
 

Arbeidsmarktgegevens 
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Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) vraag naar personeel, is het belangrijk inzicht 

te hebben in arbeidsmarktgegevens van uw school of uw bestuur. Er zijn veel veranderingen 

op zowel beleidsmatig gebied (zoals professionalisering van docenten en de uitvoering van 

het Bestuursakkoord) als op demografisch gebied (uitstroom van babyboomers en 

leerlingenkrimp in een aantal regio’s). U zult tijdig moeten anticiperen op deze ontwikkelingen 

en mogelijke kwantitatieve of kwalitatieve lerarentekorten om uw personeelsvoorziening op 

orde te houden. 

  

Voion ontsluit op haar website de rapportages die inzicht geven in de arbeidsmarktgegevens voor het 

voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt het Scenariomodel-VO inzicht in leerlingenprognoses, 

formatiebehoefte en bekostiging op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau. 

 

Onderwijsatlas voortgezet onderwijs 

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs laat aan de hand van grafieken en kengetallen een 

samenhangend beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs zien 

rond thema’s als: leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, (on)bevoegd gegeven lessen, de 

route naar het leraarschap en werktevredenheid. Landkaarten tonen in één oogopslag de regionale 

verschillen. 

 

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 van Voion 

Op onze website vindt u 14 regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015. Deze 

rapportages geven een helder beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, 

personeel, vakken en lerarenopleidingen in de verschillende regio’s. In deze rapportages vindt u 

ontwikkelingen en prognoses over:   

 

• Leerlingen  

• Werkgelegenheid  

• Samenstelling personeelsbestand (leeftijd en vakken)  

• Uitstroom lerarenopleidingen  

• Bevoegdheid 

 



 

Bekijk alle informatie over Arbeidsmarktgegevens op www.voion.nl > programmalijnen > arbeidsmarkt 

en mobiliteit > samenwerking netwerken > SAMEN AAN DE SLAG MET ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN  

 

Ondersteuning  

Voion biedt desgewenst ondersteuning in het analyseren en vertalen van de gegevens naar concreet 

strategisch personeelsbeleid en oplossingsstrategieën binnen uw school. Per saldo wil Voion zoveel 

mogelijk hulpmiddelen aanreiken die u kunt gebruiken bij het realiseren van uw visie op het onderwijs. 

Heeft u behoefte aan verdere ondersteuning en advies? Neem dan contact op met een van onze 

regio-adviseurs: 

 

• Jack de Bruin, contactpersoon Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel,  

tel: 06 - 22939665 j.debruin@caop.nl  

• Seth Hielema, contactpersoon Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, 

Utrecht en Zuid Holland, tel: 06 - 52647659 s.hielema@caop.nl       
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VOION 

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen 

vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering en veilig, gezond en 

vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook 

docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en 

adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende 

niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en 

werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 
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