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Samenvatting en conclusies 

Inleiding 

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben 
ECORYS en ResearchNed in het schooljaar 2008-2009 de Arbeidsmarktbarometer 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo uitgevoerd. In dit onderzoek worden 
vacaturestromen voor directiepersoneel, onderwijzend en ondersteunend personeel in 
kaart gebracht. Daarbij komen onder andere de veranderingen ten opzichte van eerdere 
jaren aan bod en de eventuele knelpunten die onderwijsinstellingen ervaren bij het 
vervullen van de vacatures. 
 
 
Primair onderwijs 

De spanning op arbeidsmarkt in het primair onderwijs (po) neemt de laatste jaren weer 
toe. Dit geldt zowel voor directieleden als voor leraren. Het aantal openstaande vacatures 
in het schooljaar 2008-2009 is duidelijk gestegen. Hetzelfde geldt voor de vacature-
intensiteit. Verder blijkt dat de vacatures voor leraren relatief langer openstaan dan in 
schooljaar 2007/2008 en er zich voor directievacatures minder kandidaten hebben 
gemeld.  
 
Vacatures voor directie 
De werkgelegenheid voor directieleden in het primair onderwijs is de afgelopen vijf jaar 
gedaald1. Het totaal aantal directievacatures nam echter toe. In het schooljaar 2008-2009 
zijn er ruim 1.100 directievacatures ontstaan (1.041 fte) en ongeveer 1.090 directie-
vacatures vervuld (993 fte). In het schooljaar 2004-2005 waren dat er respectievelijk 
860 (784 fte) en 855 (767 fte). De voornaamste verklaring voor deze ontwikkeling is een 
toename van de baan-baan mobiliteit en de uitstroom van oudere directieleden richting 
pensioen. Kijken we naar het aantal openstaande vacatures dan zien we eveneens een 
duidelijk stijgende lijn. De vacature-intensiteit nam in de afgelopen jaren toe van 
1,3 procent in schooljaar 2004-2005 naar 2 procent in schooljaar 2008-2009. Het 
gemiddeld aantal kandidaten dat zich meldde voor de vervulling van vacatures daalde in 
dezelfde periode van 9,3 naar 6,6. Op grond hiervan kunnen we concluderen dat de 
arbeidsmarkt voor schoolleiders duidelijk krapper wordt. Vooral in het westen van het 
land is de spanning op de arbeidsmarkt voor schoolleiders groot. Bijna driekwart van de 
directievacatures wordt hier als moeilijk vervulbaar beschouwd. Het gemiddeld aantal 
kandidaten ligt in de Randstad bovendien ook lager dan elders in het land.  
 
                                                   
1  Ministerie van OCW (2009) Kerncijfers 2004-2008. Den Haag. 
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Vacatures voor onderwijzend personeel  
Sinds het schooljaar 2005-2006 is een stijging zichtbaar in het aantal openstaande 
vacatures. Gemiddeld stonden er in het schooljaar 2008-2009 905 vacatures (666 fte) 
open. Ook gerelateerd aan de werkgelegenheid is er een stijging; de openstaande 
vacature-intensiteit is ten opzichte van vorig schooljaar bijna verdubbeld naar 0,7 procent. 
 
Gedurende het schooljaar zijn er 11.614 vacatures (8.488 fte) voor leraren ontstaan in het 
primair onderwijs. Dat is 8,4 procent van de totale werkgelegenheid. Ook hier gaat het 
om zowel een absolute toename van het aantal vacatures (in 2007-2008 7.123 ontstane 
voltijd vacatures) als een stijging gerelateerd aan de werkgelegenheid (de vacature-
intensiteit was 6,6 procent in 2007-2008). De hogere ontstane vacature-intensiteit gaat 
gepaard met een toenemend aantal vervulde vacatures. Het aandeel moeilijk vervulbare 
vacatures in het po is in het schooljaar 2008-2009 gestegen naar 74 procent. Op basis van 
voorgaande gegevens lijkt de arbeidsmarkt voor leraren in het afgelopen jaar krapper te 
zijn geworden. Dit geldt in het bijzonder voor het speciaal (basis)onderwijs. Gerelateerd 
aan de werkgelegenheid in het afgelopen jaar zijn hier meer vacatures ontstaan, én minder 
vacatures vervuld dan in het basisonderwijs. De toenemende krapte voor leraren in het po 
is tegengesteld aan de ontwikkelingen in het vo en mbo, alsook de vacatureontwikke-
lingen op de totale Nederlandse arbeidsmarkt. 
 
Verder concluderen we dat er verschillen zijn in aantallen openstaande vacatures tussen 
scholen. Vooral op scholen in grootstedelijke gebieden (met name regio Almere en 
Utrecht) staan relatief veel vacatures open. Ook wordt in deze regio’s een boven-
gemiddeld aandeel moeilijk vervulbare vacatures gerapporteerd. Daarnaast blijken 
scholen met een bijzondere grondslag meer moeite te hebben met het vervullen van 
vacatures voor leraren dan scholen met een andere denominatie2. 
 
Vacatures voor ondersteunend personeel  
De aantallen ontstane, vervulde en openstaande vacatures voor ondersteunend personeel 
in het po zijn in 2008-2009 gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar. 
Gedurende het schooljaar zijn 1.656 voltijdbanen voor ondersteuners ontstaan (13,6% van 
de werkgelegenheid) en zijn 1.448 voltijdbanen vervuld (11,9% van de werkgelegenheid). 
Gemiddeld waren 132 fte aan vacatures onvervuld aan het eind van een kwartaal.  
 
De toename in de vacature-intensiteiten kan deels verklaard worden door een toename 
van de vraag naar ondersteunend personeel. Het hoge aandeel ontstane vacatures voor 
conciërges en onderwijsassistenten binnen het onderwijsondersteunend personeel (oop) 
en organisatie- en beheerspersoneel (obp) ligt dan ook in lijn met de inwerkingtreding van 
de ‘Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisonderwijs’, waarbij basisscholen 
extra middelen kunnen ontvangen voor het aanstellen van ondersteuners3. 
 
 

                                                   
2  Scholen met een bijzondere grondslag zijn bijvoorbeeld scholen met als denominatie reformatorisch, islamitisch, 

hindoeïstisch, et cetera. De andere denominaties zijn: openbaar, katholiek en protestants-christelijk. 
3  Ministerie van OCW (2008), te vinden via www.minocw.nl.  
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Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs laat een andere ontwikkeling zien dan het primair onderwijs. In 
het afgelopen schooljaar is in deze sector de spanning op de arbeidsmarkt juist 
afgenomen, met name voor leraren. Zowel voor directie als voor leraren geldt, dat er meer 
vacatures zijn vervuld dan ontstaan. Het schooljaar 2008-2009 markeert daarmee een 
omslagpunt in de ontwikkeling op de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren in het 
voortgezet onderwijs. 
 
Vacatures voor directie  
In het vo is de laatste schooljaren het aantal ontstane vacatures voor directiepersoneel 
(directeuren / rectoren, adjunct-directeuren / conrectoren en bovenschools directeuren of 
managers) min of meer constant. Er zijn in het schooljaar 2008-2009 215 voltijdbanen 
voor directiepersoneel ontstaan, hetgeen 5,5 procent van de totale werkgelegenheid voor 
directiepersoneel in deze sector is. Er zijn in het schooljaar 2008-2009 in totaal meer 
vacatures vervuld dan ontstaan, met name in de eerste twee kwartalen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is de vervulling van langdurig openstaande vacatures uit het 
voorgaande schooljaar 2007-2008.  
 
Vacatures voor onderwijzend personeel 
Na een gestage toename van ontstane en vervulde vacatures sinds 2004, is er in het 
schooljaar 2008-2009 een einde gekomen aan deze trend. In dit schooljaar zijn er voor 
4.776 fte aan vacatures voor leraren ontstaan (8.560 in 2008) en 5.532 fte vervuld (7.927 
in 2008). Voor het eerst sinds jaren zijn er meer vacatures vervuld dan ontstaan. Er is dan 
ook een opvallende afname zichtbaar van het aantal nog openstaande vacatures ten 
opzichte van het schooljaar 2007-2008. Het is aannemelijk te veronderstellen dat ook 
moeilijk vervulbare vacatures uit het schooljaar 2007-2008 alsnog zijn vervuld in 2008-
2009. 
 
Een van de maatregelen om de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs aantrekkelijker te 
maken, is het versterken van de functiemix. Om inzicht te krijgen in hoeverre er invulling 
gegeven wordt aan de voorwaarden van de functiemix aan de hand van het aanname – en 
wervingsbeleid van de scholen, is in de enquête gevraagd naar de verdeling van vervulde 
vacatures naar salarisschaal. In het Convenant Leerkracht is opgenomen dat in 2011, 
29 procent van de leraren (landelijk) zich in salarisschaal LC zou moeten bevinden en dat 
19 procent van de leraren een functie in salarisschaal LD zou moeten bekleden. In het 
schooljaar 2008-2009 is slechts 4 procent van de leraarvacatures vervuld in schaal LC en 
een krappe 3 procent in schaal LD. In aankomende schooljaren zal hierin wellicht een 
verandering optreden, wanneer de functiemix ook buiten de Randstad in werking treedt. 
De inschaling van de instroom zegt echter weinig over de inschaling van het totale 
bestand aan leraren. 
 
Vacatures voor ondersteunend personeel  
De vacatureontwikkeling onder onderwijsondersteunend personeel in het voortgezet 
onderwijs geeft een stabieler beeld dan onder leraren. Ten opzichte van voorgaande jaren 
hebben er zich in het schooljaar 2008-2009 in de intensiteit van ontstane en vervulde 
vacatures weinig veranderingen voorgedaan. Wel blijkt ook voor deze functiegroep, in 
tegenstelling tot voorgaande jaren, het aandeel vervulde vacatures hoger te zijn dan het 
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aandeel ontstane vacatures. Zowel het aantal vervallen, maar vooral het aantal open-
staande vacatures liggen een stuk lager ten opzichte van het schooljaar 2007-2008.  
 
Wanneer het overzicht van vacature-intensiteiten per kwartaal voor de afgelopen vijf jaar 
bekeken wordt, lijken de vacatures in schooljaar 2008-2009 gelijkmatiger over het jaar 
verspreid te zijn dan de voorgaande jaren het geval was. De gebruikelijke piek aan 
vacatures in het eerste kwartaal van het schooljaar (derde kwartaal van het kalenderjaar) 
is afgezwakt en vooral de vacaturestromen in de twee daaropvolgende kwartalen zijn 
toegenomen. Vacatures voor ondersteunend personeel zijn veel minder kwartaalgebonden 
dan die voor het onderwijzend personeel. 
 
 

Mbo 

Net als in het vo is ook het mbo4 de vacatureproblematiek afgenomen ten opzichte van 
eerdere jaren. In het schooljaar 2008-2009 is in alle functiegroepen zowel het aantal als 
de omvang van de vacatures (ontstaan, vervuld, openstaand) gedaald ten opzichte van het 
jaar ervoor. In alle gevallen is er sprake van een trendbreuk; na een stijgende lijn in 
aantallen vacatures is er voor het eerst in drie/vier jaar een daling ingezet. In het 
schooljaar 2007-2008 gaven veel respondenten aan moeite te hebben met het ‘tijdig’ 
vervullen van de vacatures, dat was in schooljaar 2008-2009 minder vaak het geval. 
Gezien de geringe omvang van de onderzoekspopulatie, dienen de uitkomsten uiterst 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 
 
Vacatures voor directie 
Gedurende het schooljaar 2008-2009 zijn er in verhouding tot het jaar 2007-2008 minder 
vacatures ontstaan en vervuld. In schooljaar 2007-2008 was het aantal vervulde vacatures 
nog bijna 18 procent van de totale werkgelegenheid, dit jaar is dit percentage afgenomen 
tot 15 procent. Met de sterke afname van het aantal ontstane vacatures is het verschil 
tussen ontstane en vervulde vacatures gedaald van 2,2 procent in 2008 tot 0,5 procent in 
2009. Gemiddeld stonden er 11 vacatures voor directieleden open (11 fte, gelijk aan 1,5% 
van de totale werkgelegenheid), terwijl de functie op dat moment al vervuld had moeten 
zijn. In het schooljaar 2007-2008 stonden er gemiddeld 26 vacatures (26 fte, oftewel 
2,5% van de totale werkgelegenheid) langer open dan gewenst. 
 
Vacatures voor onderwijzend personeel 
Net als bij directiepersoneel is onder onderwijzend personeel het aantal vacatures in 
schooljaar 2008-2009 gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Het aantal 
ontstane vacatures is groter dan het aantal vervulde vacatures en het verschil tussen beide 
vacatures is dit schooljaar toegenomen. Ten opzichte van het schooljaar 2007-2008 zijn er 
dus minder vacatures voor docenten ontstaan, maar deze vacatures zijn moeilijker te 
vervullen. Dit blijkt ook uit het aantal nog openstaande vacatures. In 2008-2009 is het 
aantal nog openstaande vacatures ten opzichte van het voorgaande schooljaar weliswaar 
afgenomen, maar veel minder sterk dan de afname van het aantal ontstane en vervulde 
vacatures. 

                                                   
4  De sector mbo in dit rapport is inclusief de volwasseneneducatie. 
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Opvallend is dat het aantal instellingen (uit de responsgroep) met ontstane en vervulde 
vacatures is toegenomen en het aantal instellingen met nog openstaande vacatures is 
afgenomen ten opzichte van het schooljaar 2007-2008. Dit betekent dat de ontstane en 
vervulde vacatures meer verspreid zijn over alle instellingen. Vorig jaar betrof dit ruim 
60 procent en dit jaar bijna 80 procent van de instellingen. De nog openstaande vacatures 
zijn echter meer geconcentreerd bij een kleiner aantal instellingen: in 2008 op bijna 70 en 
in 2009 op slechts 35 procent van de mbo-instellingen. 
 
Vacatures voor ondersteunend personeel 
Dezelfde trend, zoals zichtbaar bij het onderwijzend personeel, is ook gebleken bij het 
ondersteunend personeel in het mbo. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is 
gedurende het schooljaar afgenomen, waarbij de vervulde vacature-intensiteit lager is dan 
de ontstane vacature-intensiteit. Het aandeel nog openstaande vacatures was in het 
schooljaar 2007-2008 gemiddeld 2 procent, gedurende het jaar 2008-2009 stond er 
gemiddeld 1,5 procent aan vacatures open die op dat moment al vervuld hadden moeten 
zijn. 
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1 Inleiding 

1.1 Inzichten onderwijsarbeidsmarkt 

Om de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt te volgen en inzicht te krijgen in de 
effecten van het arbeidsmarktbeleid laat het ministerie van OCW jaarlijks een groot 
aantal onderzoeken uitvoeren. Eén van die onderzoeken is de Arbeidsmarktbarometer po, 
vo en mbo. Dit betreft een monitoronderzoek dat zich richt op de vraag naar directie-
leden, leraren en ondersteunend personeel. De arbeidsmarktbarometer is ontwikkeld om 
knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt te kunnen identificeren. 
 
Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de vraag naar onderwijspersoneel 
wordt elk kwartaal informatie verzameld over vacatures voor directieleden, leraren en 
ondersteunend personeel. In dit rapport presenteren we de resultaten van de 
Arbeidsmarktbarometer voor het schooljaar 2008-2009. 
 
 

1.2 Onderzoeksvragen  

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
1. Hoe groot is de ontstane vacaturevoorraad (regulier en vervanging) in de sectoren po, 

vo en mbo, onderverdeeld naar functie (directie, leraren, oop, obp)? 
2. Hoe groot is de vervulde vacaturevoorraad (regulier en vervanging) in de sectoren po, 

vo en mbo, onderverdeeld naar functie? 
3. Hoe groot is de openstaande vacaturevoorraad (regulier en vervanging) in de sectoren 

po, vo en mbo gemiddeld, onderverdeeld naar functie? 
4. Worden de openstaande vacatures aan het einde van een kwartaal gezien als moeilijk 

vervulbaar en hoe lang staan deze vacatures gemiddeld open? 
5. Doen zich regionale of sectorale verschillen voor als het gaat om ontstane, vervulde 

en openstaande vacatures en ervaren problemen? 
6. Zijn er verschillen tussen scholen (po en vo) gevestigd in de grote steden en de 

minder verstedelijkte gebieden en tussen scholen met veel of weinig achterstands-
leerlingen? 

7. Doen zich verschillen voor naar functie als het gaat om ontstane, vervulde en 
openstaande vacatures en ervaren problemen? 

8. Welke ontwikkelingen doen zich voor in de totale vacaturevoorraad en in de vervulde 
en openstaande vacaturevoorraad? 
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In aanvulling op deze onderzoeksvragen is een aantal verdiepingsvragen gesteld. Deze 
hebben onder meer betrekking op: 
• de kenmerken van vacatures (functie, vakgebied, et cetera); 
• het aanbod van (directie) kandidaten. 
 
 

1.3 Onderzoeksopzet  

Doel van de Arbeidsmarktbarometer is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het 
aantal vacatures voor directieleden, leraren en ondersteunend personeel. Voor het 
verzamelen van de vacaturegegevens vinden vier kwartaalmetingen plaats (in elke 
sector). Deze metingen zijn er primair op gericht om betrouwbare kwartaalcijfers op te 
leveren over:  
• het aantal ontstane vacatures; 
• het aantal vervulde vacatures; 
• het aantal vervallen vacatures; 
• het aantal openstaande vacatures (einde kwartaal); 
• de duur dat vacatures openstaan; 
• het aandeel moeilijk vervulbare vacatures.  
 
In verband met de continuïteit en de vergelijkbaarheid is gekozen voor een onderzoeks-
opzet die sterk lijkt op die van de afgelopen jaren. Gegevens over vacatures voor leraren 
en ondersteunend personeel zijn, net als afgelopen jaar, bij scholen (po/vo) en units (mbo) 
verzameld. Gegevens over vacatures voor directiepersoneel zijn verzameld bij besturen 
(po/vo) en stafbureaus (mbo). In het primair onderwijs is hierbij gebruik gemaakt van een 
combinatie van een schriftelijke en een internetenquête5. In het voortgezet onderwijs en 
het mbo is, net als afgelopen jaar, daarnaast ook telefonisch geënquêteerd. 
 
 

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport zijn de bevindingen voor het primair onderwijs (hoofdstuk 2), het voort-
gezet onderwijs (hoofdstuk 2) als het mbo (hoofdstuk 4) opgenomen. In de bijlagen zijn 
aanvullende tabellen opgenomen. 

                                                   
5  Voor het verzamelen van vacaturegegevens (leraren/OOP) zijn scholen per e-mail benaderd om een internet-enquête in te 

vullen. Schoolleiders die de enquête liever schriftelijk wilden invullen, konden een exemplaar downloaden en per post 
retourneren. Informatie over directievacatures is bij schoolbesturen (PO/VO) verzameld. Hierbij is een mixed mode aanpak 

gehanteerd. Aan besturen is een schriftelijke enquête gestuurd, maar de enquête kon ook via internet worden ingevuld. Het 

rappel is hoofdzakelijk per e-mail verstuurd, met daarin een directe link naar de internet-enquête. 
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2 Primair onderwijs 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op vacatures in het primair onderwijs. Achtereenvolgens 
worden vacatures voor directiepersoneel, leraren en ondersteunend personeel belicht.  
 
 

2.2 Vacatures directiepersoneel 

In deze paragraaf bespreken we beknopt de vacatureaantallen en -intensiteiten voor 
directiepersoneel in het primair onderwijs in het schooljaar 2008-2009. Hiervoor worden 
gegevens gebruikt die gedurende vier kwartalen onder schoolbesturen6 in de sector zijn 
verzameld. Bij directievacatures gaat het om vacatures voor (adjunct-) directeuren en 
bovenschools directeuren.  
 

Ieder kwartaal heeft van de benaderde besturen ongeveer de helft de vragen over directievacatures 

ingevuld. Per kwartaal is gekeken in hoeverre de respons een representatieve afspiegeling vormt van 

de gehele populatie. Daar waar nodig is per kwartaal de verdeling “recht getrokken”, door middel van 

een weegfactor, voor wat betreft sector, denominatie, bestuurs- of schoolgrootte, stedelijkheid en regio. 

De gepresenteerde uitkomsten zijn daarmee landelijk representatief. Bij de berekening van de 

jaarcijfers telt elk kwartaal even zwaar mee.  

 
Op enkele punten splitsen we in deze paragraaf de vacaturecijfers uit naar achtergrond-
kenmerken, en waar relevant maken we een vergelijking met eerdere jaren. Tabel 2.1 
geeft een overzicht van de respons (percentages) per kwartaal voor het schooljaar 2008-
2009.  
 

 Tabel 2.1 Benaderde populatie en respons 2008-2009 in het po 

 Benaderde besturen Netto respons 

Derde kwartaal 300 48% 

Vierde kwartaal 300 50% 

Eerste kwartaal 300 50% 

Tweede kwartaal 350 49% 

 

                                                   
6  Besturen die zowel scholen voor po als scholen voor vo onder hun hoede hebben, zijn benaderd voor het vo. 
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2.2.1 Kernindicatoren 

In het schooljaar 2008-2009 zijn 1.111 vacatures ontstaan voor directiepersoneel, voor in 
totaal 1.041 fte. De gevonden gegevens kunnen worden afgezet tegen de totale formatie 
in het primair onderwijs, om zo vacature-intensiteiten te berekenen. De vacature-
intensiteit voor ontstane vacatures in 2008-2009 ligt hoger (1,6 procentpunt) dan in het 
schooljaar 2007-2008. Dit ligt in lijn met de stijging van de ontstane vacature-intensiteit 
vanaf het schooljaar 2005-2006 (Figuur 2.1). De stijging in ontstane vacature-
intensiteiten kan wijzen op een toename van het aantal vacatures voor directiepersoneel, 
maar mogelijk speelt ook de langzaam krimpende formatie7 hier een rol. 
 

Op basis van de enquêtegegevens zijn populatieschattingen berekend voor verschillende 

kernindicatoren (aantallen, fte8 en intensiteiten) voor het schooljaar 2008-2009 (Tabel 2.2). De aantallen 

ontstane vacatures, vervulde vacatures en vervallen vacatures zijn totalen over de vier kwartalen. Voor 

de nog openstaande vacatures is een gemiddelde berekend9. 

 
 Tabel 2.2 Populatieschatting van het aantal vacatures* voor directiepersoneel in het primair onderwijs 2008-2009  

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 1.111 1.041 9,9 

Vervulde vacatures 1.089 993 9,4 

Vervallen vacatures 82 78 0,7 

Openstaande vacatures 233 216 2,0 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Gelijk met de toegenomen ontstane vacature-intensiteit, is ook de vervulde vacature-
intensiteit gestegen vanaf 2006. In het schooljaar 2008-2009 is een groot deel van de 
ontstane directievacatures vervuld (1.089) en een klein deel vervallen (82). Dit resulteert 
in een vervulde vacature-intensiteit van 9,4 procent. 
 

                                                   
7  De totale werkgelegenheid (fte) voor zowel directeuren als adjunct-directeuren is in de afgelopen vijf jaar in het po licht 

gedaald. Ministerie van OCW (2009) Kerncijfers 2004-2008. Den Haag. 
8  In het primair onderwijs wordt aanstellingsomvang over het algemeen uitgedrukt in wtf. Deze formulering is ook 

aangehouden in de vragenlijst. In deze rapportage wordt voor alle sectoren hetzelfde begrip gebruikt: fte.  
9  De aantallen ontstane, vervulde, vervallen en openstaande vacatures zijn dus niet zonder meer aan elkaar te relateren (de 

‘vacatureboekhouding’ kan over het jaar niet kloppend worden gemaakt met deze cijfers).  
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 Figuur 2.1 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor directiepersoneel in het primair onderwijs (2003-2004 t/m 

2008-2009) 
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In het schooljaar 2008-2009 stonden er gemiddeld 233 vacatures voor directieleden open, 
voor 216 fte. Gerelateerd aan de totale werkgelegenheid komt dat neer op een vacature-
intensiteit van 2 procent, hetgeen een stijging is ten opzicht van 2007-2008 (toen was de 
openstaande vacature-intensiteit 1,8%). Opnieuw zien we dat de stijging van het aantal 
directievacatures in relatie tot de totale werkgelegenheid, die is ingezet rond 2005, zich 
voortzet (Figuur 2.2). 
 

 Figuur 2.2 Openstaande vacature-intensiteiten* voor directiepersoneel in het primair onderwijs (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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Van de ontstane vacatures voor directiepersoneel betreft het grootste deel vacatures voor 
directeuren. Bij ongeveer 20 procent van de ontstane vacatures gaat het om arbeids-
plaatsen voor adjunct- of bovenschoolse directeuren (Tabel 2.3). Ondanks de kleine 
verschillen, lijken er meer vacatures voor directeuren te zijn ontstaan. 
 

Tabel 2.3  Ontstane directievacatures (%) naar functiecategorie 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008* 2008-2009 

Directeur 71 72 75 78 81 

Adjunct-directeur 17 26 16 16 12 

Bovenschools directeur 11 2 9 3 7 

Totaal 100 100 100 100 100 
* In schooljaar 2007-2008 was van een aantal vacatures de functie onbekend (3%). In de tabel zijn deze buiten beschouwing 

gelaten. 

 
 

2.2.2 Knelpunten bij vacaturevervulling 

In deze paragraaf gaan we nader in op knelpunten bij de vervulling van directievacatures, 
waarbij we drie indicatoren gebruiken. Hoe lang staan vacatures gemiddeld open, hebben 
zich voor de vacatures voldoende kandidaten gemeld, en worden directievacatures door 
schoolbesturen als moeilijk vervulbaar ervaren?  
 
Aanbod van kandidaten 
Gemiddeld hebben zich voor een vacature voor de functie van directeur zo’n 7 kandidaten 
gemeld (Tabel 2.4). Voor bovenschools directeuren ligt dit iets lager (bijna 6 kandidaten) 
en voor vacatures voor de functie van adjunct-directeur het laagst (bijna 3 kandidaten per 
vacature). In vergelijking met voorgaande schooljaren is het opvallend dat het aantal 
kandidaten voor bovenschools directeuren net als voorgaand schooljaar stukken lager ligt 
dan eerdere jaren. Hierbij moet opgemerkt worden dat het jaarlijks slechts een laag aantal 
bovenschools directeuren betreft, en verschillen sterk afhangen van toevalligheden. 
 

Tabel 2.4  Gemiddeld aantal kandidaten per vacature (2004-2009) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Directeur 9,1 12,6 9,7 8,1 7,2 

Adjunct-directeur  2,9 3,7 1,4 9,0 2,9 

Bovenschools directeur 20,4 26,0 27,4 2,0 5,7 

Totaal 9,3 10,3 8,7 8,2 6,6 

 
Wanneer we het gemiddeld aantal kandidaten bekijken in de vier landdelen, valt het 
volgende op (Tabel 2.5). In het westen van Nederland, en in iets mindere mate in het 
oosten van Nederland, zijn gemiddeld minder kandidaten beschikbaar voor de vervulling 
van een directievacature. In het zuiden van Nederland is het aanbod het grootst. 
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Tabel 2.5  Gemiddeld aantal kandidaten per vacature, naar landdeel* 

 Noord Oost West Zuid 

Directeur 10,3 6,2 4,7 12,0 

Totaal 9,8 6,6 4,2 11,0 

* Gezien de kleine aantallen vervulde vacatures voor adjunct- en bovenschools directeuren zijn deze percentages weggelaten 
uit de tabel. In de berekening van het totaal gemiddeld aantal kandidaten zijn deze functiecategorieën wel meegenomen.  

 
Duur dat vacatures openstaan 
Meer dan een derde van de openstaande directievacatures staat al langer dan één kwartaal 
(langer dan 3 maanden) open (Tabel 2.6). Slechts een kwart van de vacatures is binnen 
4 weken vervuld. Deze cijfers geven aan dat, hoewel de vervulde vacature-intensiteiten 
meestijgen met de ontstane vacature-intensiteiten, er knelpunten zijn in de vacature-
vervulling voor directiepersoneel. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat men (extra) 
kritisch is bij het aannemen van een nieuwe directeur.  
 

Tabel 2.6  Duur openstaande vacatures (%) 

 Aandeel 

Gemiddeld 1 tot 2 weken open 13 

Gemiddeld 3 tot 4 weken open 13 

Gemiddeld tussen 1 en 2 maanden open 24 

Gemiddeld tussen 2 en 3 maanden open 16 

Gemiddeld langer dan 3 maanden open 34 

Totaal 100 

 
Vervulbaarheid van vacatures 
De laatste indicator voor knelpunten in de vacaturevervulling voor directiepersoneel, is de 
mate waarin bestuurders aangeven dat een vacature als moeilijk vervulbaar wordt 
beschouwd. In het schooljaar 2008-2009 gold dit voor 62 procent van de vacatures. 
Hoewel de verschillen soms niet erg groot zijn, is dit minder dan in de vier schooljaren 
ervoor (Figuur 2.3)10. Voor directeuren is 64 procent van de vacatures moeilijk 
vervulbaar, voor adjunct-directeuren 45 procent en voor bovenschools directeuren 21 
procent11. 
 

                                                   
10  In vergelijking met vorig jaar is de vraagstelling aangepast. Dit schooljaar is gevraagd per vacature (per functiecategorie) 

aan te geven in hoeverre deze moeilijk te vervullen was. Vorig jaar is de vervulbaarheid alleen voor het totaal aan 
directievacatures gevraagd. 

11  Gezien de geringe aantallen waarop deze percentages zijn gebaseerd, is het aan te raden deze resultaten met enige 

voorzichtigheid te interpreteren.  
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 Figuur 2.3 Moeilijk vervulbare vacatures (%; 2003-2004 t/m 2008-2009) 
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Eerder bleek het aanbod van kandidaten voor directievacatures in het westen en oosten 
van Nederland relatief klein. Daarbij sluit aan dat juist in het westen van Nederland 
vacatures vaker als moeilijk vervulbaar worden ervaren, namelijk meer dan 70 procent. In 
Zuid- en Noord-Nederland ligt het aandeel moeilijk vervulbare vacatures op minder dan 
de helft (Tabel 2.7). 
  

Tabel 2.7  Moeilijk vervulbare vacatures (%) naar landdeel 

 Noord Oost West Zuid Totaal 

Moeilijk vervulbaar 42 53 72 48 64 

Niet moeilijk vervulbaar 58 47 28 52 45 

Aantal vacatures (in fte) 13 32 42 10 97 

 
 

2.3 Vacatures leraren  

In deze paragraaf behandelen we de vacatures voor leraren in het primair onderwijs. Om 
uitspraken te doen over de gehele populatie is elk kwartaal een steekproef van school-
leiders en schooldirecteuren benaderd met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek. 
Tabel 2.8 geeft per kwartaal de netto respons weer. 
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Tabel 2.8  Benaderde populatie en respons 2008-2009 per kwartaal12 

 Benaderde scholen Netto respons 

Derde kwartaal 1.400 38% 

Vierde kwartaal 1.200 40% 

Eerste kwartaal 1.300 40% 

Tweede kwartaal 1.750 32% 

 
Gemiddeld genomen is op driekwart van de scholen het afgelopen jaar geen vacature 
ontstaan (Tabel B.1.4). Zo’n 91 procent van de scholen geeft daarnaast aan geen 
openstaande vacatures voor leraren te hebben gehad. 
 
 

2.3.1 Kernindicatoren 

Op basis van de verschillende kwartaalmetingen zijn populatieschattingen en vacature-
intensiteiten berekend voor het schooljaar 2008-2009. Er zijn voor bijna 8.500 fte aan 
vacatures ontstaan voor leraren (Tabel 2.9). Dit betreft 8,4 procent van de werk-
gelegenheid. Het aantal vacatures dat in het afgelopen schooljaar is vervuld lag in 
2008-2009 op 8.178 (8,1% van de werkgelegenheid). Gemiddeld stonden er gedurende 
het afgelopen schooljaar 666 vacatures open. Dit betreft 0,7 procent van de 
werkgelegenheid van het onderwijzend personeel in het primair onderwijs. 
 

Tabel 2.9  Populatieschatting van het aantal* vacatures voor leraren in het primair onderwijs 2008-2009  

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 11.614 8.488 8,4 

Vervulde vacatures 11.021 8.178 8,1 

Vervallen vacatures 540 328 0,3 

Openstaande vacatures 905 666 0,7 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Het aandeel vacatures voor groepsleraren is in het schooljaar 2008-2009 hoog, ook in 
vergelijking met het vorig schooljaar (2007-2008). Toen betrof 71 procent van de 
openstaande vacatures groepsleraren. Nu is dat opgelopen naar 81 procent van de 
openstaande vacatures. 
 

                                                   
12  In het tweede en het vierde kwartaal viel na de initiële uitnodiging (en reminders) de respons nog enigszins tegen. Daarom 

is in deze kwartalen een aanvullende steekproef benaderd. In het tweede kwartaal zijn aanvullend 500 scholen benaderd 
(bovenop de 1.750 initieel uitgenodigde scholen) en in het vierde kwartaal zijn 300 extra scholen benaderd (bovenop het 

initiële sample van 1.200). In alle kwartalen is aan scholen de mogelijkheid geboden de enquête schriftelijk dan wel online 

in te vullen.  
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Tabel 2.10 Verdeling vacatures naar type leerkracht (%) 

 Ontstaan Vervuld Openstaand 

Groepsleraar 91 93 81 

Vakleraar 3 2 7 

Overige leraren 6 5 12 

 Totaal 100 100 100 

 
Vergelijken we het aantal vacatures met voorgaande jaren dan zien we een stijging in het 
aantal ontstane en vervulde vacatures (Figuur 2.4). Gedurende het schooljaar zijn er ruim 
1.300 voltijd vacatures meer dan in voorgaande jaren (2006-2008) ontstaan. Deze stijging 
gaat gepaard met een stijgend aantal vervulde vacatures (van ruim 6.800 in 2007-2008 
naar bijna 8.200 in 2008-2009). We zien dit terug in een toename van de vacature-
intensiteiten. 
 

 Figuur 2.4 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor leraren in het primair onderwijs (2003-2004 t/m 2008-2009) 

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Ontstane vacatures Vervulde vacatures
 

 
Kijken we naar de ontwikkeling van de openstaande vacature-intensiteiten dan zien we 
dat deze in de afgelopen schooljaar bijna verdubbeld is, van 0,4 procent in 2007-2008 
naar 0,7 in het 2008-2009. Dit komt neer op een stijging met bijna 260 openstaande 
voltijdvacatures tot 666 in schooljaar 2008-2009. 
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 Figuur 2.5 Openstaande vacature-intensiteiten* voor leraren in het primair onderwijs (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
De stijging van zowel de ontstane als de vervulde vacature-intensiteiten over de jaren zien 
we ook terug in de ontwikkelingen naar kwartaal (Figuur 2.6). Het aantal vacatures dat is 
ontstaan blijkt, naast de gebruikelijke piek in het derde kwartaal, in het afgelopen jaar ook 
relatief hoog in het tweede kwartaal. Het lijkt erop dat scholen al vóór het derde kwartaal 
begint, starten met werven van leraren voor vacatures in het volgende schooljaar. 
 

 Figuur 2.6 Vacature-intensiteiten van 2004-2005 tot en met 2008-2009 per kwartaal 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009

Ontstane vacatures Vervulde vacatures
 

 
 



Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2008/2009 24 

2.3.2 Knelpunten vacaturevervulling 

In dit deel komen knelpunten aan bod die zich eventueel hebben voorgedaan bij de 
vervulling van vacatures. We kijken hierbij naar de duur dat vacatures openstaan, en het 
aandeel vervulde vacatures per leraarsfunctie.  
 
Verschillen tussen scholen 
In het speciaal onderwijs zijn het afgelopen schooljaar relatief meer vacatures ontstaan 
dan in het basisonderwijs. Ook stonden er gemiddeld meer vacatures open in het speciaal 
onderwijs en werden er minder vacatures vervuld (Tabel 2.11). 
 

Tabel 2.11 Vacature-intensiteit (%) naar schooltype (2008-2009) 

 Bo S(b)o 

Ontstane vacatures 8,2 9,7 

Vervulde vacatures 8,2 7,6 

Vervallen vacatures 0,3 0,6 

Openstaande vacatures 0,6 1,3 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Relateren we de openstaande vacature-intensiteiten in het basis- en speciaal onderwijs aan 
voorgaande schooljaren dan zien we, net als eerdere jaren, een duidelijke stijging. Zowel 
in het basisonderwijs als het speciaal onderwijs zijn de openstaande vacature-intensiteiten 
sinds 2004-2005 ruim verdubbeld. Er kan dan ook gesproken worden van een krapper 
wordende arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs. In het speciaal onderwijs is 
de openstaande vacature-intensiteit door de jaren overigens hoger dan in het 
basisonderwijs. 
 

 Figuur 2.7 Openstaande vacature-intensiteit voor leraren naar schooltype (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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Door middel van multivariate analyse13 hebben we gezocht naar verklaringen voor de 
aantallen openstaande vacatures. In Tabel B.1.6 zijn de resultaten hiervan weergegeven14. 
Uit de analyse blijkt dat het aandeel scholen met openstaande vacatures de afgelopen 
jaren significant is gestegen. Met name het laatste schooljaar (2008-2009) is de kans op 
openstaande vacatures toegenomen. Regionaal bestaan er overigens wel grote verschillen 
op de onderwijsarbeidsmarkt, met name tussen de grote steden (een groter dan 
gemiddelde kans op openstaande vacatures) en de perifere gebieden (een kleiner dan 
gemiddelde kans op openstaande vacatures). De kans op openstaande vacatures is het 
grootst in Almere en Utrecht, en het kleinst in Groningen, Zeeland en Limburg15. Ook 
denominatie blijkt een factor van betekenis. Scholen met de denominatie ‘overig 
bijzonder’16 hebben, in vergelijking tot basisscholen met een andere denominatie17, 
relatief vaker vacatures openstaan voor leraren. Dit hangt mogelijk samen met de 
specifieke samenstelling van deze groep scholen (o.a. gereformeerd, reformatorisch, 
antroposofisch, islamitisch) en de specifieke eisen die op deze scholen worden gesteld 
aan (nieuw) personeel18. De vacature-intensiteiten naar denominatie, stedelijkheid, 
landdeel en rpa-cluster staan weergegeven in de bijlage.  
 
Knelpunten  
Bijna een derde van de vacatures voor leraren in het primair onderwijs staat langer dan 
twee maanden open (Tabel 2.12). Vorig schooljaar (2007-2008) lag dit aandeel nog op 
20 procent. Het aandeel vacatures dat slechts korte tijd openstaat (tot twee weken) is met 
de helft afgenomen naar 20 procent in het huidige schooljaar19. 
 

Tabel 2.12 Gemiddelde duur (%) openstaande vacatures (2008-2009)  

 Bo S(b)o Po 

1 tot 2 weken open 20 14 19 

3 tot 4 weken open 24 26 24 

Tussen 1 en 2 maanden open 24 33 26 

Tussen 2 en 3 maanden open 11 14 11 

Langer dan 3 maanden open 21 14 19 

Totaal 100 100 100 

 
Ongeveer driekwart van de openstaande vacatures voor leraren in het primair onderwijs 
wordt als moeilijk vervulbaar beschouwd. In vergelijking met het voorgaande schooljaar 

                                                   
13  We hebben gebruik gemaakt van een logistische (backstep) regressieanalyse, waarin de jaren en kwartalen (2005-2009), 

28 rpa-clusters, denominatie, leerlingaantal, gemiddeld leerlinggewicht en de mate van stedelijkheid zijn opgenomen. 
14  In deze tabel geeft een (Exp)B boven 1 een grotere kans op vacatures ten opzichte van de referentiecategorie aan, en 

onder 1 een kleinere kans op vacatures. 
15  Stedelijkheid levert geen additionale verklaring op indien RPA-gebied is opgenomen in het model.  
16  Scholen met de denominatie ‘overig bijzonder’ zijn scholen met bijvoorbeeld een reformatorische, islamitische of 

antroposofische grondslag. 
17  Andere denominaties zijn openbaar, rooms-katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder. 
18  Uit eerder onderzoek van Vrielink en Hogeling (2008) naar de werving van leraren blijkt dat gereformeerde en 

reformatorische scholen strengere eisen stellen aan de levensbeschouwelijke overtuiging van kandidaten dan andere 
scholen.  

19  Hierbij moet opgemerkt worden dat de vraagstelling in het vorig schooljaar anders was, en deze cijfers dus niet één op één 

kunnen worden vergeleken. Er werd destijds gevraagd “In welke periode hadden de openstaande vacatures vervuld 
moeten zijn?”. Bijbehorende antwoordcategorieën (voor het derde kwartaal) tussen 16 en 30 september; tussen 1 en 

15 september; in augustus; in juli en vóór juli. In het schooljaar 2008-2009 is gevraagd: “Hoe lang stonden de vacatures die 

op 30 september nog niet vervuld waren, gemiddeld open?”.  
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is dit aandeel licht gestegen (van 68% naar 74%). In de grote steden zijn deze vacatures 
vaker moeilijk vervulbaar dan in de rest van Nederland. Zo’n 84 procent van de 
openstaande vacatures wordt hier als moeilijk vervulbaar aangemerkt. Vacatures voor 
groepsleraren zijn het minst vaak moeilijk vervulbaar. Vacatures voor andere leraren 
(remedial teachers, intern begeleiders en ambulant begeleiders) zijn het vaakst moeilijk 
vervulbaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is gelegen in het gegeven dat de spoeling 
van deze leraren met specifieke taken dunner is. 
 

Tabel 2.13 Moeilijk vervulbare vacatures (2008-2009)  

 Moeilijk vervulbaar (%) 

Functie  

Groepsleraar 71 

Vakleraar 77 

Andere leraren 93 

Schooltype  

Bo 75 

S(b)o 71 

Gemeenteomvang  

G4 83 

G27 56 

Overige gemeenten 66 

Totaal 74 

 
 

2.4 Vacatures ondersteunend personeel  

In deze paragraaf worden de vacatures voor ondersteunend personeel in het primair 
onderwijs besproken. Allereerst wordt stil gestaan bij de kernindicatoren en de 
trendmatige ontwikkeling hiervan. Vervolgens worden verschillen tussen scholen 
beschreven. 
 
Gedurende het schooljaar zijn er in het primair onderwijs voor 1.656 fte aan vacatures 
voor ondersteunend personeel ontstaan. Dit komt overeen met 13,6 procent van de 
werkgelegenheid voor ondersteunend personeel in het primair onderwijs. Er zijn 
1.448 voltijd vacatures vervuld en er stond gemiddeld voor 132 fte aan vacatures voor 
ondersteunend personeel open in 2008-2009. 
 

Tabel 2.14 Populatieschatting van het aantal vacatures* voor ondersteunend personeel in het primair onderwijs 2008-2009 

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 2.754 1.656 13,6 

Vervulde vacatures 2.444 1.448 11,9 

Vervallen vacatures 33 23 0,8 

Openstaande vacatures 214 132 1,1 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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In vergelijking met vorig schooljaar is het aandeel vacatures voor organisatie- en beheers-
personeel (obp) gegroeid, in tegenstelling tot het aandeel vacatures voor onderwijsonder-
steunend personeel (oop). Voorgaand schooljaar was het aandeel ontstane vacatures voor 
obp 30 procent, tegen 49 procent in het huidig schooljaar. Kijken we naar de verdeling 
van vacatures binnen het ondersteunend personeel dan zien we dat er met name veel 
vacatures zijn ontstaan voor onderwijs-, klasse-, en lesassistenten en voor conciërges. 
Bijna 40 procent van de ontstane vacatures voor ondersteunend personeel betreft 
vacatures voor conciërges (Tabel 2.15). Dit was vorig jaar nog 14 procent. De voor-
naamste verklaring voor deze groei van het aantal obp-vacatures, en dan met name voor 
conciërges, is de inwerkingtreding van de regeling ‘Loonkostensubsidie ondersteunend 
personeel basisonderwijs’. Deze regeling bood basisscholen de mogelijkheid om 
afgelopen schooljaar extra ondersteuners aan te stellen.  
 
 

Tabel 2.15 Populatieschatting van vacatures voor ondersteunend personeel po in procenten (2008-2009) 

 Ontstane 

vacatures 

Vervulde 

vacatures 

Openstaande 

vacatures 

Onderwijsondersteunend personeel    

Onderwijs-/klasse-/lesassistent 36 41 34 

Lerarenondersteuner 7 4 1 

Technisch assistent 1 1 0 

Therapeutische functies 4 3 6 

Ander personeel OOP 3 3 2 

Organisatie- en beheerspersoneel    

Administratief medewerker 8 11 5 

Conciërge 39 33 48 

Schoonmaker 1 1 3 

Ander personeel OBP 1 3 1 

Totaal 100 100 100 

 
Kijkend naar de ontwikkelingen in ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor 
ondersteunend personeel, zien we een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren 
(Figuur 2.8). Zowel de ontstane als vervulde vacature-intensiteit is verdubbeld sinds 
afgelopen jaar. Dit verschil kan met name verklaard worden door de eerder genoemde 
regeling waarbij het mogelijk is meer conciërges aan te nemen. Het aantal ontstane 
vacatures voor conciërges is in vergelijking met vorig schooljaar (2007-2008) 
verdrievoudigd (naar ongeveer 650 fte). 
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 Figuur 2.8 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor ondersteunend personeel in primair onderwijs (2003-2004 t/m 

2008-2009) 
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In lijn met de toename van de ontstane en vervulde vacature-intensiteiten, zien we 
eenzelfde stijging bij de openstaande vacature-intensiteiten. Eerder zagen we ook al een 
stijging in de openstaande vacature-intensiteit bij het onderwijzend personeel in het 
primair onderwijs.  
 

 Figuur 2.9 Openstaande vacature-intensiteiten* voor ondersteunend personeel in het primair onderwijs (2003-2004 t/m 

2008-2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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Verschillen tussen scholen 
Binnen het basisonderwijs ligt de ontstane vacature-intensiteit voor ondersteunende 
functies wezenlijk hoger dan in het speciaal (basis) onderwijs (Tabel 2.16). Er zijn binnen 
het basisonderwijs echter ook meer vacatures vervuld (zowel absoluut als relatief). 
Vergelijken we deze uitkomsten met die van een jaar eerder, dan is de dynamiek op de 
vacaturemarkt binnen beide schooltype toegenomen, maar met name binnen het 
basisonderwijs. 
 

Tabel 2.16 Vacature-intensiteit ondersteunend personeel (%) naar schooltype (2008-2009) 

 Bo S(b)o 

Ontstane vacatures 15,4 10,4 

Vervulde vacatures 13,3 9,4 

Vervallen vacatures 0,6 1,0 

Openstaande vacatures 1,3 0,6 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Regionaal vinden we weinig verschillen in de vacature-intensiteiten voor ondersteunend 
personeel in het primair onderwijs. Alleen in regio noord ligt de openstaande vacature-
intensiteit hoger dan in de overige landdelen, terwijl dit niet geldt voor de vervulde 
vacature-intensiteit. We zien dit terug als we kijken naar de verschillen in stedelijkheid. 
De ontstane vacature-intensiteit is het hoogst in niet-stedelijke gebieden20, terwijl dit niet 
geldt voor de vervulde vacature-intensiteit. Naar rpa-gebied vinden we geen duidelijke 
verschillen. 
 

                                                   
20  Een hoge ontstane vacature-intensiteit wijst niet per definitie op een krappe arbeidsmarkt in niet-stedelijke gebieden. In 

verband met de kleine schoolgrootte in deze gebieden kan een geringe verandering in de aantallen vacatures al zorgen 

voor een relatief grote verandering in vacature-intensiteit. 
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3 Voortgezet onderwijs 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vacatures in het voortgezet onderwijs. Achtereen-
volgens worden de cijfers over de vacatures voor directiepersoneel, leraren en onder-
steunend personeel gepresenteerd. 
 
In Tabel 3.1 zijn voor alle kwartaalmetingen de totale populatie en de respons 
opgenomen. Om gegevens te verzamelen over vacatures binnen het directiepersoneel zijn 
schoolbesturen benaderd om vragenlijsten in te vullen. Van de benaderde schoolbesturen 
(180 per kwartaal) heeft telkens ruim de helft gerespondeerd. Om inzicht te krijgen in het 
aantal vacatures van het onderwijzend en ondersteunend personeel zijn alle vo-scholen 
(648) benaderd. Hiervan heeft 32 tot 38 procent gerespondeerd gedurende de 
verschillende metingen.  
 

 Tabel 3.1 Populatie en respons 2008-2009 besturen en instellingen in het voortgezet onderwijs 

 Benaderde 

instellingen 
Netto respons 

Benaderde 

besturen 
Netto respons 

Derde kwartaal 648 32% 180 57% 

Vierde kwartaal 648 34% 180 56% 

Eerste kwartaal 648 38% 180 57% 

Tweede kwartaal 648 32% 180 56% 

 
 

3.2 Vacatures directiepersoneel 

In deze paragraaf bespreken we beknopt de vacatureaantallen en -intensiteiten voor 
directiepersoneel in het voortgezet onderwijs (vo) in het schooljaar 2008-2009. Hiervoor 
worden gegevens gebruikt die gedurende vier kwartalen onder schoolbesturen21 in de 
sector zijn verzameld. Bij directievacatures in het vo gaat het om vacatures voor 
directeuren / rectoren (inclusief leden van de centrale directie), adjunct-directeuren / 
conrectoren (inclusief vestigings- of locatieleiders) en bovenschools directeuren of 
managers.  
 
Op enkele punten splitsen we de vacaturecijfers in deze paragraaf uit naar achtergrond-
kenmerken, en waar relevant maken we een vergelijking met eerdere jaren.  

                                                   
21  Besturen die zowel scholen voor po als scholen voor vo onder hun hoede hebben, zijn benaderd voor het vo. 
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3.2.1 Kernindicatoren 

Ook voor besturen in het voortgezet onderwijs zijn op basis van de enquêtegegevens 
populatieschattingen berekend voor verschillende kernindicatoren (aantallen, fte en 
intensiteiten) in het schooljaar 2008-2009 (Tabel 3.2). De aantallen ontstane vacatures, 
vervulde vacatures en vervallen vacatures zijn totalen over de vier kwartalen. Voor de 
nog openstaande vacatures is een gemiddelde berekend22. 
 

 Tabel 3.2 Populatieschatting van het aantal* vacatures voor directiepersoneel in het voortgezet onderwijs 2008-2009  

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 224 215 5,5 

Vervulde vacatures 259 244 6,2 

Vervallen vacatures 37 36 0,9 

Openstaande vacatures 44 43 1,1 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
In het voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2008-2009 224 vacatures voor 
directieleden ontstaan, voor 215 fte. Opvallend is dat er in totaal meer vacatures zijn 
vervuld (259; 244 fte) dan zijn ontstaan, de vervulde vacature-intensiteit ligt ook iets 
hoger. Een verklaring hiervoor is de vervulling van vacatures in schooljaar 2008-2009 die 
in 2007-2008 zijn ontstaan. 
 
Het aantal ontstane vacatures voor directiepersoneel vo, gerelateerd aan de totale 
werkgelegenheid in de sector, fluctueert de laatste jaren enigszins (Figuur 3.1). In de 
ontstane vacature-intensiteiten kunnen we, tegengesteld aan de ontwikkelingen in het po, 
een lichte daling constateren (van 7,7% in schooljaar 2006-2007 naar 5,5% in schooljaar 
2008-2009).  
 

                                                   
22  De aantallen ontstane, vervulde, vervallen en openstaande vacatures zijn dus niet zonder meer aan elkaar te relateren (de 

‘vacatureboekhouding’ kan over het jaar niet kloppend worden gemaakt met deze cijfers).  
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 Figuur 3.1 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor directiepersoneel in het voortgezet onderwijs (2003-2004 t/m 

2008-2009) 
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De in 2006 ingezette stijging in de openstaande vacature-intensiteit (een gemiddelde over 
vier kwartalen) wordt in 2008-2009 niet doorgezet (Figuur 3.2). De openstaande 
vacature-intensiteit is licht gedaald; van 1,3 procent in 2007-2008 naar 1,1 procent in 
2008-2009. Dit is overeenkomstig het relatief hoge aantal vervulde vacatures dat we 
eerder vonden voor de eerste helft van 2009. 
 

 Figuur 3.2 Openstaande vacature-intensiteiten* voor directiepersoneel in het voortgezet onderwijs (2003-2004 t/m 2008-

2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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Aan bestuurders is gevraagd in welke functiecategorie binnen het directiepersoneel 
vacatures zijn ontstaan (Tabel 3.3). In het vo zijn de meeste vacatures voor de functie van 
adjunct-directeur / conrector, naast een groot aandeel vacatures voor directeuren / 
rectoren. Vacatures voor bovenschools directeur / manager waren schaars in 2008-2009.  
 

Tabel 3.3  Ontstane vacatures (%) naar functiecategorie  

 Aandeel 

Directeur / rector 46 

Adjunct-directeur / conrector 51 

Bovenschools directeur / manager 3 

Totaal 100 

 
 

3.2.2 Knelpunten bij vacaturevervulling 

In deze paragraaf gaan we nader in op knelpunten bij de vervulling van directievacatures, 
waarbij we gebruik maken van drie indicatoren: de duur dat vacatures gemiddeld 
openstaan, het aantal kandidaten dat zich gemiddeld per vacature meldt, en in hoeverre 
directievacatures door schoolbesturen als moeilijk vervulbaar worden ervaren. 
 
Aanbod van kandidaten 
Gemiddeld meldden zich afgelopen jaar zo’n 10 kandidaten per vacature voor de 
vervulling van directievacatures. Het (gemiddeld) aanbod van kandidaten ligt daarmee 
ongeveer op hetzelfde niveau als in schooljaar 2006/’07 en 2007/’08, maar wel duidelijk 
lager dan in jaren daarvoor23. In vergelijking tot het primair onderwijs steekt het aanbod 
van kandidaten echter gunstig af. Voor de vervulling van directievacatures meldden zich 
in het vo gemiddeld vier kandidaten meer dan in het po. Voor adjunct-directeuren was het 
aanbod wel iets kleiner dan voor directeuren (zie Tabel 3.4).  
 

Tabel 3.4  Gemiddeld aantal kandidaten per vacature*  

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Directeur / rector 20,4 - - - 10,0 

Adjunct-directeur / conrector 6,9 - - - 8,6 

Totaal 12,6 11,4 10,8 10,5 10,4 
*  Gezien het geringe aantal vacatures voor bovenschools directeur / manager is deze functiecategorie weggelaten uit de 

tabel. Deze zijn wel meegenomen bij de berekening van het totaal aantal kandidaten. Voor de jaren 2005/’06 t/m 2007/’08 
kan geen uitsplitsing worden gemaakt naar functiegroep. 

 
Vacatureduur 
Het vervullen van directievacatures kost in de regel de nodige tijd. Tussen besturen 
bestaan er echter ook grote verschillen in vacatureduur (zie Tabel 3.5). Ongeveer één 
derde van de vacatures staat minder dan een maand open en circa 20 procent één à twee 
maanden. Verder staat ruim één derde van de vacatures langer dan 3 maanden open. In 

                                                   
23  In het schooljaar 2007-2008 (en de jaren daarvoor tot 2005-2006) is bij het aanbod van kandidaten voor directiefuncties 

gevraagd naar een indeling in salarisschaal. In het schooljaar 2008-2009 is daarentegen gekozen voor een andere 

indeling, namelijk het aantal kandidaten naar de genoemde functiecategorieën.  
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vergelijking met schooljaar 2007/2008 is dit laatste aandeel duidelijk toegenomen24 (van 
24% naar 36%).  
 

Tabel 3.5  Duur openstaande vacatures (%) 

 Aandeel 

Gemiddeld 1 tot 2 weken open 20 

Gemiddeld 3 tot 4 weken open 13 

Gemiddeld tussen 1 en 2 maanden open 22 

Gemiddeld tussen 2 en 3 maanden open 9 

Gemiddeld langer dan 3 maanden open 36 

Totaal 100 

 
Vervulbaarheid van vacatures 
Hoewel de hiervoor besproken tekortindicatoren eerder wijzen op knelpunten dan op 
ruimte in de vacaturevervulling van directiefuncties, zien we in het aandeel moeilijk 
vervulbare vacatures een daling. Van 48 procent van de vacatures (die aan het eind van 
een kwartaal nog openstonden) wordt aangegeven dat deze moeilijk vervulbaar waren, 
waarmee de indicator weer terug is op het niveau van het schooljaar 2006-2007.  
 

Tabel 3.6  Moeilijk vervulbare vacatures (%; 2004-2009) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Moeilijk vervulbaar 30 45 48 63 48 

Niet moeilijk vervulbaar 70 55 52 37 52 

Totaal aantal vacatures (fte) 27 20 38 50 45 

 
 

3.3 Vacatures onderwijzend personeel 

Voor het onderwijzend personeel geldt dat de ontstane, vervulde en gemiddelde open-
staande vacature-intensiteiten zijn gedaald. Hierbij is de vervulde vacature-intensiteit 
groter geworden dan de ontstane vacature-intensiteit. Er zijn in schooljaar 2008-2009 
minder vacatures ontstaan en de vacatures lijken makkelijker te worden vervuld. Voor 
een uitgebreider overzicht van de resultaten kan de bijlage geraadpleegd worden. 
 
 

3.3.1 Kernindicatoren 

Op basis van de enquêtegegevens uit de kwartaalmetingen zijn populatieschattingen 
berekend voor het totaal aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures over het hele 
schooljaar 2008-2009, alsmede het gemiddeld aantal openstaande vacatures aan het eind 
van de kwartalen voor leraren in het voortgezet onderwijs. In Tabel 3.7 zijn de 
populatieschattingen weergegeven naar aantal en omvang van de vacatures.  

                                                   
24  Hierbij moet opgemerkt worden dat de vraagstelling in het vorig schooljaar anders was. Er werd destijds gevraagd “In welke 

periode hadden de openstaande vacatures vervuld moeten zijn?”. In het schooljaar 2008-2009 is gevraagd: “Hoe lang 

stonden de vacatures die op 30 september nog niet vervuld waren, gemiddeld open?”. Antwoordcategorieën (voor het 

derde kwartaal) tussen 16 en 30 september; tussen 1 en 15 september; in augustus; in juli en vóór juli. 
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 Tabel 3.7 Populatieschatting van het aantal vacatures* voor leraren in het voortgezet onderwijs 2008-2009 

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 4.776 2.910 4,6 

Vervulde vacatures 5.532 3.453 5,5 

Vervallen vacatures 171 96 0,1 

Openstaande vacatures 276 155 0,2 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Het aantal ontstane vacatures is 4.776, met een omvang van 2.910 fte. Opvallend is dat er, 
zowel in aantal als omvang, meer vacatures zijn vervuld dan ontstaan gedurende het 
gehele schooljaar. In schooljaar 2008-2009 zijn vacatures vervuld die niet dit schooljaar 
maar in het voorafgaande schooljaar zijn ontstaan. De mobiliteit lijkt te zijn gedaald. De 
ontstane vacature-intensiteit25 is fors gedaald: waar deze vorig schooljaar op ruim 8,5 
procent (5.500 fte) lag, is deze dit schooljaar gedaald naar 4,6 procent (2.910 fte). Ook de 
vervulde vacature-intensiteit is gedaald ten opzichte van vorige schooljaar, van 8 procent 
(5.108 fte) naar 5,5 procent (3.453 fte). Figuur 3.3 laat dan ook zien dat de stijgende trend 
in zowel de ontstane als de vervulde vacature-intensiteit dit jaar is doorbroken. 
 

 Figuur 3.3 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor leraren in het voortgezet onderwijs (2003-2004 t/m 2008-2009) 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009

Ontstane vacatures Vervulde vacatures
 

 
Vacature-intensiteiten naar achtergrondkenmerken 
Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten zijn ook berekend naar gemeentegrootte, 
regio en onderwijstype voor leraren in het voortgezet onderwijs. Enkele uitkomsten 
worden hier gepresenteerd (voor overige tabellen zie tabellenbijlage). In alle drie de 
gemeentecategorieën, G4, G27 en overige gemeenten, is de ontstane vacature-intensiteit 

                                                   
25  De vacature-intensiteit is het aantal vacatures als percentage van de totale werkgelegenheid. Deze is berekend door 

middel van enquête gegevens en formatie gegevens van het CFI van 1 oktober 2008. 
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kleiner dan de vervulde. Dit verschil is voornamelijk bij G27 gemeenten opvallend, met 
een ontstane vacature-intensiteit van 2,1 en een vervulde vacature-intensiteit van 6,4 
procent. De daling ten opzichte van vorig schooljaar in ontstane en vervulde vacature-
intensiteiten heeft zich in alle regio’s (noord, oost, zuid en west) voorgedaan. Als wordt 
gekeken naar onderwijstype, is het opvallend dat ondanks de beduidend lagere ontstane 
vacature-intensiteiten in alle typen, de daling in het praktijkonderwijs aanzienlijk is. In de 
voorgaande vier schooljaren was deze vrij stabiel, tussen 10,7 en 13,4 procent. In 
schooljaar 2008-2009 bedraagt de ontstane vacature-intensiteit nog maar 4,3 procent. Dit 
geldt ook voor de vervulde vacature-intensiteit; waar deze voorgaande schooljaren tussen 
8,3 en 12,3 procent lag, is deze in schooljaar 2008-2009 3,9 procent. Wel is in het 
praktijkonderwijs de vervulde vacature-intensiteit lager dan de ontstane vacature-
intensiteit, in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs als geheel. 
 

 Figuur 3.4 Openstaande vacature-intensiteiten* voor leraren in het voortgezet onderwijs (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Voor de openstaande vacature-intensiteit voor leraren geldt ook een daling ten opzichte 
van de stijgende trend die is ingezet in de voorgaande jaren (zie Figuur 3.4). In schooljaar 
2007-2008 stond gemiddeld 0,6 procent van de werkgelegenheid open aan het eind van 
de kwartalen, terwijl het gemiddelde in het schooljaar 2008-2009 op 0,2 procent lag.  
 
In Figuur 3.5 worden de vacature-intensiteiten van de afgelopen vijf schooljaren per 
kwartaal gepresenteerd.  
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 Figuur 3.5  Vacature-intensiteiten van 2004-2005 tot en met 2008-2009 in het voortgezet onderwijs, per kwartaal  
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De gebruikelijke piek in het aantal ontstane en vervulde vacature-intensiteiten aan het 
begin van elk schooljaar (kwartaal 3) is in de figuur duidelijk te zien. Daarnaast is de 
daling in alle drie de vacature-intensiteiten, voor ontstane, vervulde en openstaande 
vacatures, in vergelijking met voorgaande jaren te zien. Waar voorgaande jaren het aantal 
ontstane vacatures in de regel groter was dan het aantal vervulde vacatures, is dit in 
schooljaar 2008-2009 niet meer zo vanzelfsprekend. De druk op de arbeidsmarkt voor 
leraren is dit schooljaar afgenomen, een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren. 
 
Het is opvallend dat de vervulde vacature-intensiteit voor het onderwijzend personeel 
hoger is dan de ontstane vacature-intensiteit en dat de openstaande vacature-intensiteit 
lager is dan voorgaande jaren. De belangrijkste verklaring hiervoor is de huidige 
economische crisis. Aan de zekerheid van een baan in het onderwijs wordt in tijden van 
stijgende werkloosheid groter belang gehecht dan in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. 
Er ontstaan niet alleen minder vacatures, maar de vacatures die ontstaan kunnen ook 
gemakkelijker vervuld worden. Daarnaast kunnen de maatregelen die zijn genomen om 
het lerarentekort op te vullen (convenant LeerKracht van Nederland) een rol spelen, zoals 
de verbetering van de salarisvoorwaarden en meer scholingsmogelijkheden voor leraren. 
Het is te voorzien dat ook de versterking van de functiemix een dempende werking gaat 
krijgen op de mobiliteit van leraren tussen scholen, omdat de kans op een hogere salaris-
schaal op basis van uitmuntend presteren als groter wordt ingeschat door een leraar 
wanneer hij op zijn ‘eigen’ school les blijft geven.  
 
Door de grote verschillen in vacatureomvang vergeleken met het voorgaande schooljaar, 
is ter controle gekeken naar het aandeel scholen dat in de enquête aangeeft geen 
(ontstane, vervulde, openstaande) vacatures te hebben. In Tabel 3.8 is de ontwikkeling 
van het aandeel scholen zonder vacatures per vacaturesoort weergegeven. Het aandeel 
scholen waarbij geen vacature is ontstaan gedurende schooljaar 2008-2009 is aanzienlijk 
lager (11 procent) dan het schooljaar ervoor. Dit is opvallend aangezien het aantal 
ontstane vacatures en de ontstane vacature-intensiteit in de populatieschatting aanzienlijk 
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zijn gedaald ten opzichte van het vorige schooljaar. Dit wijst erop dat de spreiding van de 
ontstane vacatures over scholen mogelijk toegenomen is. Het aantal scholen zonder open-
staande vacatures is fors gestegen tot 83 procent van de respondenten. Er zijn aanzienlijk 
meer scholen die geen openstaande vacatures hadden. De gemiddelde hoeveelheid en 
omvang van de openstaande vacatures zijn in vergelijking met vorig schooljaar dan ook 
veel lager (zie Tabel 3.7). 
 

 Tabel 3.8 Percentage scholen zonder vacatures leraren vo, 2005-2006 t/m 2008-2009 (% van de respons) 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Respons 1.015 916 894 834 

Ontstane vacatures 69 62 66 57 

Vervulde vacatures 63 56 55 54 

Openstaande vacatures 81 72 66 83 

 
Verklarende regressievergelijking 
Om het aantal openstaande vacatures te kunnen verklaren is een multivariate analyse 
uitgevoerd met als verklarende variabelen het kwartaal, stedelijkheid, denominatie, 
leerlingenaantal en rpa-cluster26 met de vijf grote steden. In de tabellenbijlage is een tabel 
opgenomen die alleen de significante effecten presenteert27 (zie Tabel B.2.5).  
 
In het derde kwartaal is het aantal openstaande vacatures significant hoger dan in andere 
kwartalen. Uit Figuur 3.5 blijkt dat de openstaande vacature-intensiteit in kwartaal drie 
hoger ligt dan in de andere kwartalen. Dit verschil is verklaarbaar, aangezien in kwartaal 
drie het schooljaar begint en dan ook de meeste vacatures ontstaan. De omvang in aantal 
leerlingen en de mate van stedelijkheid (zeer stedelijke en stedelijke gebieden) zijn de 
sterkste voorspellers voor het hebben van openstaande vacatures aan het eind van het 
kwartaal. De schooltypen vmbo en brede scholengemeenschap zijn eveneens verklarende 
variabelen voor het niet kunnen vervullen van de vacatures. Vestiging in de regio’s noord 
en zuid is juist een voorspeller voor het niet hebben van openstaande vacatures, net als 
vestiging in de G27 (minus de G4) en het schooltype havo/vwo. Wanneer vervolgens 
gekeken wordt naar de omvang van de openstaande vacatures aan het eind van een 
kwartaal, zijn het weer het leerlingaantal en het schooltype (vmbo, brede scholen-
gemeenschap en praktijkonderwijs) die de hoogte verklaren. Hier speelt ook de 
denominaties algemeen bijzonder en overig28 een rol.  
 
 

3.3.2 Vervulling van vacatures 

In de vragenlijsten zijn enkele verdiepingsvragen opgenomen over de vervulling van 
vacatures. In Tabel 3.9 is het aantal vervulde vacatures van de respondenten weergegeven 
per salarisschaal. Hierbij gaat het echter niet om de populatieschatting, maar om de niet-

                                                   
26  Met de rpa-indeling van het CBS is Nederland in 34 werkgebieden ingedeeld. Voor de weergave van de regionale cijfers 

zijn soms enkele rpa-gebieden samengevoegd tot één cluster. 
27  Eerst is een binaire logistische regressie uitgevoerd om te bepalen welke variabelen invloed hebben op het al dan niet 

hebben van openstaande vacatures aan het eind van het kwartaal. Vervolgens is een lineaire regressie uitgevoerd voor de 

scholen met openstaande vacatures op de omvang van de openstaande vacatures. 
28  Denominaties die in de categorie ‘overig bijzonder’ vallen, zijn bijvoorbeeld reformatorisch, islamitisch en antroposofisch. 
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opgehoogde aantallen vacatures van respondenten. Bijna alle vervulde vacatures betrof 
salarisschaal LB (ruim 93 procent). Een maatregel om het lerarentekort op te vangen, is 
de versterking van de functiemix waarin salarisvoorwaarden voor leraren vanaf 2009 
worden verbeterd, zodat leraren meer doorstroommogelijkheden hebben naar de hogere 
schalen LC en LD. Komend schooljaar zullen mogelijk veranderingen optreden in het 
aantal vervulde vacatures in de verschillende salarisschalen. Inschaling bij werving zegt 
echter weinig over het totale personeelsbestand. 
 

 Tabel 3.9 Vervulde vacatures in 2008/2009 verdeeld naar salarisschalen 

Salarisschaal LB LC LD Totaal 

Aantal vervulde vacatures 946 40 29 1.014 

Aandeel 93,3% 3,9% 2,8% 100% 
* Het betreft niet-opgehoogde aantallen. 

 
 

3.4 Vacatures ondersteunend personeel 

Naast het onderwijzend personeel is er ook onderzoek gedaan naar de vacatures voor 
ondersteunend personeel. Het ondersteunend personeel bestaat uit zowel het onderwijs-
ondersteunend personeel (oop) als het organisatie- en beheerspersoneel (obp). De 
ontstane vacature-intensiteit voor ondersteunend personeel is licht gedaald, de vervulde 
vacature-intensiteit is daarentegen fors gestegen. Hierdoor is de vervulde vacature-
intensiteit groter dan de ontstane vacature-intensiteit. Daarnaast is de gemiddelde 
openstaande vacature-intensiteit gedaald. Vacatures voor ondersteunend personeel lijken 
makkelijker te worden vervuld in vergelijking met het voorgaande schooljaar.  
 
 

3.4.1 Kernindicatoren 

In Tabel 3.10 zijn de populatieschattingen opgenomen van het aantal vacatures voor 
ondersteunend personeel. Het aantal ontstane vacatures bedraagt 1.524, met een omvang 
van 1.038 fte. De trend die bij onderwijzend personeel al te zien was, dat het aantal en de 
omvang van de vervulde vacatures groter is dan het aantal en omvang van ontstane 
vacatures, is in overeenstemming met het beeld voor het ondersteunend personeel. 
Vacatures die in het schooljaar 2008-2009 zijn ontstaan, zijn ook bijna alle in schooljaar 
2008-2009 vervuld.  
 
In tegenstelling tot het onderwijzend personeel is het aantal vacatures voor het onder-
steunend personeel wel gestegen, van 1.481 naar 1.524. De omvang is echter nagenoeg 
gelijk gebleven (1.036 fte in 2007-2008 en 1.038 fte in 2008-2009) net als de ontstane 
vacature-intensiteit (6% in 2007-2008 en 5,5% in 2008-2009). De vervulde vacature-
intensiteit is gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar, van 5,5 procent 
(950 fte) naar 6,3 procent (1.148 fte).  
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 Tabel 3.10 Populatieschattingen van het aantal vacatures* voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs 

2008-2009 

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 1.524 1.038 5,5 

Vervulde vacatures 1.629 1.148 6,3 

Vervallen vacatures 7 3 0,0 

Openstaande vacatures 84 53 0,3 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Figuur 3.6 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs (2003-

2004 t/m 2008-2009) 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009

Ontstane vacatures Vervulde vacatures
 

 
Figuur 3.6 geeft de ontwikkeling van de vacature-intensiteiten voor het ondersteunend 
personeel weer. Zowel de ontstane als de vervulde vacature-intensiteiten zijn vrij stabiel 
over de jaren. Echter, de resultaten voor 2008-2009 zijn uitzonderlijk, met een vervulde 
vacature-intensiteit die hoger ligt dan de ontstane. Als vacature-intensiteiten worden 
weergegeven naar gemeenteomvang (in G4, G27 en overige gemeenten) is het opvallend 
dat de vervulde vacature-intensiteit in de G4 met 11,3 procent veel hoger lag dan de 
ontstane vacature-intensiteit van 4,9 procent (zie bijlage, Tabel B.2.8). 
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 Figuur 3.7 Openstaande vacature-intensiteiten* voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs (2003-2004 t/m 

2008-2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 
een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
In Figuur 3.7 zijn de openstaande vacature-intensiteiten voor ondersteunend personeel 
weergegeven als een gemiddelde over de kwartaalmetingen. De stijgende trend in 
openstaande vacature-intensiteiten van de afgelopen schooljaren lijkt te zijn doorbroken, 
maar het verschil is beperkt. In schooljaar 2007-2008 lag de intensiteit gemiddeld nog op 
0,5 procent en in schooljaar 2008-2009 is deze gedaald naar een gemiddelde van 
0,3 procent.  
 
In Figuur 3.8 worden de vacature-intensiteiten van de laatste vijf schooljaren 
gepresenteerd.  
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 Figuur 3.8 Vacature-intensiteiten van 2004-2005 tot en met 2008-2009 in het voortgezet onderwijs, per kwartaal 
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Bij voorgaande schooljaren is er een piek in het aantal ontstane en vervulde vacature-
intensiteiten aan het begin van elk schooljaar (kwartaal 3), in dit schooljaar ligt de piek 
voor ontstane vacature-intensiteiten echter in kwartaal 1. De verschillen in vacature-
intensiteiten tussen de kwartalen zijn kleiner geworden en de piek is ook minder hoog dan 
in voorgaande schooljaren.  
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4 Mbo 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vacatures in het mbo, inclusief de volwassenen-
educatie. Achtereenvolgens worden de cijfers over de vacatures voor directiepersoneel, 
docenten en ondersteunend personeel gepresenteerd. In het mbo zijn alle 69 instellingen 
benaderd voor het onderzoek. Dit betekent niet alleen de ROC’s, maar ook de AOC’s en 
vakscholen. In enkele instellingen zijn meerdere personen benaderd, waardoor er in totaal 
75 personen gevraagd zijn om de enquête in te vullen.29 In deze sector zijn maar twee 
meetperiodes gebruikt om vacature cijfers te berekenen, waarbij kwartaal 3 de eerste 
meting is en de andere drie kwartalen de tweede meting.  
 
In Tabel 4.1 zijn voor beide metingen de benaderde populatie en het respons opgenomen. 
Van de 75 benaderde personen heeft 29 procent in de eerste meting en 41 procent in de 
tweede meting gerespondeerd. Gezien het geringe aantal mbo-instellingen moeten 
uitkomsten voorzichtig worden geïnterpreteerd.  
 

 Tabel 4.1 Populatie en respons 2008-2009 besturen en instellingen in het mbo 

 Benaderde personen Netto respons 

Derde kwartaal 75 29% 

Vierde/ eerste/ tweede kwartaal 75 41% 

 
 

4.2 Vacatures directie 

Voor directiepersoneel in het mbo geldt dat zowel de ontstane als de vervulde vacature-
intensiteit30 is gedaald ten opzichte van vorig schooljaar. Bovendien staan directie-
vacatures dit schooljaar gemiddeld minder lang open. Vacatures lijken dit schooljaar 
makkelijker te worden vervuld. Deze paragraaf behandelt de kernindicatoren over 
vacatures voor directieleden van mbo-instellingen. In de tabellenbijlage is een 
uitgebreider overzicht van de resultaten te vinden. 
 
 

                                                   
29  Doordat respondenten gevraagd is of ze voor de gehele instelling of voor een deel van de instelling de vragenlijst 

beantwoorden, is voorkomen dat dubbeltellingen optreden als meerdere mensen van een instelling de enquête invullen.  
30  De vacature-intensiteit is het aantal vacatures als percentage van de totale werkgelegenheid. Deze is berekend door 

middel van enquête gegevens en formatie gegevens van het CFI van 1 oktober 2008. 
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4.2.1 Kernindicatoren 

In Tabel 4.2 zijn de populatieschattingen weergegeven voor het totale aantal en de totale 
omvang van ontstane, vervulde en vervallen vacatures over het hele schooljaar 2008-
2009. Ook het gemiddelde aantal openstaande vacatures aan het eind van de kwartaal-
metingen en de vacature-intensiteiten voor directieleden zijn weergegeven in de tabel.  
 
Het aantal ontstane vacatures bedraagt 168, welke alle de omvang van een voltijd-baan 
hebben (168 fte). De ontstane vacature-intensiteit ligt daarmee dit schooljaar op 
15,2 procent. Er zijn 153 vacatures vervuld, die ook allemaal de omvang van 1 fte 
hadden. Daarmee is het aantal ontstane vacatures groter dan het aantal vervulde 
vacatures. Gemiddeld werd 11 fte aan directievacatures niet op tijd vervuld, wat 
1,5 procent van de werkgelegenheid is. Voor zowel de ontstane als de vervulde en 
openstaande vacatures geldt, dat er dit jaar een daling is in aantal en omvang. Opvallend 
is dat er in schooljaar 2008-2009 geen vacatures zijn vervallen, terwijl het aantal 
vervallen vacatures het schooljaar daarvoor op 18 lag (18 fte). 
 

 Tabel 4.2 Populatieschatting van het aantal vacatures* voor directiepersoneel in het mbo 2008-2009 

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 168 168 15,2 

Vervulde vacatures 153 153 14,7 

Vervallen vacatures 0 0 0,0 

Openstaande vacatures 11 11 1,5 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
In Figuur 4.1 zijn de ontstane en vervulde vacature-intensiteiten van de afgelopen zes 
schooljaren weergegeven.  
 

 Figuur 4.1 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor directiepersoneel in het mbo (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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In schooljaar 2008-2009 zijn beide intensiteiten gedaald ten opzichte van het voorgaande 
schooljaar. Maar de ontstane en vervulde vacature-intensiteiten zijn hoger dan in de 
schooljaren 2003-2004 tot 2006-2007. Het verschil tussen de intensiteiten is in schooljaar 
2008-2009 gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar.  
 
Figuur 4.2 geeft de gemiddelde openstaande vacature-intensiteiten van de afgelopen zes 
schooljaren weer.  
 

 Figuur 4.2 Openstaande vacature-intensiteit* voor directiepersoneel in het mbo (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
De stijgende trend van de afgelopen jaren is in schooljaar 2008-2009 doorbroken, door 
een daling in de openstaande vacature-intensiteit. Dit betekent dat er gemiddeld minder 
vacatures niet op tijd zijn vervuld. Daarnaast is het percentage instellingen zonder 
openstaande vacatures flink gestegen ten opzichte van voorgaande jaren: 97 procent van 
de responderende instellingen geeft aan geen openstaande vacatures te hebben (zie Tabel 
4.3). Dit wil zeggen dat maar 3 procent van de mbo-instellingen openstaande vacatures 
had, terwijl de openstaande vacature-intensiteit gemiddeld op 1,5 procent lag, wat lager is 
dan het voorgaande schooljaar, maar wat nog steeds aanzienlijk is. Hieruit volgt dat de 
openstaande vacatures erg geconcentreerd zijn bij een klein aantal instellingen. Het 
aandeel responderende instellingen zonder ontstane vacatures kent over de tijd heen geen 
grote uitschieters. Het aandeel instellingen zonder vervulde vacatures is door de tijd heen 
echter fors gedaald. Ook in schooljaar 2008-2009 is het percentage instellingen zonder 
vervulde vacatures gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar. 
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 Tabel 4.3 Percentage instellingen zonder vacatures directie mbo, van 2005-2006 t/m 2008-2009 (% van de respons) 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

N respondenten 105 89 77 37 

Ontstane vacatures 80% 82% 77% 75% 

Vervulde vacatures 85% 83% 77% 68% 

Openstaande vacatures 88% 81% 83% 97% 

 
 

4.3 Vacatures onderwijzend personeel 

Naast directiepersoneel is ook onderwijzend personeel meegenomen in de vacatureschat-
tingen voor het mbo. In schooljaar 2008-2009 is de dalende trend in de ontstane en 
vervulde vacature-intensiteit doorgezet. De openstaande vacature-intensiteit is in 
schooljaar 2008-2009 ook gedaald. Deze paragraaf behandelt de kernindicatoren, in de 
tabellenbijlage is aanvullende informatie opgenomen.  
 
 

4.3.1 Kernindicatoren 

In schooljaar 2008-2009 is het aantal ontstane vacatures voor onderwijzend personeel in 
het mbo 1.975 met een omvang van 1.298 fte. Dit komt overeen met 4,8 procent van de 
werkgelegenheid. Gedurende het schooljaar zijn er naar schatting 1.567 vacatures (981 
fte) vervuld. Er zijn dus minder vacatures vervuld dan ontstaan, waardoor er gemiddeld 
170 vacatures (147 fte) openstonden. Vorig schooljaar stonden er gemiddeld 353 
vacatures (275 fte) open, het aantal ontstane vacatures lag toen ook fors hoger, op 2.845 
met een omvang van 1.896 fte. De openstaande vacature-intensiteit in schooljaar 2008-
2009 is dan ook gedaald tot 0,7 procent. In schooljaar 2007-2008 was dit nog 1,0 procent.  
 

 Tabel 4.4 Populatieschatting van het aantal vacatures* voor docenten in het mbo 2008-2009 

 Aantal Fte Intensiteit 

Ontstane vacatures 1.975 1.298 4,8 

Vervulde vacatures 1.567 981 3,7 

Vervallen vacatures 48 43 0,2 

Openstaande vacatures 170 147 0,7 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
In Figuur 4.3 is de ontwikkeling van de ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor 
docenten in het mbo weergegeven over de afgelopen zes schooljaren.  
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 Figuur 4.3 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor docenten in het mbo (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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De figuur laat voor de laatste twee schooljaren een neerwaartse trend zien in de ontstane 
en vervulde vacature-intensiteiten. Het verschil tussen deze vacature-intensiteiten is 
toegenomen. Waar de ontstane en vervulde vacature-intensiteiten in schooljaar 2007-
2008 nog op respectievelijk 6,8 en 6,4 procent lagen, waren deze in schooljaar 2008-2009 
respectievelijk 4,8 en 3,7 procent. Hieruit blijkt dat ondanks dat er minder vacatures zijn 
ontstaan, de vacatures voor onderwijzend personeel moeilijker vervulbaar zijn geworden.  
 
Figuur 4.4 geeft de ontwikkeling van de openstaande vacature-intensiteiten weer. 
 

 Figuur 4.4 Openstaande vacature-intensiteiten* voor docenten in het mbo (2003-2004 t/m 2008-2009) 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 
een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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Ondanks dat het verschil tussen ontstane en vervulde vacature-intensiteiten groter is 
geworden in schooljaar 2008-2009, is de gemiddelde openstaande vacature-intensiteit 
lager geworden. Deze daling in openstaande vacature-intensiteit is echter minimaal.  
 
Bij 19 procent van de instellingen die gerespondeerd hebben zijn er in schooljaar 2008-
2009 geen vacatures ontstaan. Eenzelfde percentage heeft geen vervulde vacatures gehad. 
In beide gevallen is het percentage instellingen zonder ontstane dan wel vervulde 
vacatures fors gedaald. Dit is opmerkelijk aangezien het aantal ontstane en vervulde 
vacatures gedaald is in schooljaar 2008-2009. Hieruit blijkt dat vacatures meer verspreid 
over de instellingen zijn ontstaan. Daarnaast is het aandeel instellingen zonder 
openstaande vacatures fors gestegen. Vacatures werden grotendeels vervuld tijdens het 
kwartaal dat ze vacant werden. 
 

 Tabel 4.5 Percentage instellingen zonder vacatures docenten mbo naar 2004-2009 (% van de respons) 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

N respondenten 123 94 81 55 

Ontstane vacatures 44% 33% 31% 19% 

Vervulde vacatures 42% 36% 36% 19% 

Openstaande vacatures 69% 42% 43% 66% 

 
 

4.4 Vacatures ondersteunend personeel 

De laatste personeelscategorie die meegenomen is voor het mbo is het ondersteunend 
personeel. Deze categorie bestaat uit zowel het onderwijsondersteunend personeel (oop) 
als het organisatie- en beheerspersoneel (obp). Voor deze personeelscategorie geldt dat de 
gemiddelde openstaande vacature-intensiteit is gedaald ten opzichte van vorig schooljaar. 
Tegelijkertijd zijn de ontstane en vervulde vacature-intensiteit gedaald, maar is het 
verschil tussen de ontstane en de vervulde vacatures groter geworden. Naast de 
beschreven kernindicatoren in deze paragraaf, geeft de tabellenbijlage aanvullende 
informatie. 
 
 

4.4.1 Kernindicatoren 

De populatieschattingen van de vacatureomvang van ondersteunend personeel zijn 
weergegeven in Tabel 4.6. In schooljaar 2008-2009 zijn naar schatting 1.475 vacatures 
ontstaan met een omvang van 1.159 fte. De omvang van ontstane vacatures is 9,4 procent 
van de totale werkgelegenheid voor ondersteunend personeel. Het aantal vervulde 
vacatures is naar schatting 1.039, met een omvang van 742 fte en een vacature-intensiteit 
van 6 procent. Het aantal ontstane en vervulde vacatures, evenals het gemiddeld aantal 
openstaande vacatures, is fors gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In 
schooljaar 2007-2008 lag het aantal ontstane vacatures nog op 2.250 (1.844 fte), het 
aantal vervulde vacatures op 2.052 (1.678 fte) en het aantal openstaande vacatures 
gemiddeld op 356 (307 fte). Daarnaast zijn de ontstane en vervulde vacature-intensiteiten 
in schooljaar 2008-2009 gedaald.  
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 Tabel 4.6 Populatieschatting van het aantal vacatures* voor ondersteunend personeel in het mbo 2008-2009 

 Aantal Fte Intensiteit** 

Ontstane vacatures 1.475 1.159 9,4 

Vervulde vacatures 1.039 742 6,0 

Vervallen vacatures 25 19 0,2 

Openstaande vacatures 125 118 1,5 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Figuur 4.5 geeft het verloop van beide intensiteiten over de afgelopen zes schooljaren 
weer. 
 

 Figuur 4.5 Ontstane en vervulde vacature-intensiteiten voor ondersteunend personeel in het mbo (2003-2004 t/m 2008-

2009) 
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Na een stijgend verloop in de ontstane en vervulde vacature-intensiteiten, is de laatste 
twee schooljaren een daling te zien. Zoals elk weergegeven schooljaar is ook dit 
schooljaar de vervulde vacature-intensiteit lager dan de ontstane vacature-intensiteit. 
Afgelopen schooljaar was het verschil relatief groot, maar ging het tevens om geringere 
aantallen.  
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 Figuur 4.6 Openstaande vacature-intensiteiten* voor ondersteunend personeel in het mbo van 2003-2004 tot en met 2008-

2009 
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* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 
een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
Figuur 4.6 geeft de gemiddelde openstaande vacature-intensiteiten weer van de laatste zes 
schooljaren. De gemiddelde openstaande vacature-intensiteit is afgenomen in vergelijking 
met het voorgaande schooljaar. Dit doorbreekt de stijgende trend die vanaf 2003-2004 is 
ingezet.  
 
In het schooljaar 2008-2009 is het aantal ontstane vacatures voor ondersteunend 
personeel fors afgenomen in het mbo. Desondanks is het aandeel respondenten zonder 
ontstane vacatures ook sterk afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren (zie Tabel 
4.7). Blijkbaar zijn er weliswaar minder vacatures ontstaan, maar zijn deze verspreid over 
meer instellingen. Daarnaast zijn er zijn meer instellingen waar vacatures open blijven 
staan aan het einde van de kwartalen. Het aandeel respondenten zonder openstaande 
vacatures is namelijk gedaald naar 66 procent in vergelijking met de vrij stabiele 
resultaten over voorgaande jaren (93-95%).  
 

 Tabel 4.7 Percentage instellingen zonder vacatures ondersteunend personeel mbo, van 2004-2005 t/m 2008-2009 (% van 

de respons) 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

N respons 123 97 81 50 

Ontstane vacatures 79% 68% 66% 33% 

Vervulde vacatures 60% 50% 41% 40% 

Openstaande vacatures 93% 94% 95% 66% 
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Bijlage 

Tabellenbijlage primair onderwijs 

Directie 
 Tabel B.1.1 Vacatures voor directie in het primair onderwijs (in fte, 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 861 738 749 756 887 1.041 

Vervulde vacatures 827 766 704 653 823 993 

Openstaande vacatures 208 150 150 181 190 216 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is daarentegen een totaal 

over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.1.2 Vacature-intensiteiten (%) voor directievacatures in het po (2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 7,4 6,5 6,7 6,8 8,3 9,9 

Vervulde vacatures 7,1 6,8 6,3 5,9 7,7 9,4 

Openstaande vacatures 1,8 1,3 1,3 1,6 1,8 2,0 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is daarentegen een totaal 

over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.1.3 Moeilijk vervulbare vacatures (%; 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Moeilijk vervulbaar 48 63 67 78 78 60 

Niet moeilijk vervulbaar 53 37 33 32 22 40 

 
 
Onderwijzend personeel 

Tabel B.1.4 Percentage scholen zonder vacatures leraren po 2008- 2009 (% van de respons) 

 2008-2009 

Respons 2.337 

Ontstane vacatures 73% 

Vervulde vacatures 74% 

Openstaande vacatures 91% 
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 Tabel B.1.5 Vacatures voor leraren in het primair onderwijs (in fte, 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 6.429 4.684 4.468 6.964 7.123 8.488 

Vervulde vacatures 6.923 4.674 4.356 6.709 6.847 8.178 

Openstaande vacatures 307 210 192 325 407 666 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is daarentegen een totaal 

over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.1.6 Regressie-coëfficienten openstaande vacatures (alleen significante effecten gepresenteerd)31 

 (Exp)B Significantie 

2005   

Derde kwartaal 0,483 * 

Vierde kwartaal 0,480 * 

2006   

Eerste kwartaal 0,504 * 

Tweede kwartaal 0,426 * 

Vierde kwartaal 0,511 * 

2008   

Derde kwartaal 1,682 ** 

Vierde kwartaal 1,651 ** 

2009   

Tweede kwartaal 2,220 ** 

Regio   

Almere 2,536 * 

Amsterdam 1,990 * 

Gooi en Vechtstreek / Eemland 2,402 ** 

Groningen 0,070 ** 

Haaglanden 1,910 ** 

Rijn / Gouwe 1,892 * 

Rotterdam 1,813 * 

Utrecht 3,888 ** 

Zeeland 0,202 * 

Zuidelijk Noord-Holland 1,958 ** 

Zuid Limburg 0,237 * 

Denominatie    

Overig bijzonder onderwijs 2,163 ** 

Overig   

Leerlingaantal (log) 1,621 ** 

Gemiddeld gewicht per leerling 2,554 ** 

Constante 0,001 ** 

Nagelkerke pseudo R2 .134  
* p > ,05; ** p > ,01 

                                                   
31  We hebben gebruik gemaakt van een logistische (backstep) regressieanalyse, waarin de jaren en kwartalen (2005-2009), 

28 clusters van rpa-gebieden, denominatie, leerlingaantal, gemiddeld gewicht per leerling en mate van stedelijkheid zijn 
opgenomen. In deze tabel geeft een (Exp)B boven 1 een grotere kans op vacatures ten opzichte van de referentiecategorie 

aan, en onder de 1 een kleinere kans op vacatures. Met de ** wordt het significantieniveau van de gevonden verschillen 

aangegeven.  
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 Tabel B.1.7 Vacature-intensiteiten (%) naar denominatie  

 Openbaar Rooms-

katholiek 

Protestants 

christelijk 

Algemeen 

bijzonder 

Overig 

bijzonder 

Ontstane vacatures 8,2 7,7 8,7 10,1 10,5 

Vervulde vacatures 7,9 7,8 8,0 9,0 10,4 

Vervallen vacatures 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 

Openstaande vacatures 2,2 0,5 0,6 1,2 1,7 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.1.8 Vacature-intensiteiten (%) naar regio  

 Noord Oost West  Zuid 

Ontstane vacatures 6,7 8,3 9,5 7,0 

Vervulde vacatures 6,0 8,7 8,8 6,9 

Vervallen vacatures 0,2 0,2 0,4 0,3 

Openstaande vacatures 0,2 0,6 0,9 0,4 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.1.9 Vacature-intensiteiten (%) naar gemeenteomvang  

 G4 G27 Overige gemeenten 

Ontstane vacatures 11,3 7,2 8,2 

Vervulde vacatures 9,3 7,0 8,2 

Vervallen vacatures 0,5 0,3 0,3 

Openstaande vacatures 1,7 0,4 0,5 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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 Tabel B.1.10 Openstaande vacature-intensiteit (%) naar clusters van rpa-gebieden 

 Intensiteit 

Groningen 0,2 

Friesland 0,1 

Zuid en Midden Drenthe 0,5 

IJssel en Vecht 0,7 

Twente 0,4 

IJssel Veluwe 0,7 

Arnhem Achterhoek 0,3 

Nijmegen Rivierenland 0,5 

Flevoland 0,7 

Gooi Vechtstreek Eemland 0,9 

Utrecht Midden 0,6 

Noord Holland Noord 0,1 

Zuidelijk Noord Holland 0,7 

Rijn Gouwe 0,6 

Haaglanden 0,9 

Rijnmond 0,7 

Zeeland 0,2 

West Brabant 0,2 

Midden Brabant 0,3 

Noordoost Brabant 0,5 

Zuidoost Brabant 0,4 

Noord Midden Limburg 0,4 

Zuid Limburg 0,2 

Almere 1,1 

Utrecht 1,9 

Amsterdam 2,7 

Den Haag 0,7 

Rotterdam 1,3 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde.  

 
 Tabel B.1.11 Vacature-intensiteiten (%) naar aandeel gewichtenleerlingen  

 Tot 10% 10-20%% 20-30%% meer dan 30% 

Ontstane vacatures 8,5 8,0 7,0 8,5 

Vervulde vacatures 8,9 8,1 6,8 7,6 

Vervallen vacatures 0,2 0,3 0,0 0,5 

Openstaande vacatures 0,4 0,4 0,6 1,0 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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Ondersteunend personeel 
 Tabel B.1.12 Vacatures voor ondersteunend personeel in het primair onderwijs (in fte, 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 920 1.011 803 1.373 1.300 1.656 

Vervulde vacatures 1.007 948 785 1.242 1.266 1.448 

Openstaande vacatures 96 62 67 117 115 132 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is daarentegen een totaal 

over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.1.13 Vacature-intensiteiten (%) naar regio 

 Noord Oost West Zuid 

Ontstane vacatures 18,9 11,0 14,3 13,1 

Vervulde vacatures 11,7 11,0 12,7 11,1 

Vervallen vacatures 1,3 0,1 0,7 1,6 

Openstaande vacatures 2,1 1,2 1,1 0,5 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.1.14 Vacature-intensiteiten (%) naar mate van stedelijkheid 

 Zeer sterk 

stedelijk 

Sterk 

stedelijk 

Matig 

stedelijk 

Weinig 

stedelijk 

Niet-

stedelijk 

Ontstane vacatures 13,4 9,8 14,4 17,8 19,3 

Vervulde vacatures 11,9 8,7 10,9 17,4 16,1 

Vervallen vacatures 0,1 0,7 1,1 1,5 1,0 

Openstaande vacatures 1,0 0,7 1,4 1,3 1,7 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is daarentegen 

een totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 
Tabellenbijlage voortgezet onderwijs 

Directie 
 Tabel B.2.1 Vacatures voor directie in het voortgezet onderwijs (fte, 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 281 205 212 301 244 215 

Vervulde vacatures 256 218 213 264 232 244 

Openstaande vacatures 47 30 22 48 51 43 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde  vacatures is daarentegen een 

totaal over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  

 
 Tabel B.2.2 Vacature-intensiteiten (%) voor directievacatures in het vo (%; 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 6,8 5,4 6,1 7,7 6,2 5,5 

Vervulde vacatures 6,2 5,8 6,1 6,7 5,9 6,2 

Openstaande vacatures 1,1 0,8 0,6 1,2 1,3 1,1 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is daarentegen een totaal 

over het hele schooljaar, waardoor deze cijfers niet zonder meer te relateren zijn.  
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 Tabel B.2.3 Duur openstaande vacatures directiepersoneel vo (%) 

 Aandeel 

Gemiddeld 1 tot 2 weken open 20 

Gemiddeld 3 tot 4 weken open 13 

Gemiddeld tussen 1 en 2 maanden open 22 

Gemiddeld tussen 3 en 4 maanden open 9 

Gemiddeld langer dan 3 maanden open 36 

Totaal 100 

 
 
Onderwijzend personeel 

 Tabel B.2.4 Vacatures voor leraren in het voortgezet onderwijs (in fte, 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 4.012 3.989 4.492 5.164 5.500 2.910 

Vervulde vacatures 3.789 3.621 4.176 4.592 5.108 3.453 

Vervallen vacatures 339 438 349 402 311 96 

Openstaande vacatures 251 181 148 318 399 155 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 
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 Tabel B.2.5 Regressie-coëfficienten openstaande vacatures (alleen significante effecten gepresenteerd)32 

 Exp(B) Significantie 

Tijd   

Eerste kwartaal 2006 0,573 ** 

Tweede kwartaal 2006 0,258 ** 

Derde kwartaal 2007 1,885 ** 

Vierde kwartaal 2007 1,773 ** 

Eerste kwartaal 2009 0,448 ** 

Tweede kwartaal 2009 0,282 * 

Stedelijkheid   

Zeer stedelijk 2,297 ** 

Sterk stedelijk 1,847 ** 

G4/G27/overig   

G27 0,595 ** 

Schooltype   

Vmbo 1,573 * 

Havo/vwo 0,579 ** 

Brede scholengemeenschap 1,656 ** 

Leerlingenaantal   

Leerlingenaantal (log) 1,656 ** 

Constante 0,010 ** 

Nagelkerke R2 0,186  
*  p > ,05; ** p > ,01 

 
 Tabel B.2.6 Vacature-intensiteiten (%) voor leraren in het voorgezet onderwijs (2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 6,4 6,7 7,2 8,0 8,6 4,6 

Vervulde vacatures 6,1 6,1 6,7 7,1 8,0 5,4 

Vervallen vacatures 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,1 

Openstaande vacatures 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,2 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 

 

                                                   
32  We hebben gebruik gemaakt van een logistische regressieanalyse, waarin de jaren en kwartalen (2005-2009), 28 clusters 

van rpa-gebieden, denominatie, leerlingaantal, percentage niet-westers allochtone leerlingen, schooltype en mate van 

stedelijkheid zijn opgenomen. In deze tabel geeft een Exp(B) boven 1 een grotere kans op vacatures ten opzichte van de 

referentiecategorie aan, en onder de 1 een kleinere kans op vacatures.  
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 Tabel B.2.7 Vacature-intensiteiten voor leraren in het voortgezet onderwijs naar regio (2004/2005 - 2008/2009) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures      

Noord 7,4 5,5 8,3 7,8 5,1 

Oost 7,2 5,8 9,0 8,6 4,3 

West 5,9 7,0 7,5 9,6 5,1 

Zuid 7,4 9,9 8,0 7,3 4,0 

Vervulde vacatures      

Noord 5,4 4,8 7,6 7,2 5,2 

Oost 7,2 5,5 7,1 7,9 5,5 

West 5,3 6,8 6,8 8,9 6,1 

Zuid 6,7 8,4 7,6 6,8 4,4 

Openstaande vacatures      

Noord 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 

Oost 0,4 0,2 0,6 0,5 0,3 

West 0,4 0,3 0,7 0,9 0,3 

Zuid 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is een totaal over het hele 

schooljaar. 

 
 Tabel B.2.8 Vacature-intensiteiten voor leraren naar gemeenteomvang  

 G4 G27 Overige gemeenten 

Ontstane vacatures 3,6 2,1 4,6 

Vervulde vacatures 4,2 6,4 5,1 

Openstaande vacatures 0,2 0,2 0,2 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is een totaal over het hele 

schooljaar. 
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 Tabel B.2.9 Vacature-intensiteiten voor leraren naar onderwijstype (2004/2005 - 2008/2009) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures      

Vmbo 8,2 6,8 8,4 7,7 4,2 

Havo/vwo 7,2 7,8 9,2 8,6 6,6 

Vmbo-tl/havo/vwo 6,9 6,7 10,2 8,9 5,1 

Vmbo/havo/vwo 6,1 7,1 7,2 8,3 4,4 

Praktijkonderwijs 13,0 10,7 12,6 13,4 4,3 

Vervulde vacatures      

Vmbo 8,2 7,6 8,4 6,2 4,5 

Havo/vwo 7,1 7,3 7,7 7,9 8,0 

Vmbo-tl/havo/vwo 6,2 6,4 10,6 9,9 5,5 

Vmbo/havo/vwo 5,3 6,6 6,1 7,5 5,4 

Praktijkonderwijs 12,3 8,3 10,9 10,8 3,9 

Openstaande vacatures     

Vmbo 0,4 0,2 0,5 1,2 0,3 

Havo/vwo 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 

Vmbo-tl/havo/vwo 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 

Vmbo/havo/vwo 0,3 0,3 0,5 0,6 0,3 

Praktijkonderwijs 0,8 0,5 0,9 1,3 0,0 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is een totaal over het hele 

schooljaar. 

 
 Tabel B.2.10 Vacatures in het voortgezet onderwijs naar provincie* 

Intensiteiten  

Ontstaan Vervuld Openstaand 

Groningen 6,2 6,5 0,0 

Friesland 4,8 5,6 0,1 

Drenthe 4,5 5,3 0,2 

Overijssel 2,8 5,0 0,1 

Flevoland 4,4 3,4 0,9 

Gelderland 5,2 5,8 0,4 

Utrecht 6,2 6,7 0,5 

Noord-Holland 4,6 5,3 0,1 

Zuid-Holland 5,1 7,9 0,4 

Zeeland 2,8 3,4 0,2 

Noord-Brabant 3,8 4,8 0,1 

Limburg 4,2 4,4 0,1 

Totaal 5,2 5,8 0,2 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is een totaal over het hele 

schooljaar. 
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Ondersteunend personeel 
 Tabel B.2.11 Vacatures voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs (in fte, 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 912 977 1.011 1.013 1.036 1.038 

Vervulde vacatures 878 878 956 945 950 1.148 

Vervallen vacatures 61 108 70 51 60 3 

Openstaande vacatures 64 55 40 57 83 53 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 

 
 Tabel B.2.12 Vacature-intensiteiten (%) voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs (2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 5,3 6,0 5,7 5,6 6,0 4,1 

Vervulde vacatures 5,1 5,4 5,4 5,2 5,5 4,2 

Vervallen vacatures 0,4 0,7 0,4 0,3 0,4 0,0 

Openstaande vacatures 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 
* Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal over 

het hele schooljaar. 

 
 Tabel B.2.13 Vacature-intensiteiten voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs naar regio (2004/2005 - 

2008/2009) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures      

Noord 6,2 3,2 5,0 5,1 5,3 

Oost 7,3 6,6 7,0 7,0 4,7 

West 4,6 5,4 5,3 6,3 5,8 

Zuid 7,6 6,4 5,0 4,7 6,1 

Vervulde vacatures      

Noord 5,4 6,7 4,4 4,6 5,6 

Oost 6,3 6,6 4,5 7,0 4,3 

West 4,8 4,1 5,3 5,5 7,4 

Zuid 5,7 6,2 6,0 4,2 6,6 

Openstaande vacatures     

Noord 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

Oost 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 

West 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 

Zuid 0,4 0,2 0,2 0,4 0,1 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en  vervulde  vacatures is een totaal over het 

hele schooljaar. 
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 Tabel B.2.14 Vacature-intensiteiten voor ondersteunend personeel naar gemeenteomvang  

 G4 G27 Overige gemeenten 

Ontstane vacatures 4,9 5,9 5,3 

Vervulde vacatures 11,3 6,5 5,4 

Openstaande vacatures 0,4 0,3 0,2 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane en vervulde vacatures is een totaal over het hele 

schooljaar. 

 
 

Tabellenbijlage Mbo 

Directie 
 Tabel B.3.1 Vacatures voor directiepersoneel in het mbo (in fte, 2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 99 79 122 113 175 168 

Vervulde vacatures 101 87 117 105 154 153 

Vervallen vacatures Nb Nb Nb 0 18 0 

Openstaande vacatures 20 11 14 22 25 11 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 

 
 Tabel B.3.2 Vacature-intensiteiten (%) voor directiepersoneel in het mbo (2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 9,5 7,6 11,3 11,4 17,8 15,2 

Vervulde vacatures 9,7 8,3 10,9 10,6 15,6 14,7 

Vervallen vacatures Nb Nb Nb 0,0 1,8 0,0 

Openstaande vacatures 1,9 1,0 1,3 2,2 2,5 1,5 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 

 
 
Onderwijzend personeel 

 Tabel B.3.3 Vacatures voor onderwijzend personeel in het mbo (2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 1.594 1.629 2.120 2.452 1.896 1.298 

Vervulde vacatures 1.587 1.521 2.117 2.284 1.798 981 

Vervallen vacatures Nb Nb Nb 31 95 43 

Openstaande vacatures 111 148 134 272 275 147 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 
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 Tabel B.3.4 Vacature-intensiteiten (%) voor onderwijzend personeel in het mbo (2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 6,1 6,2 8,1 9,2 6,8 4,8 

Vervulde vacatures 6,1 5,8 8,1 8,5 6,4 3,7 

Vervallen vacatures Nb Nb Nb 0,1 0,3 0,2 

Openstaande vacatures 0,4 0,6 0,5 1,0 1,0 0,7 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 

 
 
Ondersteunend personeel 

 Tabel B.3.5 Vacatures voor ondersteunend personeel in het mbo (2003/2004 - 2008/2009) 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 983 1.058 1.456 2.352 1.844 1.158 

Vervulde vacatures 975 1.013 1.247 2.151 1.678 742 

Vervallen vacatures Nb Nb Nb 54 121 25 

Openstaande vacatures 92 113 115 262 307 118 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 

 
 Tabel B.3.6 Vacature-intensiteiten (%) voor ondersteunend personeel in het mbo 2003-2004 tot en met 2008-2009 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ontstane vacatures 7,0 7,2 9,7 15,1 11,8 9,4 

Vervulde vacatures 6,9 6,9 8,3 13,9 10,8 6,0 

Vervallen vacatures Nb Nb Nb 0,3 0,8 0,2 

Openstaande vacatures 0,6 0,8 0,8 1,7 2,0 1,5 
*  Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde. Het aantal ontstane, vervulde en vervallen vacatures is een totaal 

over het hele schooljaar. 
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Tabellenbijlage grote stedenbeleid gemeenten en rpa-indeling 

 Tabel B.4.1 Gemeenten grotestedenbeleid33 

G4 G27 

Amsterdam  Alkmaar 

Rotterdam  Almelo 

Den Haag Amersfoort 

Utrecht Arnhem 

 Breda 

 Deventer 

 Dordrecht 

 Eindhoven 

 Emmen 

 Enschede 

 Groningen 

 Haarlem 

 Heerlen  

 Helmond  

 Hengelo  

 ‘s-Hertogenbosch 

 Leeuwarden 

 Leiden 

 Lelystad 

 Maastricht 

 Nijmegen 

 Schiedam 

 Sittard-Geleen 

 Tilburg 

 Venlo 

 Zaanstad  

 Zwolle 

 

                                                   
33  Voor de indeling van gemeenten naar grotestedenbeleid zijn, in navolging van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 

gemeenten geordend naar G4 (vier grote steden), g27 (27 overige grote gemeenten) en overige gemeenten. 
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 Tabel B.4.2 Regio-indeling op basis van rpa-clustering 

Rpa-clustering Regio 

Groningen Noord 

Friesland Noord 

Zuid en Midden Drenthe Noord 

IJssel en Vecht Oost 

Twente Oost 

IJssel Veluwe Oost 

Arnhem Achterhoek Oost 

Nijmegen Rivierenland Oost 

Flevoland West 

Gooi Vechtstreek Eemland West 

Utrecht Midden West 

Noord Holland Noord West 

Zuidelijk Noord Holland West 

Rijn Gouwe West 

Haaglanden West 

Rijnmond West 

Zeeland Zuid 

West Brabant Zuid 

Midden Brabant Zuid 

Noordoost Brabant Zuid 

Zuidoost Brabant Zuid 

Noord Midden Limburg Zuid 

Zuid Limburg Zuid 

 
 








