
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

