MeesterBaan Banometer 2013 half jaar overzicht

“Door bezuinigingen minder vacatures”
De bezuinigingen hebben hun weerslag in het onderwijs. Het leidt tot vollere klassen en docenten
die langer doorwerken. Daarmee is de vraag naar nieuwe docenten in de eerste helft van 2013
afgenomen. De tekortgebieden blijven hetzelfde en nog steeds is één op de 7 vacatures een docent
Wiskunde. Dat inzicht blijkt uit de Banometer van MeesterBaan over het eerste half jaar.

De top 10 vakgebieden
De top 10 kent ten opzichte van 2012 nauwelijks wijzingen. In onderstaande tabel wordt het aantal
vacatures van ieder vakgebied getoond. Meest opvallend is de 17 procent teruggelopen vraag naar
docenten Engels. De grootste vraag blijft er naar Docenten Wiskunde.
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Bezuinigingen hebben hun weerslag
De opgelegde bezuinigingen vanuit het Lenteakkoord, de BTW-verhoging en het bezuinigingen op
subsidies zijn inmiddels goed merkbaar binnen het onderwijs. Het heeft geleidt tot vollere klassen
en docenten die langer door werken. We zien dat het gemiddeld aantal vacatures per school
terugloopt en dat scholen pas later zijn begonnen met de werving voor het komend schooljaar. Het
totale aanbod van vacatures is in het eerste half jaar met 7 procent afgenomen.

Vraag vanuit de arbeidsmarkt
In de sectoren techniek en ICT is er een grote vraag naar geschoolde mensen. De verwachting is dat
dit de komende jaren ook zo zal blijven. Het is dus zaak om leerlingen tijdig te interesseren en op
te leiden voor deze vakken. Maar voor deze vakgebieden is het bijzonder lastig goede docenten te
vinden. Het is voor de potentiële docent vaak interessanter om een commerciële functie te
vervullen, waardoor de scholing van nieuw talent uitblijft. En daarmee zijn we in een vicieuze cirkel
belandt. Maatschappelijk gezien lijkt het van groot belang deze cirkel te doorbreken.
Over MeesterBaan
MeesterBaan is de grootste vacaturebank voor het onderwijs en heeft een bijzonder goed inzicht in de vraag
binnen het voortgezet onderwijs.

Bronnen
De gegevens zijn gebaseerd op het aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1-1-2013 t/m 30-6-2013.

http://www.vo-raad.nl/dossiers/bezuinigingen
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

