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AKTUA 
Studiedagen voor Bestuurders

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor 

bestuurders en leidinggevende met als focus: beleid rond burn-out in het 

onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in 

hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-

out binnen de schoolcontext.



COVID 19 
Hogere werkdruk en meer stress bij schoolleiders, leraren en docenten

Voor schoolleiders, leraren en docenten hebben de coronamaatregelen een 

hogere werkdruk en meer stress tot gevolg gehad. Zij hebben alles op alles gezet 

om het onderwijs door te laten gaan en geen leerling of student uit het oog te 

verliezen. Leraren en docenten geven aan trots te zijn op wat in de moeilijke 

omstandigheden is bereikt. Ondersteuning en persoonlijke aandacht vanuit het 

management, ook voor het welbevinden, hielpen daarbij.

(Inspectie van het Onderwijs, 2022)



WERKDRUK

Meer dan zeven op de tien leerkrachten zijn ontevreden over de werkdruk, en een op de 
drie riskeert een burn-out. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven die de druk bij het 
onderwijspersoneel onder de loep nam. ‘De cijfers zijn dramatisch’, zegt expert Ralf 
Caers.
TOM ANTONISSEN23 juni 2021, 03:00

De Morgen
Bijna de helft van het personeel zegt ook vaak of altijd na acht uur ’s avonds aan het werk 
te zijn, 45 procent werkt op zondag en 57 procent komt bijna nooit tot rust tijdens de 
week. Volgens de onderzoekers heeft die als gevolg dat het personeel niet voldoende kan 
loskoppelen van het werk, wat dan weer weegt op het privéleven. “Dat leidt tot een 
vicieuze cirkel waarin er te weinig tijd is om te herstellen, waardoor de draagkracht 
afneemt en de draaglast nog zwaarder aanvoelt” (Moons,2022).

https://www.demorgen.be/auteur/Tom%20Antonissen


Actueel

Maart 2022

Een op de vijf jongeren ervaart werkstress

Een op de vijf jongeren tussen de 15 en 25 jaar ervaart werkstress. Vooral 

jongeren die al vast werk hebben, zeggen last te hebben van de druk die hun 

baan met zich meebrengt. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS).

Redactie BN/De Stem 02-03-22, 00:01



Ontwikkelen van burn-outklachten
(Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, TNO 2019)





Meest gevoelige beroep

In 2019 kampt 27,4 procent van alle 

docenten in Nederland met burn-out 

klachten. Het landelijke gemiddelde ligt op 

17 procent. Het onderwijs is het meest 

gevoelige beroep voor burn-out. Wat wel 

opvalt is dat docenten van alle 

beroepsgroepen wel het meest tevreden 

zijn over hun baan.



Van invloed: het type onderwijs en welk vak je doceert

- leraren algemene vakken vo en mbo 31,9%

- leraren beroepsgerichte vakken vo en mbo 28,2 %

- leraren in het hoger onderwijs en hoogleraren 24%

- leraren in het mbo ervaren doorgaans minder 

burn-out-klachten en een hoger welbevinden dan hun 

collega’s in het primair en  voortgezet onderwijs (Conradi,      

2018).  



Turbulente omgeving

‘Je staat altijd aan’

naast positieve interacties ook situaties waar 

negatieve energie in kan gaan zitten.

Veel interacties met 

- leerlingen

- collega’s

- (direct) leidinggevenden

- ouders/verzorgers etc.

Etc.



Burn-out als een driedimensionaal begrip 

(Maslach en Jones, 1986) Burn-out als 

een syndroom van emotionele uitputting, 

depersonalisatie en verminderde 

persoonlijke bekwaamheid vaak 

voorkomend bij personen die 

beroepsmatig veel met mensen werken.

Het tot dit moment meest gangbare model 

(Maslach Burn-out Inventory) is recent aangevuld 

met enkele nieuwe aspecten (zie: Burn-out 

Assessment Tool).  Naast Vier kernsymptomen, te 

weten uitputting, cognitief controleverlies, 

emotioneel controleverlies en mentale distantie, 

drie bijkomende symptomen: depressieve 

klachten en gedragsmatige- en psychosomatische 

spanningsklachten. Desart, S., Schaufeli, W.B., & 

De Witte, H. (2017) 



Als ik ‘s morgens wakker word dan heb ik zin om naar school te gaan

Ik heb het gevoel dat ik in deze baan veel waardevolle dingen bereik

Ik ga in mijn werk heel rustig om met emotionele problemen

De hele dag werken met mensen vormt een ware belasting voor mij

Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg

Ik kan gemakkelijk een ontspannen sfeer scheppen met mijn studenten

Ik voel me mentaal/geestelijk uitgeput door mijn werk 

Ik denk dat ik me te veel inzet voor mijn werk

Ik kan me goed in de belevingswereld van mijn studenten verplaatsen

Als ik les heb gegeven kijk ik er tevreden op terug



Een leven lang leraar

Student (docent in opleiding)

voltijders, deeltijders, zij-instromers.

• Docententekort

• Hoog ziekteverzuim

• Deeltijders (voltijders) die al tijdens de studie aan het 

werk gaan op de (stage)school.

Naast voordelen ook nadelen.

• Inductietraject

• Halverwege de loopbaan

• Langer doorwerken: ‘Still going strong’.



‘Hoe blijf je als leraar in balans?’

In Balans

Hoe houd jij grip op alles wat op je afkomt, 

hoe houd jij alle ballen in de lucht?

In hoeverre heb jij het idee dat je zelf in 

balans bent?



• i.t.t. jaren terug toen een grote groep 50-plussers burn-out geraakte  is er nu 

sprake van een groep jonge leraren tussen de 25 en de 35  jaar die burn-out 

geraakt (maar de groep van 55 tot 65 scoort ook  vandaag nog hoog).

• Een behoorlijke groep startende leraren houdt het onderwijs binnen 

vijf jaar gezien en stapt eruit.

• Het ziekteverzuim bereikt een recordhoogte

• Lichtpuntje: een grote groep leraren geeft aan dat zij juist in de laatste jaren van 

hun loopbaan weer meer plezier in het werk hebben gekregen.



Covid-19

Uit balans

Thuiswerken, lesgeven middels MSTeams

‘Er vond geen ontmoeting plaats’

Op het moment dat je weer naar school gaat besef je pas 

hoe leuk het is om als docent fysiek aan het werk te 

mogen zijn met leerlingen (en leerlingen verlangden na 

een tijdje ook weer naar de school ☺)



Opleidingsschool

Inbedding in het curriculum

Kennis over stress en burn-out kan een preventieve uitwerking hebben

Aandacht hiervoor al tijdens oriënterende stage en vervolgstages



‘Waarom wordt daar nu pas aandacht aan besteed?’

In hoeverre besteed je op je Opleidingsschool nu al aandacht tijdens het opleiden van studenten aan 
het in balans blijven als docent gedurende de gehele loopbaan?

In hoeverre ervaar je  stress en burn-out bij docenten in opleiding of bij beginnende docenten?

Wat zou je nog meer op kunnen pakken vanuit je werk op je Opleidingsschool om hier aandacht aan te 
besteden

In hoeverre is hierdoor sprake van uitval c.q. langdurige afwezigheid/studievertraging?

In hoeverre herken je vanuit het werken op je Opleidingsschool  dat het verzuim en de uitval van 
docenten aan de hoge kant is?

In hoeverre speelt Covid-19 een rol bij het ervaren van stress door je docenten in opleiding?

In hoeverre speelt Covid-19 een rol bij langdurig zijn en uitval van docenten in opleiding?



INTERVISIE 

Wat stagiaires/beginnende docenten vaak bijblijft 

zijn de zaken die niet goed gingen 

De zaken die goed verliepen verdwijnen uit het zicht

Logboek 

Groene momenten 

Rode momenten



Beschrijf drie situaties waar jij

positieve energie

van krijgt (hebt gekregen)

Beschrijf drie situaties waar je jij

negatieve energie

van krijgt (hebt gekregen)



Flowmomenten

Kun je een concreet voorbeeld 

geven van een situatie die zich 

in je werk  heeft voorgedaan 

waardoor er sprake was van 

een ‘flowmoment’?



TIPS aan docenten in opleiding of beginnende 
docenten

• Focus op een positief scenario in plaats van negatieve 
energie te steken in niet altijd relevante zaken (uitdenken 
van angstscenario’s).

• Zet je energie in t.a.v. zaken waar je zelf grip op hebt!

• Denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen!

• Beweeg! Zoek afleiding!

• Leraren zijn veel betekenisvoller dan ze denken



Jezelf vergelijken met een 

ander is soms goed

kijk niet alleen omhoog, maar 

ook eens omlaag!



Zelfsturing

Insteek: hoe zelf de regie te pakken om ervoor te 

zorgen dat je in balans blijft.

Hoe om te gaan met zaken waar je niet altijd invloed 

op uit kunt oefenen?

Empowerment (zelf vorm en betekenis geven; 

handelen vanuit eigen kracht en zelfredzaamheid

‘You are stronger than you think’.

Slim organiseren van je werk; het stellen van 

prioriteiten (Timemanagement).

Soms andere keuzes durven te maken.



‘vertraagde tijd’

‘nu even niet’

Aan de slag vanuit de 

positieve energie



Inbedding in curriculum van de master bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Professionele schoolorganisatie

Vanaf dit schooljaar in de vernieuwde master: de module

“De Lerende Professional”.

Naast aandacht voor vakinhoud, vakdidactiek, algemene didactiek ook aandacht voor het opereren 

als docent in de schoolorganisatie

(focus meso-niveau).



‘Denk aan je mensen’

Communiceren binnen schoolorganisaties, 

veranderprocessen, professionele identiteit, kennis van 

(school)organisaties

Inspiratiesessies en verwerkingsopdrachten

Gastsprekers o.a.: Mathieu Weggeman; Geert Kelchtermans

Paper onderzoek naar een verandertraject binnen de eigen 

school



Het belang van het investeren in goede docenten.

Significante leraren ervaren minder stress die inherent is

aan het lesgeven en zijn zodoende beter in staat een burn-out te vermijden.




