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Het meest complete onderwijsrecruitment platform 

Wilt u ook graag volledig ontzorgd worden voor uw tijdelijke en vaste vacatures, met een 

professionele ondersteuning en tegen scherpe tarieven? Het team van MeesterBaan helpt u graag 

verder. Met ruim 5.5 miljoen bezoekers, 200.000 kandidaten en CV search met ruim 10.000 

actuele kandidaten heeft MeesterBaan het grootste bereik onder werkzoekenden in het onderwijs. 

 

MeesterBaan ondersteunt zo veel mogelijk scholen en werkzoekenden in alle onderwijssectoren met 

een vacaturebank, onderwijspool en mobiliteitsplatform om uitdagingen in het onderwijs via een 

website, tablet en mobiele telefoon snel in te vullen. We werken met veel enthousiasme om het op 

maat gemaakte landelijke platform te blijven verbeteren en continu aan te laten sluiten op de wensen 

van de doelgroepen met ondersteuning van de nieuwste technologieën. 

 

Waarom kiest u voor MeesterBaan? 

✓ Meer dan 20 jaar specialist in onderwijsvacatures 

✓ Beste prijs/kwaliteit verhouding 

✓ Met ruim 5.5 miljoen bezoekers per jaar het grootste bereik onder kandidaten 

✓ Betrokken en professionele ondersteuning 

✓ Snelle ontwikkeling platform 

 

Hoe kunnen wij u helpen? 

Wij bieden voor uw werving een complete oplossing met onderstaande mogelijkheden: 

 

✓ Vacaturebank – grootste bereik voor uw vaste en tijdelijke vacatures 

✓ CV searchpool – flexibele schil voor de invulling van uw tijdelijke vacatures 

✓ Opleidingen – informatie over opleidingen voor ontwikkeling van uw medewerkers 

✓ Werkenbijpagina – presentatie van alle vacatures op uw eigen schoolwebsite 

✓ Recruitment module – efficiënt beheer van uw vacatures en sollicitaties 

 

Eenvoudig en snel vacatures plaatsen 

MeesterBaan biedt u een aantal opties om de vacatures te plaatsen tegen de laagste tarieven. Op 

deze wijze kan MeesterBaan iedere organisatie met veel of weinig vacatures van dienst zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. 

 

 

No-cure-no-pay Abonnement Vacaturepakket 

 Kosteloos plaatsen en 
vergoeding bij aanstelling 

 Beheer van vacatures via 
MeesterBaan 

 Sollicitaties verlopen via de 
website van MeesterBaan 

 Alleen voor onderwijs 
instellingen 

 

€500,- per aanstelling Vraag offerte aan Vanaf €300,- 

 

 Vast bedrag per jaar 

 Onbeperkt vacatures 
plaatsen en kandidaten 
aanstellen 

 Meerdere opties voor het 
ontvangen van sollicitaties 

 Alleen voor onderwijs 
instellingen 

 Vast bedrag per vacature 

 Meerdere vacatures 
inkopen met korting 

 60 dagen online getoond 

 Meerdere opties voor het 
ontvangen van sollicitaties 

 Vacatures worden in 3 
regio’s getoond 
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Tarieven vacatures VO, VSO, MBO, HBO en (onderwijs)organisaties 

U kunt onbeperkt kandidaten aanstellen. Bij meerdere vacatures is een vacaturepakket voordeliger.  

 

Omschrijving Prijs per vacature in € 

1 vacaturecredit 300 

2 - 5 vacaturecredits  270 

6 - 10 vacaturecredits  240 

11 – 20 vacaturecredits  210 

21 - 50 vacaturecredits  180 

Altijd inclusief: 

✓ Vacatures worden 30 dagen online getoond en zijn 12 maanden geldig 

✓ Verlenging van de vacature is mogelijk met 30 dagen 

✓ Automatische mailing naar alle werkzoekenden die aan het profiel voldoen 

✓ U heeft meerdere opties voor het ontvangen van sollicitaties 

✓ Logo, beschrijving van de organisatie en videopresentatie 

 

Tarieven vacatures PO, SO en huiswerkinstituten (introductiekorting) 

U kunt onbeperkt kandidaten aanstellen. Bij meerdere vacatures is een vacaturepakket voordeliger. 

 

Omschrijving       Prijs per vacature in € 

1 vacaturecredit 150 

2 - 5 vacaturecredits  135 

6 - 10 vacaturecredits  120 

11 – 20 vacaturecredits  105 

21 - 50 vacaturecredits 90 

Altijd inclusief: 

✓ Vacatures worden 30 dagen online getoond en zijn 12 maanden geldig 

✓ Verlenging van de vacature is mogelijk met 30 dagen 

✓ Automatische mailing naar alle werkzoekenden die aan het profiel voldoen 

✓ U heeft meerdere opties voor het ontvangen van sollicitaties 

✓ Logo, beschrijving van de organisatie en videopresentatie 
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Extra bereik voor uw vacature 

MeesterBaan biedt een aantal opties aan om extra onder de aandacht van bezoekers te komen. 

 

 

 

MeesterBaan CV search 

Uw vaste en tijdelijke vacatures snel invullen en zelf kandidaten zoeken en benaderen met veel 

gemak. Met CV search beschikken al ruim 1.000 scholen over een flexibele schil met ruim 10.000 

actuele kandidaten, die direct inzetbaar zijn. Hierdoor kunnen uw vacatures snel worden ingevuld. 

Het bereik en gemak van CV search kunt u ook inzetten onder het tabblad “CV search”. U kunt hierbij 

ook kandidaten via MeesterBaan payrollen. Via het platform kunt u een offerte opvragen. 

 

Voordelen voor uw school 

✓ Snelle invulling van vaste en tijdelijke vacatures 

✓ Keuze in verloning (door uw school of payrolling) 

✓ Snel zoeken in gescreende kandidaten met complete profielen 

✓ 24 uur per dag inzicht in actueel en bevoegd kandidatenbestand 

✓ Direct contact opnemen met kandidaten 

 

Welke scholen zetten ons in? 

Op het werkgeversgedeelte kunt u een overzicht van onze referenties vinden. 

 

Krachtig vacature netwerk 

Uw vacature wordt opgenomen in het groot netwerk van onderwijsgerelateerde websites. 

 

MeesterBaan.nl Docentenplein.nl Twitter.com  Indeed.nl 

Onderwijs-banen.nl Vacatures-wiskunde.nl  Onderwijscareer.nl Digischool.nl 

Onderwijsvacaturebank.eu Vacaturewijzer-bao.nl Docent-natuurkunde.nl  Vacatures.nl 

Montessori-vacatures.nl  Vacatures-in-het-mbo.nl Vacature-Duits.nl CNVO.nl 

Advertenties-onderwijs.nl Taaluniversum.org Vacatures-leraar.nl En vele anderen 

 

MeesterBaan in cijfers 

Aantal bezoekers  : 5.500.000  Aantal pageviews  : 17.000.000 

Aantal kandidaten  : 200.000  Aantal invalpool kandidaten : 10.000 

Aantal geplaatste vacatures : 22.000  Aantal sollicitaties  : 140.000 

Aantal scholen    : 5.000   Aantal social media  : 40.000 

Overzicht extra bereik 

Opties Periode Tarief 

Extra aandacht vacature (A)  1 week 75 

Facebook campagne Tegoed 75 

Google Adwords campagne Tegoed 75 

Indeed campagne Tegoed 75 

LinkedIn campagne Tegoed 200 

Opleiding op de voorpagina (B) 4 weken  400 

School op de voorpagina (C) 4 weken 200 


