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Arbeidsmarkt Onderwijs
Inleiding
Elke maand schetsen we u aan de hand van statistische gegevens vraag en

In dit nummer

aanbod in Vlaanderen en Brussel.
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Inleiding

Voor Vlaanderen maken we gebruik van de databanken bij de VDAB.
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Vlaanderen - Vraag

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen leerkrachten basisonderwijs,
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Vlaanderen - Aanbod

5

Brussel - Vraag
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Brussel - Aanbod

leerkrachten 1ste en 2de graad secundair en leerkrachten 3de en 4de graad
secundair onderwijs.
In Brussel zijn we beperkt tot de gegevens uit de databanken van Actiris. Een
onderscheid in onderwijzend personeel is hierdoor niet mogelijk.

Vlaanderen – Vraag naar leerkrachten
Openstaande vacatures
+2,76%
In december 2011 is er enkel in de

-10,80%

eerste en tweede graad secundair

-19,75%

onderwijs sprake van een stijging in het
aantal openstaande vacatures.
In het basisonderwijs is er ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar een
daling van 10,80 %.
In het secundair onderwijs

stijgt het

aantal openstaande vacatures met
2,76% in de 1ste/2de graad en daalt het
aantal vacatures met 19,75% in de
3de/4de graad.

Basisonderwijs

1ste/2de graad
secundair
dec/10

3de/4de graad
secundair
dec/11

Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen per onderwijsniveau
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De

provincies
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Antwerpen,

Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn de
provincies met het grootste aantal
openstaande vacatures (resp. 161,90
en 84).
Het aantal openstaande vacatures
basisonderwijs is - ten opzichte van het
totale aantal vacatures binnen de
provincie - het grootst in Limburg
(66,67%).
De openstaande vacatures in de 1ste
en 2de graad secundair onderwijs zijn –
ten opzichte van het totale aantal
vacatures binnen de provincie – het

Overzicht van het aantal arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau en per provincie

grootst in West-Vlaanderen (58,46%).
De provincie West-Vlaanderen heeft
vooral openstaande vacatures in het
secundair onderwijs (92,31%)

December 2011
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Procentuele verhouding aantal beschikbare arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau

Ten opzichte van december 2010 is er
sprake van een globale daling in het
aantal openstaande vacatures.
In het basisonderwijs is er een daling
van het aantal openstaande vacatures
met 10,80% (resp. van 213 naar 190).
Voor de eerste en tweede graad
secundair onderwijs is er echter een
stijging van 2,76% (resp. van 217 naar
223). In de derde en vierde graad van
het secundair onderwijs is er een daling
van 19,75% (resp. van 157 naar 126).
Overzicht aantal arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau ( nov 2010-dec 2011 )
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Vlaanderen – Aanbod leerkrachten
Werkzoekenden
We bekijken de evolutie van het aantal
leerkrachten

dat

bij

de

VDAB

als

werkzoekende is ingeschreven.
Onder werkzoekende leerkracht wordt
in dit geval verstaan: de niet-werkende
werkzoekende leerkracht die onderwijs
als eerste beroep heeft opgegeven.
Ook schoolverlaters maken van deze
groep deel uit: het gaat dan om pas
afgestudeerde

leerkrachten

zonder

werkervaring.
Het

aantal

werkzoekenden

ingeschreven bij

de

VDAB

–

–
nam

globaal gezien toe.
Ten opzichte van december 2010 is er
met uitzondering van de

3de

en

Evolutie van het aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau

4de

graad secundair sprake van een stijging
in

het

aantal

werkzoekende

leerkrachten.
In het basisonderwijs is er sprake van
een stijging van 11,32%. In de eerste en
tweede graad secundair onderwijs is er
een stijging van 8,84%. In de derde en
vierde
aantal

graad

secundair

daalt

werkzoekende

het

leerkrachten

2,78%
Voor elke provincie is in de maand
december het aantal werkzoekende
leerkrachten basisonderwijs kleiner dan
het aantal werkzoekende leerkrachten
secundair onderwijs.
In de provincie Oost-Vlaanderen is het
aantal

werkzoekende

leerkrachten

basisonderwijs - ten opzichte van de
totale groep werkzoekenden binnen de
provincie - het kleinst (33,54%).
Antwerpen telt - ten opzichte van de
andere

provincies

werkzoekende

–

de

leerkrachten

meeste
in

het

basisonderwijs en de eerste/tweede
graad secundair onderwijs.

Overzicht aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau en per provincie
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49,86
58,45
52,57

5,01
6,65
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Procentuele verhouding aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau

Op basis van de gegevens uit de VDABdatabanken kunnen we het aantal
werkzoekenden
verder
opsplitsen
volgens geslacht en leeftijdscategorie.
De groep mannelijke werkzoekende
leerkrachten is beduidend kleiner dan
de groep vrouwelijke leerkrachten. Dit
verschil
is
het
grootst
in
het
basisonderwijs.
Een tweede opvallende vaststelling is
dat er in het basisonderwijs meer
werkzoekende leerkrachten <25 (40%)
voorkomen dan in het secundair
onderwijs (resp. 20% en 4%).

December 2011
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Overzicht aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau, geslacht en leeftijdsgroep

Ten opzichte van december 2010 is er
(ondanks een lichte daling in de 3de en
4de graad secundair) sprake van een
globale

stijging

in

het

aantal

werkzoekende leerkrachten.
In het basisonderwijs stijgt het aantal
werkzoekende leerkrachten met 11,32%
(resp. van 161 naar 1515).
Voor de eerste en tweede graad
secundair onderwijs is er een stijging
van 8,84% (resp. van 1968 naar 2142) en
in de derde en vierde graad van het
secundair onderwijs is er een daling van
2,78% (resp. van 216 naar 210).

Overzicht aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau ( nov 2010-dec 2011 )
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Brussel – Vraag naar leerkrachten
Ontvangen werkaanbiedingen
Ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar stellen we vast dat het
aantal ontvangen werkaanbiedingen
‘onderwijzend

personeel’

0,6%

is

gedaald.
De evolutie van de arbeidsmarkt
onderwijs volgt de stijgende trend
van ontvangen werkaanbiedingen
op de Brusselse arbeidsmarkt (+13,3%)
niet.
De beschikbare gegevens bij Actiris
maken
volgens

een

verdere

opsplitsing

onderwijsniveau

niet

mogelijk.
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen voor de beroepsgroep ‘onderwijzend personeel’

Overzicht aantal ontvangen werkaanbiedingen ( nov 2010-dec 2011 )
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Brussel – Aanbod leerkrachten
Werkzoekende leerkrachten
We bekijken de evolutie van het
aantal leerkrachten dat bij Actiris als
werkzoekende is ingeschreven.
Onder

werkzoekende

leerkracht

wordt in dit geval verstaan: de nietwerkende werkzoekende.
Het

aantal

‘onderwijzend

werkzoekenden
personeel’

steeg

gemiddeld 10,4% ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar.
Deze

stijging

geeft

echter

een

vertekend beeld van de evolutie
volgens geslacht. De stijging is vooral
te wijten aan een toename van het
aantal

vrouwelijke

werkzoekende

Evolutie van het aantal werkzoekenden voor de beroepsgroep ‘onderwijzend personeel’

leerkrachten. Het aantal mannelijke
werkzoekende leerkrachten stijgt met
4,1%

ten

opzichte

periode vorig jaar.

van

dezelfde
December 2011
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Overzicht aantal werkzoekenden volgens geslacht

Overzicht aantal werkzoekenden ‘onderwijzend personeel’ (nov 2010 –dec 2011 )

Agentschap voor OnderwijsDiensten – Afdeling Advies en Ondersteuning
www.agodi.be

