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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,

3

Vlaanderen - Aanbod
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Brussel - Vraag

gegevens beschikbaar over werkzoekende leerkrachten.
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Brussel - Aanbod

In Brussel zijn we beperkt tot de gegevens uit de databanken van Actiris. Een

leerkrachten 1ste en 2de graad secundair en leerkrachten 3de en 4de graad
secundair onderwijs. Door wijzigingen in registratie bij de VDAB zijn er geen

onderscheid in onderwijzend personeel is hierdoor niet mogelijk.

Vlaanderen – Vraag naar leerkrachten
Openstaande vacatures

In april 2012 is er – met uitzondering van
het secundair onderwijs 3de/4de graad
– sprake van een stijging in het aantal
openstaande vacatures.
In het basisonderwijs is er ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar een
stijging van 14,29 %.
In

de

eerste

en

tweede

graad

secundair onderwijs is er sprake van
een stijging van 17,35%.
De derde en vierde graad van het
secundair onderwijs kent een daling
van 15,66% ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.

Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen per onderwijsniveau
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provincies

Antwerpen,

Vlaams-

Brabant en Oost-Vlaanderen zijn de
provincies met het grootste aantal
openstaande vacatures (resp. 173, 115
en 97).
Het aantal openstaande vacatures
basisonderwijs is - ten opzichte van het
totale aantal vacatures binnen de
provincie - het grootst in VlaamsBrabant

en

Oost-Vlaanderen

(resp.

62,61% en 52,58%).
De openstaande vacatures in de 1ste
en 2de graad secundair onderwijs zijn –
ten opzichte van het totale aantal
vacatures binnen de provincie – het
grootst

in

West-Vlaanderen

Overzicht van het aantal arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau en per provincie

en

Antwerpen (resp. 69,57% en 56,07% ).
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Basisonderwijs
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg

%
36,99
62,61
8,70
52,58
0,00

1ste/2de graad
secundair
%

3de/4de graad
secundair
%

56,07
26,96
69,57
30,93
40,00

6,94
10,43
21,74
16,49
60,00

Procentuele verhouding aantal beschikbare arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau

Ten opzichte van april 2011 is er
globaal gezien sprake van een stijging
in het aantal openstaande vacatures.
Deze stijging komt niet voor in elk
onderwijsniveau.
In het basisonderwijs stijgt het aantal
openstaande vacatures met 14,29%
(resp. van 217 naar 248).
Voor de eerste en tweede graad
secundair onderwijs is er een stijging
van 17,35% (resp. van 196 naar 230).
In de derde en vierde graad van het
secundair onderwijs is er een daling
van 15,66% (resp. van 83 naar 70).

Overzicht aantal arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau ( mrt 2011-apr 2012)
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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.

Door een wijziging in registratie worden
de

werkzoekenden

niet

langer

ingedeeld volgens hoofdberoep. Alle
werkzoekenden geven nu persoonlijke
aspiraties op.
Om toch een beeld te krijgen van het
aantal

potentiële

kandidaten

per

beroep werkt de VDAB aan een nieuwe
dataset.

Van

zodra

deze

dataset

beschikbaar is zal de waarde ervan
geëvalueerd worden.
De VDAB publiceert pas gegevens over
werkzoekende leerkrachten van zodra
de nieuwe dataset is gevalideerd.

Bemerking:
In het oude registratiesysteem werden
werkzoekenden maar één keer geteld
(volgens opgegeven hoofdberoep).
In

het

nieuwe

systeem

zullen

werkzoekenden voor elke opgegeven
aspiratie worden geteld. De totalen
zullen dan ook hoger liggen dan het
werkelijke aantal werkzoekenden.

Evolutie van het aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau
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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’ met 41,7% is
toegenomen.
De

stijging

op

de

arbeidsmarkt

onderwijs volgt dus niet de daling van
ontvangen werkaanbiedingen op de
Brusselse arbeidsmarkt. (-13,89%)
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 ( mrt 2011-apr 2012 )
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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 11,4 % ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar.

Evolutie van het aantal werkzoekenden voor de beroepsgroep ‘onderwijzend personeel’
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m
v
totaal
apr/11
474
1188
1662
apr/12
494
1358
1852
Overzicht aantal werkzoekenden volgens geslacht

Overzicht aantal werkzoekenden ‘onderwijzend personeel’ ( mrt 2011-mrt 2012 )
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