MeesterBaan Banometer 2015 half jaar overzicht

“5 vakgebieden zorgen voor 50 procent van de totale vraag”
Het hoogseizoen is weer voorbij. Deze wervingsronde bedoelt om aan het begin van het schooljaar
weer voor alle klassen een leraar voor klas te hebben, biedt altijd een aantal interessante
inzichten. In de eerste zes maanden zijn er 5 vakgebieden die voor 50 procent van de vraag zorgen.
Gemiddeld heeft iedere school in de eerste zes maanden 7,7 vacatures gehad.

De top 10 vakgebieden
In onderstaande tabel wordt het aantal vacatures van ieder vakgebied getoond. De top 10 kent ten
opzichte van 2014 nauwelijks wijzingen. Meest opvallend is de toename in de vraag naar docenten
Engels. Bijna 12 procent van alle vacatures betreft in de eerste helft van 2015 een docent Engels.
De grootste vraag blijft, verhoudingsgewijs minder groot dan vorig jaar, de vraag naar docenten
Wiskunde.
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5 vakken bepalen de helft van de vraag
50 procent van alle vacatures voor een middelbare school is een vacature voor docent Wiskunde,
Engels, Nederlands, Natuurkunde of Economie. Bijna allemaal tekortvakken waar de overheid
middels het project Vierslagleren extra middelen beschikbaar voor heeft gesteld om de problemen
het hoofd te bieden. Maar het is de vraag of dit voldoende is om de door de staatssecretaris gestelde
ambitie om per 2017 alleen bevoegde docenten voor de klas te hebben. Onlangs publiceerde het RTL

Nieuws nog dat slechts 77 procent van de lessen door een volledig bevoegde docent wordt gegeven.
De komende jaren moeten we nog flinke sprongen maken.

Aantal vacatures per school neemt toe
Het gemiddeld aantal vacatures per school is met 15 procent toegenomen tot 7,7 vacatures
gemiddeld per school. Dit is in lijn met arbeidsmarkt ontwikkelingen en de verwachting is dat dit tot
2017 blijft toenemen.
Over MeesterBaan
MeesterBaan is de grootste vacaturebank voor het onderwijs en heeft een goed inzicht in de vraag binnen het
voortgezet onderwijs. De gegevens zijn gebaseerd op het aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1-12015 t/m 30-6-2015.
Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Martijn Dijkshoorn (martijn@meesterbaan.nl)

