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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.

1

Inleiding

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

leerkrachten 1ste en 2de graad secundair en leerkrachten 3de en 4de graad

3

Vlaanderen - Aanbod

secundair onderwijs. Door wijzigingen in registratie bij de VDAB zijn er niet

Brussel - Vraag

geslacht. Bovendien moet ook worden rekening gehouden met de nieuwe

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen leerkrachten basisonderwijs,

langer gegevens beschikbaar van werkzoekenden volgens leeftijd en
definities die worden gehanteerd. ( zie toelichting op onze website)

Brussel - Aanbod

In Brussel zijn we beperkt tot de gegevens uit de databanken van Actiris.
Vanaf september werden de maandverslagen van Actiris aangepast en
bevatten ze niet langer de gegevens op detailniveau.

Vlaanderen – Vraag naar leerkrachten
Openstaande vacatures
In

september

2012

is

er

–

met

uitzondering van het basisonderwijs sprake van een daling in het aantal
openstaande vacatures.
In het basisonderwijs is er ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar een
stijging van 25,48 %.
In

de

eerste

en

tweede

graad

secundair onderwijs is er sprake van
een daling van 30,71%.
De derde en vierde graad van het
secundair onderwijs kent een daling
van 57,41% ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.
Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen per onderwijsniveau
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Antwerpen,

Vlaams-

Brabant en Oost-Vlaanderen zijn de
provincies met het grootste aantal
openstaande vacatures (resp. 93, 86
en 64)
Het aantal openstaande vacatures
basisonderwijs is - ten opzichte van het
totale aantal vacatures binnen de
provincie - het grootst in VlaamsBrabant en Antwerpen (resp. 63,95% en
41,94%)
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 Limburg en West-Vlaanderen

Overzicht van het aantal arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau en per provincie

(resp. 96% en 58,82%)

September 2012
Basisonderwijs
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg

%
41,94
63,95
23,53
34,38
0,00

1ste/2de graad
secundair
%

3de/4de graad
secundair
%

46,24
27,91
58,82
43,75
96,00

11,83
8,14
17,65
21,88
4,00

Procentuele verhouding aantal beschikbare arbeidsplaatsen volgens onderwijsniveau

Ten opzichte van september 2011 is er
globaal gezien sprake van een daling
in het aantal openstaande vacatures.
Deze daling komt niet voor in elk
onderwijsniveau.
In het basisonderwijs stijgt het aantal
openstaande vacatures met 25,48 %
(resp. van 157 naar 197).
Voor de eerste en tweede graad
secundair onderwijs is er een daling
van 30,71% (resp. van 254 naar 176).
In de derde en vierde graad van het
secundair onderwijs is er een daling
van 57,41% (resp. van 108 naar 46).

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
beroepsaspiratie

die

onderwijs

heeft

als

opgegeven.

Ook schoolverlaters maken van deze
groep deel uit: het gaat dan om pas
afgestudeerden zonder werkervaring.
Het

aantal

ingeschreven bij

werkzoekenden
de VDAB

–

–
nam

globaal gezien licht toe.
Ten opzichte van september 2011 is er

Evolutie van het aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau

in het basisonderwijs sprake van een
daling van 16,6%. Voor het secundair
onderwijs is er sprake van een stijging
van 10,67%. In de derde en vierde
graad secundair bedraagt de stijging
1,23%

Door een wijziging in registratie worden de werkzoekenden niet langer ingedeeld volgens
hoofdberoep. Alle werkzoekenden geven nu persoonlijke aspiraties op.
Vanaf september werkt de VDAB met de nieuwe dataset. Een analyse volgens geslacht
en leeftijdsgroep is niet langer mogelijk.
Het gebruik van de nieuwe definitie betekent ook dat de cijfers niet meer kunnen
vergeleken worden met de cijfers volgens de oude definitie. De VDAB stelt historische
gegevens ter beschikking volgens de nieuwe definitie tot januari 2011.
Bemerking:
In het oude registratiesysteem werden werkzoekenden maar één keer geteld (volgens
opgegeven hoofdberoep).In het nieuwe systeem worden werkzoekenden voor elke
opgegeven aspiratie geteld. De totalen zullen dan ook hoger liggen dan het werkelijke
aantal (inzetbare) werkzoekenden.
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Voor elke provincie is in de maand
september 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 (23,16%).
De provincie Oost-Vlaanderen telt - ten
opzichte van de andere provincies –
meer werkzoekende leerkrachten in de
1ste

en

2de

Overzicht aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau en per provincie

graad secundair onderwijs.

September 2012
Basisonderwijs

1ste/2de graad
secundair
%

3de/4de graad
secundair
%

%
Antwerpen
28,26
62,96
8,78
Vlaams-Brabant
25,95
63,92
10,13
West-Vlaanderen
34,11
57,91
7,99
Oost-Vlaanderen
23,16
66,78
10,06
Limburg
34,42
59,43
6,15
Procentuele verhouding aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau

Ten opzichte van september 2011 is er
sprake van een algemene stijging in het
aantal werkzoekende leerkrachten.
In het basisonderwijs daalt het aantal
werkzoekende leerkrachten met 16,60%
(resp. van 2663 naar 2221).
Voor de eerste en tweede graad
secundair onderwijs is er een stijging
van 10,67% (resp. van 4329 naar 4791)
en in de derde en vierde graad van het
secundair onderwijs is er een stijging
van 1,23% (resp. van 653 naar 661).

Overzicht aantal werkzoekenden volgens onderwijsniveau ( aug 2011- sept 2012 )
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