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Samenvatting 

Pieter Bosch, Rick Ikkersheim, Fleur Rutten en Jacinta Simons zijn docent-in-opleiding aan het 
Centrum voor Onderwijs en Leren van Universiteit Utrecht. In het kader van hun opleiding tot 
eerstegraads docent verrichtten zij een onderzoek naar werkdruk in het voortgezet onderwijs. De 
resultaten van dit Praktijgericht Onderzoek en de aanbevelingen die zij naar aanleiding daarvan doen, 
vormen de basis van dit artikel. 
 
Tien weken vakantie per jaar en altijd vroeg thuis, zo redeneert het bedrijfsleven wel eens jaloers 
over het luie leraarsbestaan. Niets is minder waar in praktijk. In onderwijsland wordt ook driftig 
bezuinigd, lesuren worden korter maar de lesstof niet minder en voeg daar alle andere bijkomende 
taken maar aan toe. De leraar van nu heeft het druk, te druk. Wij onderzochten dit nader in een 
kleinschalig onderzoek aan eerstegraads talendocenten zelf en interviewden de schoolleiding.  
 
Op basis van literatuuronderzoek hebben we werkdruk ingeperkt tot vier factoren, te weten:  
1. De hoeveelheid correctiewerk en het gebruik van nakijkhulpmiddelen. 
2. De ondersteuning van lesvoorbereiding in de vorm van ICT. 
3. Het aantal uur dat gemiddeld per week vergaderd wordt. 
4. Het schoolklimaat van de school waar de docent les geeft. 
 
Vervolgens hebben we de schoolleiding op diverse scholen geïnterviewd. De input uit deze 
interviews hebben we verwerkt tot een online vragenlijst voor eerstegraads talendocenten op onze 
stagescholen met een aanstelling van minimaal 0,5 fte. 
 
Uit analyse van de gegevens blijkt dat de schoolleiding zelf vindt dat ze van alles onderneemt om 
werkdruk te beperken; de docenten zelf geven echter aan daar weinig tot niets van te merken. 
Overigens schromen de docenten zelf ook om bij de schoolleiding aan te kloppen wanneer zij een te 
hoge werkdruk ervaren. Een betere communicatie over en weer is in het belang van beide partijen. 
 
Docenten opperen zeer uiteenlopende maatregelen die de ervaring van werkdruk zouden kunnen 
verlichten. Allereerst het wegnemen van werkdruk tijdens piekbelasting. Hierbij gaat het vooral om 
weghalen van surveilleren als taak door de inzet van speciale toetssurveillanten. Op de lange termijn 
zouden docenten het aantal taakuren graag structureel verminderd zien. Daarnaast dragen docenten 
een tweetal materiële, kortetermijnoplossingen aan: opslag en een Ipad voor elke docent. Echter, de 
beste maatregel die het management kan nemen voor het verminderen van werkdruk bij docenten is 
het verbeteren van de communicatie over dit onderwerp.  
 
Opvallend is dat docenten zeer ontevreden zijn over de ICT-faciliteiten op school. Er is gebrek aan 
voldoende computerwerkplekken om rustig te werken. Bovendien missen docenten de beschikking 
over een beamer/smartboard in elk lokaal. De aanmerkingen op ICT-gebied veroorzaken vooral 
ergernis en niet zozeer lichamelijke klachten,maar het kan uiteindelijk wel de druppel zijn die de 
emmer doet overlopen. 
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1. Inleiding 

Tegenwoordig komt het voortgezet onderwijs in Nederland nog zelden positief in het nieuws. Een 
kleine samenvatting van de berichtgeving van het afgelopen jaar rondom het onderwijs, zou er als 
volgt uit kunnen zien: het onderwijs heeft een tekort aan academici en de kwaliteit laat te wensen 
over, dit moet verbeteren, willen we de concurrentie met het buitenland aankunnen. Daarnaast 
moet er bezuinigd worden op onderwijs en moeten leraren meer werken voor minder geld. Direct of 
indirect hangen deze problemen allemaal samen met de werkdruk in het onderwijs. Bovendien vallen 
er in het onderwijs, vergeleken met andere beroepsgroepen, relatief veel starters uit. Voor ons, als 
startende docenten, is dit reden geweest om te kijken naar werkdruk in het onderwijs en welke 
factoren hierop van invloed zijn.  

Onlangs heeft het DUO-onderwijsonderzoek1, niet te verwarren met een afdeling van DUO, 
de Dienst Uitvoering Onderwijs, een onderzoek laten uitvoeren naar werkdruk in het basis- en 
voortgezet onderwijs in Nederland. Uit dit onderzoek, getiteld: ‘Werkdruk in het primair en 
voortgezet onderwijs‘ (2012), komen opmerkelijke resultaten naar voren. Zo blijkt onder meer dat 45 
procent van de docenten de werkdruk niet acceptabel vindt en 78 procent vindt de werkdruk hoog of 
zeer hoog. Docenten die een (te) hoge werkdruk ervaren, kampen onder meer met ‘een hoog 
ziekteverzuim als gevolg van lichamelijke klachten; minder plezier in het werk; slechte concentratie; 
en afname van de kwaliteit van het werk en productieverlies.’  

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 655 leerkrachten uit het primair onderwijs en 1.255 
docenten uit het voortgezet onderwijs in de periode september-november 2011. De respondenten 
bestaan uit het Online Panel Leerkrachten Basisonderwijs (leerkrachten die het DUO-
onderwijsonderzoek periodiek benadert voor het invullen van een online vragenlijst over 
‘onderwijsrelevante onderwerpen’) en een database van onderwijsfunctionarissen in het voortgezet 
onderwijs (waaronder leraren).  

Nu zijn er meerdere malen onderzoeken geweest (zoals het DUO-onderwijsonderzoek) naar 
werkdruk in het onderwijs. Vaak hebben deze dezelfde strekking, namelijk dat de werkdruk in het 
onderwijs te hoog is, en worden ze in de media breed uitgemeten. Echter, in deze onderzoeken 
worden zelden concrete handreikingen gedaan aan docenten en schoolleiders, om de werkdruk 
onder docenten te verminderen. In andere woorden, de neiging lijkt te bestaan om de factoren die 
de werkdruk negatief beïnvloeden te benadrukken, in plaats van de factoren die de werkdruk positief 
beïnvloeden. Dat is volgens ons een gemiste kans, want dat er problemen zijn rondom werkdruk in 
het voortgezet onderwijs is inmiddels algemeen bekend, een veel moeilijker vraagstuk is hoe deze 
aan te pakken. 

Voortbouwend op enkele onderzoeken naar werkdruk (zie theoretisch kader), in het 
bijzonder ‘Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs‘ (2012), proberen wij uit te vinden welke 
factoren van invloed zijn op de werkdruk van docenten, wat de invloed hiervan is op de 
werkprestaties, en welke maatregelen docenten zouden helpen bij het verlagen van deze werkdruk.  

We beperken werkdruk in dit onderzoek tot een aantal van de meest meetbare factoren die 
voortkomen uit het onderzoek van DUO, te weten: nakijkwerk, lesvoorbereiding in de vorm van ICT, 
vergaderen en schoolklimaat. Deze factoren hebben bewezen invloed op de ervaren werkdruk door 
docenten. Daarnaast zijn het factoren waar het management van de school verantwoordelijk voor is 
en invloed op kan uitoefenen. Zodoende komen we tot de volgende onderzoeksvraag:  

 
Wat ervaren docenten als effectieve managementmaatregelen gericht op het verlagen van de 
werkdruk. 

                                                           

1
DUO-onderwijsonderzoek is onderdeel van DUO Market Research, een marktonderzoeksbureau dat zich naast 

onderwijsonderzoek ook richt op klantenonderzoek, medewerkersonderzoek, imago-onderzoek, onderzoek voor 
gemeenten en arbeidsmarktonderzoek. Het bureau voert onderzoek uit op eigen initiatief en op aanvraag van 
onderwijsinstellingen. Onderwijsonderzoek voeren zij uit onder de 60.000 onderwijsfunctionarissen (po, vo en mbo) die in 
hun database zitten, door middel van online vragenlijsten en groepsdiscussies. 
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Door middel van interviews met schoolleiders en een enquête onder docenten, onderzoeken wij 
bovenstaande factoren en hun (beperkende) invloed op de werkdruk. Naar aanleiding van deze 
resultaten doen wij een advies aan schoolleiders in het kader van werkdrukbeperkende maatregelen. 
 

2. Theoretisch kader 

Definitie van werkdruk 

Het Arboservicecentrum voor het voortgezet onderwijs (het Arbo-VO) spreekt van werkdruk als de 
balans zoek is tussen de hoeveelheid werk(belasting) die een werknemer verricht en de hoeveelheid 
activiteiten (belastbaarheid) die hij of zij kan verrichten. Werkdruk is dus de verhouding tussen de 
van de werknemer gevraagde taken en de hoeveelheid tijd die daarvoor beschikbaar is. Daarbij 
maakt het Arbo-VO onderscheid tussen kwantitatieve werkdruk (te weinig tijd voor een taak) en 
kwalitatieve werkdruk (een taak is te moeilijk). Wij maken echter geen onderscheid tussen deze 
soorten werkdruk, aangezien het niet in het belang van het onderzoek is. Immers, wij willen een 
advies doen aan schoolleiders welke maatregelen werkdrukbeperkend zijn. Daarbij gaat het zowel 
om kwalitatieve als kwantitatieve werkdruk.  
 

Oorzaken van werkdruk 

De rapportage ‘Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs’ (2012) van het DUO 
Onderwijsonderzoek onderscheidt acht verschillende werkdrukaspecten die maken dat leraren een 
hoge werkdruk ervaren. 

1. De persoonlijke capaciteiten van de leraar (als je over onvoldoende capaciteiten voor je werk 
beschikt, zul je over het algemeen eerder een hoge werkdruk ervaren).  

2. De wijze van leiding geven op de school (als de leidinggevende de school niet op de juiste 
wijze organiseert, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de werkdruk die leraren ervaren). 

3. De samenwerking op school (als er op school niet goed wordt samengewerkt – in een team, 
tussen teams enzovoort – kan dat ‘werkdrukverhogend’ werken).  

4. De (fysieke, mentale en emotionele) belasting die het werk van leraren met zich mee brengt.  
5. De niet-lesgevende taken (correctiewerk, vergaderingen, enzovoort). 
6. De mogelijkheid van leraren om hun eigen werk goed te kunnen plannen en vorm te geven 

(het gaat daarbij bijvoorbeeld om een ‘onevenwichtige verdeling van het werk over de week’ 
en om de (mogelijke) druk die het al dan niet continu veranderen van vakinhoudelijke en 
didactische eisen met zich mee brengt). 

7. De ondersteuning in de vorm van leermiddelen/lesmethoden en ICT-middelen als digiborden 
en laptops (als je niet de beschikking hebt over adequate middelen, zal dat in het algemeen 
een negatief effect hebben op de werkdruk).  

8. Personeelswisselingen (veel en frequente personeelswisselingen in het lerarenkorps en het 
schoolmanagement dragen over het algemeen niet in positieve zin bij aan de werkdruk).  

Op basis van de resultaten van het DUO-onderzoek voeren de auteurs deze acht aspecten uiteindelijk 
terug tot een top drie van aspecten die verantwoordelijk zijn voor de door leraren in het voorgezet 
onderwijs ervaren werkdruk. Deze top drie is in volgorde van belang als volgt. 

1. De niet-lesgevende taken (vergaderingen, correctiewerk, begeleiding zorgleerlingen en 
mentoruren). 

2. De beperkte mogelijkheden voor leraren om de eigen werkzaamheden te kunnen plannen en 
vorm te geven.  

3. De (fysieke, mentale en emotionele) belasting van het werk.  



 6 

Veel van de oorspronkelijke acht aspecten vinden we ook terug in verschillende artikelen over 
werkdruk. Zo beschrijven Yong en Yue (2007) vijf oorzaken van burn-outs bij leraren in het voortgezet 
onderwijs in China. Hoewel het Chinese schoolklimaat aanzienlijk verschilt van het Nederlandse, 
komen veel factoren die zij beschrijven als oorzaken van een burn-out, overeen met de acht 
hierboven genoemde aspecten die invloed hebben op de werkdrukervaring bij Nederlandse 
docenten. Young en Yue onderscheiden: studentfactoren, baanfactoren, organisatiefactoren, 
persoonlijke factoren en externe factoren (buiten de school).  
 Bij studentfactoren gaat het er eigenlijk om hoe ‘lastig’ de klas is. Terugkijkend naar de acht 
zojuist genoemde werkdrukaspecten kun je studentfactoren scharen onder persoonlijke capaciteiten 
(hoe manage je zo’n drukke klas) en de belasting van het werk (wat doet zo’n drukke klas fysiek, 
mentaal en emotioneel met je). Baanfactoren kun je onderbrengen bij de volgende aspecten: 
plannen (de pieken en dalen qua drukte zijn inherent aan een baan in het onderwijs), niet-
lesgevende taken (nakijken, vergaderen horen nu eenmaal bij het docentschap). Onder 
organisatiefactoren voegen wij de werkdrukaspecten: wijze van leiding geven, samenwerking op 
school, ICT-ondersteuning en personeelswisselingen. 
 Persoonlijke factoren komen wat ons betreft overeen met de werkdrukaspecten: 
persoonlijke capaciteiten en de belasting van het werk. Externe factoren zijn ten slotte 
personeelswisselingen. Je ziet dat deze laatste genoemde werkdrukaspecten ook al bij de drie 
eerdere factoren genoemd zijn. Wat ons betreft voegen die laatste twee factoren dus niet zo veel 
toe. 

Grayson en Alvarez (2008) beschrijven gedetailleerder welke invloed de schoolcultuur van 
een school kan hebben op werkdruk en de kans op burn-outs bij docenten. Zij concluderen dat 
verschillende elementen uit het schoolklimaat invloed hebben op verschillende aspecten van een 
burn-out. Zo hebben de elementen ‘het aantal schoolregels’, ‘de tijd die tijdens de les besteed wordt 
aan leeractiviteiten’ en ‘het aantal onderbrekingen tijdens de les’ bijvoorbeeld invloed op het aspect 
zelfbeeld. 

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar werkdruk. Rooijackers (2009) schrijft in Levende 
Talen Magazine over de oorzaken van werkdruk, in het bijzonder van docenten Nederlands, maar 
ook over een aantal praktische maatregelen die docenten en scholen kunnen nemen tegen een te 
hoge werkdruk: nakijkassistenten, opslag, rekening houden met surveillancetaken, 
letterkundecoördinatoren en kleinere klassen in de bovenbouw.  

Deze laatste oplossing, het verkleinen van klassen, wordt weerlegd door Atkins (2003) die 
schrijft dat een docent met een grotere klas (boven de twintig leerlingen) niet meer tijd kwijt is met 
het plannen, het voorbereiden en het nakijken, dan een docent met een kleinere klas. Dit komt door 
het feit dat docenten gemiddeld zoveel tijd aan plannen, voorbereiden en nakijken besteden als er 
beschikbaar is. Bij minder leerlingen zal er dus niet direct minder tijd aan deze activiteiten besteed 
worden, maar zal de docent meer tijd per leerling besteden.  

Atkins wijdt echter niet uit over de kwestie dat een docent met een kleinere klas wellicht 
meer tevredenheid ervaart omdat hij meer tijd per leerling heeft. Een tevreden docent kan 
waarschijnlijk meer werkdruk aan dan een docent met een ontevreden gevoel. 
 
Gevolgen van werkdruk 

Over de gevolgen van werkdruk is veel geschreven. Young en Yue (2007) maken het verschil tussen 
enerzijds de gevolgen die een te hoge werkdruk en een burn-out hebben op het individu (geen 
enthousiasme, concentratie of creativiteit, verminderd zelfrespect of zelfbeheersing, en sterke 
reacties op normale situaties) en anderzijds de gevolgen op de organisatie (lage kwaliteit van lessen, 
lage moraal, weinig interesse, onverschilligheid ten opzichte van mensen en gebeurtenissen, en 
inefficiëntie).  
Grayson en Alvarez (2008) voegen daaraan toe dat docenten negatieve gevoelens krijgen ten 
opzichte van leerlingen waardoor de interactie tussen leerling en docent zal verslechteren en de 
kwaliteit van de lessen sterk zal dalen.  
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Ook volgens de rapportage ‘Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs’ (2012) van het DUO-
onderwijsonderzoek zijn de gevolgen van werkdruk voor een organisatie: een hoog ziekteverzuim als 
gevolg van lichamelijke klachten, minder plezier in het werk bij werknemers, slechte concentratie bij 
werknemers en afname van kwaliteit van het werk en productieverlies. Bovendien voegen de auteurs 
toe dat voor de helft van de leraren in het voorgezet onderwijs geldt dat de volgende uitspraken van 
toepassing zijn:  
 
- ‘Ik heb ‘s avonds (na mijn werk) niet voldoende energie om andere dingen te doen.’  
- ‘Ik ben soms gespannen door mijn werk.’ 
 
Circa een derde van de leraren heeft soms moeite om zich te concentreren op het werk en gaat ’s 
ochtends vaak niet uitgerust naar het werk. Een kwart van de leraren in het voortgezet onderwijs 
heeft gezondheidsklachten waarvan zij vermoeden dat ze (mede) door het werk komen.  
 
Maatregelen tegen werkdruk  
Naast dat Yung en Yue (2007) uitgebreid de oorzaken van werkdruk en burn-outs beschrijven, geven 
zij advies aan docenten waarmee deze de kans op een burn-out kunnen verminderen. Hun advies 
bestaat uit vijf tips, die vooral betrekking hebben op de houding en instelling van docenten: stel je 
proactief op, doe je best om je werk plezierig te maken, zorg ervoor dat je persoonlijke behoeftes 
afstemt op je werk, ga verstandig om met je tijd, definieer duidelijk je verantwoordelijkheden, en sta 
open voor verandering en nieuwe kansen.  

Ook Phaff, Dingemanse en Klok-de Vries geven in hun onderzoek ‘Stress rond de Les’ (2012) 
verschillende manieren waarop docenten in het voorgezet onderwijs zelf hun werkdruk kunnen 
verlagen. Een eerste maatregel is dat docenten (en leidinggevenden) persoonlijke behoeften 
vervullen. Dit kan bijvoorbeeld door zich te blijven ontwikkelen met een studie. De tweede maatregel 
die zij noemen is het bevorderen van een zorgvuldig tijdsbeheer waarbij de docent realistische 
werkdoelen en prioriteiten kan stellen. Volgens de derde maatregel zouden klassen kleiner moeten 
worden om zo docenten te helpen met het behalen van hun doelen binnen de gestelde tijd. Een 
vierde maatregel om werkdruk te verlagen, is om verantwoordelijkheden voor taken duidelijk te 
definiëren. Omdat negatief leergedrag en het contact met de ouders van de leerlingen die dit gedrag 
vertonen ook een grote stressfactor is, zou de schoolleiding, als vijfde maatregel, meer schoolbreed 
aandacht moeten besteden aan probleemgedrag van leerlingen. De zesde maatregel die de auteurs 
van het onderzoek geven, is het openstaan voor vernieuwingen en nieuwe mogelijkheden, waardoor 
docenten meer enthousiasme voor hun baan zullen hebben. De laatste maatregel houdt in dat 
docenten een proactieve houding zouden moeten aannemen en werk als iets plezierigs zouden 
moeten zien.  

Ten slotte geven werknemersorganisaties als Het Arboservicecentrum voor het Voortgezet 
Onderwijs (‘Factsheet Praktische Oplossingen voor werknemers’, 2001) en CNV Onderwijs (‘E-book 
Werkdruk’, 2010) op hun websites veel tips voor docenten in het voorgezet onderwijs die een hoge 
werkdruk ervaren. Deze tips zijn vooral kwalitatief van aard en zijn gericht op de werknemer. Tips die 
gegeven worden zijn bijvoorbeeld: zorg voor een goede balans tussen werk en privé, wees kritisch op 
vergaderingen, plan en stel prioriteiten, et cetera. Het valt op dat er weinig tips gegeven worden 
voor het schoolmanagement om de werkdruk van hun werknemers te verlagen. 
 

3. Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag 
Uit het theoretisch kader is gebleken dat er veel is geschreven over de oorzaken van te hoge 
werkdruk in het hoger onderwijs en wat docenten daar zelf tegen zouden kunnen doen. Ook zijn er 
rapporten waar adviezen aan de schoolleiding wordt gedaan. Zo adviseren Grayson en Alvarez om 
een schoolklimaat te creëren waarin het mogelijk is kritiek op de schoolleiding te uiten (Grayson en 
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Alvarez, 2007) Ook adviseren Kirsch en van den Berghe (2010) de schoolleiding om rekening te 
houden met individuele capaciteiten van hun personeel en op basis daarvan taken toe te wijzen.  

In dit PGO zullen wij ons toespitsen op het schoolmanagement. Wat kan het management nu 
effectief ondernemen tegen te hoge werkdruk? Zodoende komen we tot de volgende 
onderzoeksvraag: 
 

"Wat ervaren docenten als effectieve managementmaatregelen gericht op het verlagen van de 
werkdruk?" 

 

Het schoolmanagement van middelbare scholen kan op verschillende manieren inspringen op de 
mogelijk te hoge werkdruk bij hun docenten. De vraag is echter welke van deze maatregelen 
docenten ook werkelijk als positief eravaren. Ons onderzoek heeft daarom tot doel om te 
inventariseren welke beoogd werkdrukverlagende maatregelen er door het schoolmanagement op 
verschillende scholen worden getroffen, om vervolgens, door interviews met de docenten, erachter 
te komen welke maatregelen docenten werkelijk ervaren als werkdrukverlagend.  

Werkdruk zullen we in dit onderzoek inperken tot vier werkdrukverhogende factoren die we 
op basis van de literatuurstudie geselecteerd hebben. Allereerst is dit de top-drie van 
werkdrukverhogende factoren uit de conclusies van het DUO-onderwijsonderzoek. Niet lesgevende 
taken, mogelijkheid om te kunnen plannen en de belasting van het werk zij alle drie factoren waar 
het management invloed op kan uitoefenen. 
 De factor ‘niet-lesgevende taken’ splitsen we op in de twee variabelen: het aantal 
vergaderuren en de hoeveelheid correctiewerk. De variabele correctiewerk breiden we bovendien uit 
met het gebruik van nakijkhulpmiddelen (zowel hulpmiddelen in persona zoals lio’s, stagiaires of 
nakijkassistenten, als hulpmiddelen in materiële vorm zoals (digitale) nakijkmodellen). 

Het onderdeel begeleiding van zorgleerlingen en mentoruren laten we buiten beschouwing. 
Ten eerste omdat begeleiding van zorgleerlingen een specifieke extra taak is die niet voor elke 
docent geldt. Ten tweede omdat mentoruren weliswaar wel standaard zijn, maar wij de indruk 
hebben dat dit ten opzichte van correctiewerk en vergaderingen veel minder op de werkdruk drukt. 
De literatuur die wij onderzocht hebben laat zich niet uit over deze veronderstelling, het is een 
vermoeden op basis van onze eigen onderwijservaring. 
 Het tweede aspect perken we in tot ondersteuning van lesvoorbereiding in de vorm van ICT. 
Lesvoorbereiding heeft alles te maken met plannen en de al dan niet aanwezige ondersteuning van 
ICT hierbij kan in hoge mate werkdruk bepalend zijn. 
Wij hebben er welbewust voor gekozen om het derde aspect niet in zijn geheel als variabele te 
onderzoeken, omdat het een nogal persoonlijk en daardoor moeilijk te meten begrip is. In plaats 
daarvan hebben we de variabele schoolklimaat opgenomen. Ook dit is een zeer breed onderwerp 
waar je een onderzoek op zich naar zou kunnen doen. Daarom beperken we ons in dit onderzoek tot 
die onderdelen van schoolcultuur waar het schoolmanagement invloed op heeft en die een direct 
verband hebben met werkdruk. In andere woorden: op het aantal vergaderingen per week kan de 
schoolleiding veel meer invloed op uitoefenen dan op de sociaal-culturele achtergrond van de 
leerlingen. Daarom onderzoeken we de eerste factor wel en de tweede niet. 
 

Zodoende komen we tot de volgende werkdrukverhogende factoren:  
1. De hoeveelheid correctiewerk en het gebruik van nakijkhulpmiddelen. 
2. De ondersteuning van lesvoorbereiding in de vorm van ICT. 
3. Het aantal uur dat gemiddeld per week vergaderd wordt. 
4. Het schoolklimaat van de school waar de docent les geeft. 
 
Het onderzoek wordt afgenomen onder een specifieke groep binnen alle docenten, namelijk onder 
eerstegraads taaldocenten met een minimale aanstelling van 0,5 fte. Er is specifiek gekozen voor 
taaldocenten als respondenten, omdat bij die vakken van oudsher veel nakijkwerk voorkomt. We 
verwachten dat leraren dit als werkdrukverhogend ervaren.  
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Voor eerstegraads docenten is gekozen naar aanleiding van de conclusies uit het DUO-
onderwijsonderzoek. In het kader van dit onderzoek is een zogenoemde risicogroep voor het ervaren 
van te hoge werkdruk opgesteld. In die risicogroep zitten relatief veel leraren die lesgeven in havo-
vwo-bovenbouw. We kunnen ons voorstellen dat leraren in de bovenbouw het risico lopen te hoge 
werkdruk te ervaren, omdat zij waarschijnlijk veel extra druk ervaren rondom eindexamens. 
 Om een reële inschatting te kunnen maken van werkdruk, is er ook voor gekozen om 
docenten te enquêteren die een minimale aanstelling hebben van 0,5 fte. Deze docenten zouden 
weliswaar meer geroutineerde lesgevers kunnen zijn, maar zij zullen daarbij meer ondersteunende 
onderwijstaken te vervullen hebben die ze als werkdrukverhogend kunnen ervaren. Uit het DUO-
onderwijsonderzoek blijkt namelijk dat docenten juist de niet-lesgevende taken als 
werkdrukverhogend ervaren. 
 
Deelvragen 
- Wanneer is er sprake van een te hoge werkdruk bij docenten?  
Deze vraag hebben we reeds beantwoord in het theoretisch kader. 
 
- Wat doen scholen om een te hoge werkdruk te verlichten?  
Hierbij focussen we op vier hoofdfactoren uit de literatuur (nakijken, lesvoorbereiding en ICT, 
vergaderen en schoolklimaat) en vullen deze waar nodig aan met andere relevant gebleken 
concepten. We leggen deze vraag voor aan de managers op de scholen waar we werken om zo te 
inventariseren welke maatregelen scholen inzetten tegen een te hoge werkdruk.  
 

- In hoeverre zijn docenten op de hoogte van de maatregelen die het management neemt om te 
hoge werkdruk te verminderen? 
Deze vraag wordt beantwoord door middel van de enquête onder de docenten.  
 

- Welke maatregelen zouden er nog meer genomen kunnen worden om een te hoge werkdruk te 
verminderen? 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de interviews die wij onder de managers en 
docenten hebben afgenomen. In interviews met het schoolmanagement zal dus naar voren moeten 
komen welke maatregelen er worden getroffen die tot doel hebben de werkdruk te verlagen. Daarbij 
zijn wij natuurlijk ook erg geïnteresseerd in de motivering van het management om voor die 
maatregelen te kiezen. Baseren zij zij zich op onderzoek, op positieve ervaringen van andere scholen, 
op (nieuw) beleid van de scholenstichting, of ‘slechts’ op intuïtie? 

In interviews met een (zo representatief mogelijk) deel van de docenten, worden de 
verschillende werkdrukverlagende maatregelen aan de docenten voorgelegd, met de vraag in 
hoeverre zij deze interventies ervaren als effectief. Mogelijk blijkt dan dat bepaalde maatregelen 
collectief als doeltreffend worden ervaren, of blijkt het tegendeel waar en hebben bepaalde 
maatregelen geen effect of werken ze zelfs averechts.  

De resultaten van de gesprekken met de schoolmanagers en de docenten van de 
verschillende scholen leggen we vervolgens naast elkaar, zodat een gedegen vergelijking kan worden 
getrokken tussen de bereikte effecten van de maatregelen. Op basis daarvan brengen we in kaart 
welke maatregelen juist wel en welke juist niet effectief blijken om werkdruk onder het 
docententeam te verlagen.  
Naar aanleiding van deze informatie zullen we een advies formuleren voor schoolleiders en de 
onderwijspraktijk in het algemeen, om beleid aangaande de werkdruk adequaat te kunnen 
aanscherpen. Als zo’n advies door dit onderzoek kan worden opgesteld, kan dat scholen niet alleen 
meer tevreden docenten opleveren, maar ook een kostenbesparing.  
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4. Verwachtingen 

Het is lastig van tevoren in te schatten welke van de onderzochte variabelen zwaarder zullen wegen. 
Wij verwachten dat dit verschilt zowel per leerkracht als per school en gaan daarom niet uit van één 
of enkele variabele die veel zwaarder zal wegen dan anderen. Belangrijke zaken die hier voor variatie 
kunnen zorgen zijn bijvoorbeeld:  
 

Schoolklimaat 
Worden er veel toetsen gegeven, zijn er grootschalige projecten, moeten leerlingen veel 
boekverslagen maken of doen ze alleen een eindtoets aan het einde van het blok? Is er veel geld 
voor computers of moet daarop bezuinigd worden? Omdat de bestaande theorie rondom ons 
onderwerp zich voornamelijk richt op docenten en minder op schoolleiders is deze factor moeilijker 
te voorspellen.  
 

Persoonlijke factoren 

Denk aan het opleidingsniveau van de docent en aantal jaren onderwijservaring. Daarnaast zijn ook 
factoren in de persoonlijke leefsfeer zijn van invloed op de werkdruk. Ook kan er gedacht worden 
aan zaken die bijvoorbeeld Yung en Yue (2007) al beschrijven: welke houding heeft de docent? Hoe 
effectief gaat de docent zelf met de eigen tijdsplanning om? 

Wel verwachten wij dat de verschillende scholen zich bewust zijn van de werkdruk van hun 
personeel. Daarbij verwachten wij dat scholen het nut ervan inzien om hun personeel voor een te 
hoge werkdruk te beschermen. Alleen al om het ziekteverzuim te beperken. Anderzijds verwachten 
we dat de scholen mogelijk ook te maken hebben met omstandigheden die de druk op het personeel 
juist noodgedwongen doet toenemen, zoals bezuinigingen, al dan niet door overheidsbesluiten, 
reeds heersend ziekteverzuim, een overvloed aan te verdelen taken en toenemende 
verantwoordelijkheden in de klassenpraktijk. Het schoolmanagement zal waarschijnlijk niet altijd in 
de positie zijn om die moeilijkheden met beleid in goede banen te leiden, zodat de werkdruk voor de 
docent kan afnemen.  
 

Zoals we in de theoretische verantwoording reeds gesteld hebben, ervaren docenten de meeste 
werkdruk door de volgende factoren: 

1. De niet-lesgevende taken. 
2. De beperkte mogelijkheden voor leraren om de eigen werkzaamheden te kunnen plannen en 

vorm te geven.  
3. De (fysieke, mentale en emotionele) belasting van het werk. 

Ook deze factoren zijn niet gemakkelijk op te vangen met louter nieuwe maatregelen, zonder dat het 
de school veel meer kost. Uiteindelijk kan het de school wellicht een besparing opleveren (meer 
efficiëntie en minder ziekteverzuim), door problemen op grotere schaal aan te pakken, maar 
hiervoor ziet men misschien niet altijd de mogelijkheden.  
 
Verder verwachten we dat het beleid van de school, om de werkdruk te beperken, niet, en zeker niet 
volledig, zal zijn afgestemd op wetenschappelijk bewijs van effectiviteit. Ook op dit gebied nemen wij 
aan dat de scholen gebaat zijn bij een gedegen en pragmatisch advies. 

Zowel gebaseerd op de literatuur als onze eigen ervaringen, verwachten wij de volgende 
resultaten terug te krijgen van de docenten. Over het algemeen zullen docenten een hoge tot zeer 
hoge werkdruk ervaren. Dat is het heersende beeld van de onderwijspraktijk in de media en wij 
vermoeden dat dit klopt. Daarom  vermoeden wij ook dat een groot aantal van de correspondenten 
zal aangeven dat zij hierdoor minder presteren op het werk, zich niet uitgerust voelen of fysieke 
klachten ervaren waarvan zij vermoeden dat deze verband houden met de werkdruk. Ook zal 
vermoedelijk blijken dat docenten een hoge werkdruk niet acceptabel vinden.  
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In ieder geval nakijkwerk en lesvoorbereiding zullen zwaar wegen bij het verhogen van de werkdruk, 
zelf ervaren wij dat ook zo. Wij denken niet direct dan één van de maatregelen veel populairder zal 
zijn dan de andere, omdat aan de meeste maatregelen nadelen kleven. Zo is het nadeel van toetsen 
maken op de computer dat het erg rigoureus is en kleine fouten zwaarder zouden kunnen tellen, het 
nadeel van het uitbesteden is dat je dan de werkdruk bij iemand anders verhoogt en leerlingen 
elkaars toetsen laten nakijken is wellicht fraudegevoellig. 

Over vergaderen vermoeden we eveneens dat het een belangrijke bijdrage zal leveren aan de 
werkdruk, maar tevens verwachten wij dat dit per school sterker zal verschillen dan een factor als 
nakijken. Schoolklimaat is van grote invloed op hoe efficiënt er vergaderd wordt, bijvoorbeeld hoe 
adequaat opgeleid de voorzitters van de vergadering zijn en of vergaderingen mogen uitlopen of 
niet.  

Wat betreft ICT-maatregelen verwachten wij dat deze niet erg populair zullen zijn voor het 
verlagen van de werkdruk. Het bieden van ICT-mogelijkheden heeft namelijk alleen zin wanneer hier 
voldoende scholing voor wordt aangeboden en zelf hebben wij kunnen ervaren dat zowel vanuit de 
opleiding als scholen zelf hier weinig aandacht aan wordt besteed. Wel hangen in veel lokalen 
smartboards, maar het aantal docenten dat hier efficiënt mee om kan gaan is beperkt. In acht 
nemend dat het onderwijs een beroepsgroep is waar ook veel ouderen in werkzaam zijn (die vaak 
een grote achterstand op het gebied van ICT hebben), vermoeden wij dat veel docenten het bieden 
van ICT-mogelijkheden niet direct in verband zullen brengen met het verlagen van de werkdruk.  
 

5. Relevantie 

Praktische relevantie 
Het lerarenberoep heeft al jarenlang een negatief image voor studie- en beroepskiezers. 
Lerarenopleidingen worden derhalve, in absolute en relatieve getallen, steeds minder populair. Een 
(deel)oorzaak van dit probleem is de wijdverbreide opvatting dat leraren met een hoge werkdruk te 
maken hebben. Tegelijkertijd zegt men ook wel dat de docent in ruil daarvoor relatief lange vakanties 
kan genieten. Deze verhouding raakt echter op een gegeven moment zoek, zeker als de vakanties om 
bij te komen worden verkort. Bovendien is het ziekteverzuim erg groot, zeker onder jonge docenten. 
Vermoedelijk komt dit  voor een groot deel door de aanzienlijke werkdruk. 

Deze twee ontwikkelingen, de dalende aanwas van afgestudeerde docenten en de vergrijzing 
van het onderwijspersoneel, doet de druk op het onderwijs alleen maar toenemen. Vanwege deze 
redenen hopen wij erachter te komen hoe scholen het beste kunnen inspelen op de immer op de 
loer liggende werkdruk voor docenten.  
 
Persoonlijke relevantie 
Als startende docenten komt er een hoop op ons af. Het is algemeen bekend dat wij meer moeite 
hebben met zaken als klassenmanagement en organisatie dan onze meer ervaren collega’s. Juist dit 
soort zaken dragen sterk bij tot een hogere werkdruk. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat 
ook meer ervaren docenten nog steeds een hoge werkdruk ervaren. Hierdoor rijst bij ons de vraag: 
is: ‘als meer ervaren docenten al veel last hebben van hoge werkdruk, hoe gaan wij het er dan vanaf 
brengen?’ Daarom zou het wenselijk zijn als wij in dit onderzoek een aantal maatregelen zouden 
kunnen aanwijzen die ons en onze collega’s zouden kunnen helpen in het terugdringen van de 
werkdruk. 
 

6. Methode 

Om te onderzoeken hoe docenten de door hun schoolleiding getroffen werkdrukverlagende 
maatregelen ervaren, zijn in twee stadia interviews afgenomen. Hieronder worden beide type 
interviews steeds afzonderlijk besproken, onder interview schoolleiders en enquête docenten. 
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Interview schoolleiders 
Allereerst hebben er interviews plaatsgevonden met de schoolleiders op drie middelbare scholen in 
Nederland. De opzet van deze interviews is terug te vinden in bijlage 4. Deze interviews hadden tot 
doel inzicht te krijgen in welke maatregelen de scholen treffen om de werkdruk onder docenten te 
verlagen. In de interviews is de schoolleiders gevraagd naar hun inschatting van de werkdruk onder 
de docenten, hun specifieke intenties met de maatregelen, hun verwachtingen van de effectiviteit 
van de maatregelen en hun toekomstperspectief met betrekking tot de werkdruk onder het 
onderwijzende personeel. De verkregen informatie vormde de basis voor het ontwerp van het 
interview in het tweede stadium van dit onderzoek. 

Om de werkdrukverlagende maatregelen zo goed mogelijk te kunnen inventariseren is ervoor 
gekozen om één of meerdere schoolleiders van de deelnemende scholen te interviewen. De 
uitwerkingen van deze interviews zijn te vinden in bijlage 5 tot en met 7. Wegens ziekteverzuim van 
één van ons en van de rector op het Leidsche Rijn College en de beperkte beschikbaarheid van de 
andere schoolleiders, hebben er alleen op de volgende drie scholen interviews plaats gehad:  
 
- Cals College, locatie IJsselstein (± 1.250 leerlingen, open katholieke school voor havo, atheneum, 
gymnasium en tweetalig vwo); 
- Meander College, Zwolle (± 950 leerlingen, christelijke scholengemeenschap voor VMBO, havo en 
atheneum); 
- Scholengemeenschap Het Streek, Ede (±2.250 leerlingen, Christelijke school voor VMBO, havo, vwo, 
gymnasium). 
 
Enquête docenten 
Het interview in het tweede stadium van het onderzoek betreft een enquête onder eerstegraads 
taaldocenten op onze vier middelbare scholen. De opzet van deze enquête is terug te vinden in 
bijlage 3. Deze vragenlijst had tot doel te onderzoeken in hoeverre de door de schoolleiding 
geïnitieerde werkdrukverlagende maatregelen ook daadwerkelijk als werkdrukverlagend worden 
ervaren door het personeel. Op deze manier is onderzocht welke maatregelen effectief blijken en 
dus kunnen worden aanbevolen aan schoolleidingen om in te zetten waar de behoefte bestaat om 
de werkdruk te verlagen.  
 
De scholen waar dit onderzoek is afgenomen, zijn: 
- Leidsche Rijn College, Utrecht 
- Cals College, locatie IJsselstein 
- Meander College, Zwolle 
- Scholengemeenschap Het Streek, Ede 
 

7. Instrumenten 

Interview schoolleiders  
Op de deelnemende scholen zijn de schoolmanagers geïnterviewd aan de hand van de vragenlijst 
Interview schoolleiders, zoals opgenomen in bijlage 4. De vragenlijst heeft enerzijds tot doel inzicht te 
krijgen in de indruk die schoolleiding heeft van de werkdruk onder de docenten, en anderzijds om de 
werkdrukverlagende maatregelen op de scholen te inventariseren. De vragenlijst voor schoolleiders 
bestaat uit de volgende soorten vragen: 
 
1 – Profielvragen (‘vragen vooraf’) 
Deze vragen worden gesteld om een beeld te krijgen van de schoolleider. Door te weten hoe lang de 
schoolleider op de school werkzaam is en hoe lang hij of zij er leidinggevend is, kan een goed beeld 
worden gevormd van de schoolleider, als beleidmaker en manager. Ook wordt gevraagd naar het 
algemene beeld van de school (schoolprofiel, aantal leerlingen, managementstructuur), om een 
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indruk te krijgen van de cultuur op de school. 
 
2 – Oriënterende vragen (vragen 1-3) 
Deze vragen zijn erop gericht inzicht te krijgen van de indruk die schoolleiding heeft van de werkdruk 
onder de taaldocenten op school. Deze inschatting kan immers van invloed zijn op het beleid dat 
mogelijk wordt gevoerd met betrekking tot werkdrukbeperking. 
 
3 – Verkennende vragen (vragen 4-11) 
Deze vragen moeten een beeld geven van de maatregelen die op het moment van de 
interviewafname van kracht zijn en die tot doel hebben de werkdruk te verlagen. Daarnaast wordt 
gevraagd naar de manier van communiceren naar het personeel, de manier (opzet en regelmaat) van 
vergaderen, de ICT-faciliteiten en de motivatie vanuit de schoolleiding om deskundigheidsverbreding 
onder docenten te stimuleren.  
 
4 – Verdiepende vragen 
Met deze meerkeuzevragen kan een specifieke kwantitatieve indruk worden verkregen op het gebied 
van de schoolcultuur(sfeer), de samenwerking van het onderwijzend personeel met de schoolleiding 
en het inspelen van de schoolleiding op indrukken en signalen vanuit de school. Met deze informatie 
kunnen de verschillende scholen naast elkaar worden gelegd en objectief worden vergeleken. 
Uiteraard geven deze gegevens slechts een indruk, maar omdat die partij nu eenmaal geen grotere 
groep betreft, is het beeld van de schoolleiding in werkelijkheid nu eenmaal ook zo eenzijdig.  
 
5 – Open, afsluitende vraag 
De gehele vragenlijst voor het interview met de schoolleiding is nauwkeurig voorbereid, maar om te 
voorkomen dat er toch iets over het hoofd wordt gezien, wordt de schoolleiding nog eens gevraagd 
of er nog meer informatie relevant wordt geacht voor ons onderzoek.  
 
De interviews zijn zorgvuldig vastgelegd, maar zijn daarna niet kwalitatief of kwantitatief verwerkt. 
De antwoorden dienden louter tot het adequaat kunnen opstellen van de vragenlijst voor de 
docenten.  
 
Enquête docenten 
De vragenlijsten voor de taaldocenten zijn digitaal verspreid onder de eerstegraads taaldocenten op 
de vier scholen. De lijst vragen is opgenomen in bijlage 3. Een groot deel van de vragen is 
geïnspireerd op de Welzijnscheck Onderwijspersoneel. Die bevat een vragenlijst voor lesgevenden, 
welke is ontwikkeld door TNO kwaliteit van leven, in opdracht van het Vervangingsfonds. Het 
Vervangingsfonds ondersteunt scholen bij het opzetten en implementeren van verzuim-, arbo- en 
personeelsbeleid. Ook op het gebied van welzijn worden door het Vervangingsfonds producten en 
diensten aan het onderwijsveld aangeboden. In 2010 is de welzijnscheck op basis van ervaringscijfers 
en gewijzigde inzichten op enkele onderdelen aangepast. 

De lijst van de welzijnscheck is aanvankelijk geschikt voor onderwijzers in het (speciaal) 
basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, maar voor dit onderzoek is de vragenlijst 
toegespitst op onze doelgroep. Op basis van de verkregen informatie uit de interviews met het 
schoolmanagement, is de vragenlijst vervolgens nog verder toegespitst op de onderzochte praktijk.  

Middels de enquête worden de eerstegraads taaldocenten op de vier deelnemende scholen 
bevraagd over hun ervaren werkdruk en hun indruk van de effectiviteit van de maatregelen. De 
indruk van de maatregelen op de scholen is op een open wijze bevraagd, om de docenten niet te 
sturen in de beoordeling van de effectiviteit van de maatregelen. De door de schoolleiding genomen 
maatregelen werden hierbij namelijk niet geven. Als de docent zelf niet op de hoogte is van de 
maatregelen, ervaart hij of zij ook de de effectiviteit er niet van. 
 
De vragenlijst voor de taaldocenten bestaat uit de volgende soorten vragen: 
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1 – Profielvragen (vragen 1-4) 
De vragen hebben tot doel de ingevulde vragenlijsten achteraf te kunnen categoriseren naar type 
docent, op basis van: gedoceerde taal, lengte van aanstelling op de school, jaren leservaring in totaal 
en grootte van de aanstelling. 
 
2 – Onderzoekende vragen (vragen 5-23) 
Deze vragen zijn de kern van de vragenlijst en bevragen de docent naar de ervaring van de werkdruk, 
de tijdsbesteding aan bepaalde activiteiten of aspecten van het beroep (vergaderen, nakijken, ICT-
gebruik, lesvoorbereiding). Van die tijdsbestedingen wordt gevraagd of men ze acceptabel vindt en 
of de tijdsbestedingen hun werk beïnvloeden. Daarnaast wordt gevraagd naar de beoordeling van 
mogelijke werkdrukverlagende interventies en naar eigen suggesties om werkdruk beleidsmatig aan 
te pakken.  
 
3 – Belevingsvragen (vragen 24-34) 
Deze stellingen vragen de docent om een waardering te geven van zijn of haar beleving op het 
gebied van: samenwerking met de schoolleiding, indruk van de verwachtingen die de schoolleiding 
van de docent heeft, mogelijke kansen voor professionele ontwikkeling binnen de school en 
schoolcultuur.  
 
4 – Verdiepende vragen (vragen 35-48) 
De stellingen dienen een verdieping en verduidelijking te geven van de mogelijke werkdruk van de 
docent. Van de bevraagde aspecten is uit onderzoek gebleken dat ze een goede uitoefening van het 
docentenberoep kunnen verstoren en daardoor spanningen kunnen veroorzaken. De docent wordt 
gevraagd aan te geven in welke mate dit geldt voor de persoonlijke werksituatie. Met deze 
informatie kan vrij gedetailleerd worden vastgelegd hoe groot de werktevredenheid is, welke 
aspecten bij de betreffende docent invloed hebben op deze werktevredenheid en ook op de 
werkdruk.  
 

8. Analysemethode 

Interview schoolleiders 
De interviews met de schoolleiders zijn schriftelijk gerapporteerd, zie bijlage 5 tot en met 7. Hieruit is 
de relevante informatie gehaald om de vragenlijsten af te stemmen op de respondentengroep van de 
docenten op de uitgekozen scholen. 
 
Enquête docenten 
De enquêtes zijn digitaal afgenomen via Survey Monkey. De resultaten zijn door dit programma 
automatisch centraal verzameld. Deze data zijn vervolgens kwalitatief verwerkt op basis van 
groepsgemiddelden. We hebben gezocht naar uitschieters in de gemiddelden en geprobeerd daar 
verbanden tussen groepen in te leggen. 

Aangezien we uiteindelijk slechts zeventien enquêtes terugkregen bleek het niet realistisch 
om hier statistische analyses op los te laten. We hebben dit wel geprobeerd, maar de resultaten 
waren zo divers dat we daar geen zinnige conclusies aan konden verbinden. In de discussie gaan we 
dieper op dit dilemma in. 
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9. Resultaten en conclusie 

In ons PGO-onderzoek hebben wij onderzoek gedaan naar wat eerstegraads talendocenten als 
effectieve managementmaatregelen ervaren die gericht zijn op het verlagen van een te hoge 
werkdruk. We zijn begonnen met het informeren bij schoolleiders naar de maatregelen die zij 
hanteren op hun school om het gevoel van werkdruk te verminderen. Deze maatregelen hebben we 
voorgelegd aan docenten door middel van een digitale enquête. Hierbij hebben wij zowel direct 
gevraagd naar het gevoel van werkdruk dat docenten zelf hebben, als naar vier variabelen die 
volgens de literatuur de meeste werkdruk veroorzaken bij docenten in het voortgezet onderwijs: 
nakijkwerk, voorbereidingstijd en ICT, vergaderen en schoolklimaat. Daarnaast hebben wij docenten 
gevraagd naar de maatregelen die de school volgens hen neemt om werkdruk te verminderen en aan 
welke maatregelen zij nog behoefte zouden hebben.  

Het Arboservicecentrum voor het Voortgezet Onderwijs (Arbo-VO) definieert werkdruk als de 
balans tussen de hoeveelheid werk die een werknemer verricht en de hoeveelheid activiteiten die hij 
of zij kan verrichten. Uit het onderzoek ‘Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs’ (2012) is 
gebleken dat 84 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs een hoge tot zeer hoge werkdruk 
ervaren. 

Uit de interviews met de managers van onze scholen is naar voren gekomen dat het 
management van deze scholen, huns inziens veel doet aan het verminderen van werkdruk bij hun 
personeel. In onze interviews hebben wij onze vragen ingedeeld aan de hand van de eerder 
genoemde vier onderzoeksvariabelen. Bovendien hebben wij ze ook gevraagd naar andere 
maatregelen die het management neemt om werkdruk onder docenten te verminderen.  

De resultaten die uit deze interviews naar voren zijn gekomen zijn verwerkt in vraag 9 
(variabele 1: nakijken), vraag 13 (variabele 3: nakijken), vraag 19 (variabele 2: lesvoorbereiding en 
ICT), vraag 22 en vraag 23 (maatregelen tegen werkdruk).  

De resultaten uit de enquêtes zijn over het algemeen niet heel eenduidig, hoewel er wel een 
aantal opvallende deelresultaten te zien zijn, die het beeld uit de literatuur onderschrijven. Een 
complete analyse van de resultaten is te vinden in bijlage 1 van dit praktijkgericht onderzoek: 
‘beschrijving van resultaten’.  

Wanneer we kijken naar de vragen die de variabele ‘nakijken’ bevragen, komt er geen 
eenduidig beeld naar voren. Zowel bij de vraag over het aantal uur dat de docenten aan nakijken 
besteden als de vraag of het aantal uren dat aan nakijken besteed wordt teveel is, liggen de 
antwoorden ver uit elkaar. Wij verwachten, wat een aantal respondenten ook al aangegeven hebben, 
dat dit resultaat een gevolg is van een onduidelijke vraag: het aantal uren dat besteed wordt aan 
nakijken kan per week heel erg verschillen. Deze variabele zorgt dus voor werkdruk op 
piekmomenten, zoals toetsweken. Deze werkdruk uit zich onder docenten in 
vermoeidheidssymptomen. Om het nakijken efficiënter te maken hebben docenten behoefte aan 
een hogere opslagfactor en meer ICT-mogelijkheden.  

Kijkend naar de variabele ‘lesvoorbereiding en ICT’ komt er wederom geen eenduidig beeld 
naar voren. Dit is vooral het gevolg van het feit dat veel docenten bij de vraag ‘hoeveel tijd besteedt 
u aan het voorbereiden van uw lessen’ voor de optie ‘zes uur of meer gekozen hebben. Wel geeft het 
grootste gedeelte van de respondenten aan dit niet teveel te vinden. Het lijkt er dus op dat deze 
respondenten het normaal vinden dat een groot gedeelte van hun baan bestaat uit het voorbereiden 
van hun lessen, en dat dit dus geen extra werkdruk oplevert.  

Als we naar de controlevraag kijken ‘heeft u te weinig tijd voor het voorbereiden van uw 
lessen’, dan zeggen 13 van de 17 docenten dat dit inderdaad het geval is. Deze resultaten spreken 
elkaar dus tegen. Dit zou te verklaren kunnen zijn door de vraagstelling. Als gevolg van dit tekort en 
dus bijkomende werkdruk geven docenten, net als bij de variabele ‘nakijken’, aan dat dit 
vermoeidheidsklachten geeft.  

Om het voorbereiden efficiënter te maken geven docenten aan behoefte te hebben aan een 
hogere opslagfactor, meer parallelklassen en het delen van lessen met sectiegenoten. Ook blijken zij 
behoefte te hebben aan betere ICT-faciliteiten. Zowel voor het voorbereiden van hun lessen als voor 
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andere professionele activiteiten geeft het overgrote deel van de respondenten aan onvoldoende 
beschikking te hebben over goed functionerende ICT-faciliteiten. Als gevolg hiervan geven docenten 
aan soms gespannen te zijn en onvoldoende tevreden te zijn over het werk dat zij leveren. De 
respondenten geven aan behoefte te hebben aan een waslijst met faciliteiten waarover zij op dit 
moment geen beschikking hebben: meer werkplekken, beamers, smartboards, ipads en laptops.  

Bij het behandelen van de vragen die de variabele ‘vergaderen’ bevragen, zien we een vrij 
eenduidig beeld. Docenten vergaderen gemiddeld één à vier uur in de week. Bij de vraag of de 
docenten dit teveel vinden komt geen eenduidig beeld naar voren. De ene helft van de docenten 
vindt het aantal uur dat zij vergaderen teveel, de andere helft niet. Ook de controlevraag laat dit 
beeld zien. Het grootste gevolg bij de docenten die dit teveel vinden is een gevoel van ergernis. Het 
vele vergaderen zorgt volgens dit onderzoek dus niet voor een groter gevoel van werkdruk.  

Wanneer we kijken naar de vragen die de variabele ‘schoolklimaat’ behandelen, zien we een 
wisselend beeld van de cultuur en sfeer in school. Enerzijds vinden de respondenten dat problemen 
in de werksituatie bespreekbaar zijn en ervaren zij steun van de schoolleiding, maar signalen van 
werkdruk worden daarentegen niet goed opgepikt vinden ze. Het zou kunnen dat de respondenten 
problemen vooral met collega’s bepraten en de schoolleiding er nauwelijks bij betrekken.  

Wanneer de schoolleiding niet op de hoogte is kan ze natuurlijk ook niet optreden, 
bijvoorbeeld tegen collega’s die de kantjes er van af lopen. Klaarblijkelijk schromen respondenten om 
met werkdrukgerelateerde problemen bij de schoolleiding aan te kloppen, ook staat die er wel voor 
open en bieden ze steun.  

Als we de respondenten direct vragen of zij werkdruk ervaren, geeft het overgrote deel van 
de respondenten aan inderdaad veel tot zeer veel werkdruk te ervaren, en dit bovendien niet 
acceptabel te vinden.  

Een ander opvallend resultaat uit ons onderzoek is het feit dat het overgrote deel van de 
respondenten niet op de hoogte is van de maatregelen die het management van hun school neemt 
om te hoge werkdruk onder docenten te verminderen. De meerderheid van deze groep 
respondenten is er zelfs van overtuigd dat het management van hun school helemaal geen 
maatregelen hiertegen onderneemt. Dit is opvallend en geheel in strijd met wat de managers tijdens 
de interviews verteld hebben. Zij gaven juist aan bewust met dit onderwerp bezig te zijn en vertelden 
uitgebreid over de maatregelen die zij ingevoerd hebben om werkdruk onder docenten te 
verminderen. Deze miscommunicatie heeft geen goede invloed op de tevredenheid van docenten en 
zou wat ons betreft voor verbetering in aanmerking moeten komen. 

Bij de vraag welke maatregelen het management kan nemen om het gevoel van werkdruk te 
verminderen, komen uiteenlopende antwoorden naar voren. Allereerst het wegnemen van werkdruk 
tijdens piekbelasting. Hierbij gaat het vooral om het weghalen van surveilleren als taak door de inzet 
van speciale toetssurveillanten. Op de lange termijn zouden docenten het aantal taakuren graag 
structureel verminderd zien. Daarnaast dragen docenten een tweetal materiële, 
kortetermijnoplossingen aan: opslag en een Ipad voor elke docent. Echter, de beste maatregel die 
het management kan nemen voor het verminderen van werkdruk bij docenten is het verbeteren van 
de communicatie over dit onderwerp.  

Onze resultaten komen gedeeltelijk overeen met de resultaten van het DUO-
onderwijsonderzoek (2012). Net zoals in het onderzoek van DUO ervaren onze respondenten grote 
werkdruk, vinden zij deze werkdruk onacceptabel en ervaren zij hierdoor lichamelijke klachten, 
vooral vermoeidheid. Ook zorgen de variabelen ‘nakijkwerk’ en ‘lesvoorbereiding en ICT’ voor een 
gevoel van werkdruk. Deze ‘niet-lesgevende taken’ staan volgens het DUO-onderwijsonderzoek op 
de eerste plaats van de aspecten die verantwoordelijk zijn voor de door leraren in het voortgezet 
onderwijs ervaren werkdruk.  

De factoren ‘vergaderen’ en ‘schoolklimaat’ dragen volgens onze respondenten niet bij aan 
dit gevoel van werkdruk. ‘Vergaderen’ is natuurlijk ook een van de niet-lesgevende taken van een 
docent, maar blijkbaar dus niet een die werkdruk verhoogt. De variabele ‘schoolklimaat’ wordt 
eveneens in het DUO-onderwijsonderzoek genoemd. Overeenkomstig valt deze variabele ook in dat 
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onderzoek niet in de top drie van aspecten die verantwoordelijk zijn voor de door leraren in het 
voortgezet onderwijs ervaren werkdruk.  
 

10. Discussie 

Een verbeterpunt in de vragenlijst voor de docenten is het toevoegen van een aparte vraag naar de 
school waar de respondent werkzaam is. Omdat die vraag nu ontbreekt, is het niet mogelijk om de 
werkdruk per school te bekijken. Dat is jammer, want een school met een zeer hoge of lage werkdruk 
kan op die manier de resultaten sterk beïnvloeden. Bovendien kan dan een gerichter advies worden 
gegeven aan de verschillende schoolleiders. Anderzijds zou het totaal aantal respondenten op het 
onderzoek dan wel aanzienlijk groter moeten zijn om de resultaten naar vier scholen uit te kunnen 
splitsen.  

Dit gegeven van het lage aantal respondenten kan worden verklaard door het moment van 
meting. Nu is vlak voor de kerstvakantie gemeten, een notoir drukke periode in het middelbaar 
onderwijs. Dit is vlak voor het kerstrapport, waarbij er cijfers moeten worden ingeleverd en er 
rapportvergaderingen zijn. Bovendien hebben de docenten dan lange tijd geen vakantie gehad. Op 
een ander moment meten zou dus raadzaam zijn.  

Tegelijkertijd kan het ook erg inzichtelijk zijn om op meerdere momenten in het jaar te 
meten, juist om de invloed van zo’n drukke periode op de werkdruk te onderzoeken. Hierdoor 
kunnen ook uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van werkdruk in de loop van het jaar. 
De kans dat dit moment van meting niet alleen van invloed is geweest op het aantal respondenten, 
maar ook op de resultaten zelf, is aanzienlijk. 

Het gegeven van het lage aantal respondenten kan ook worden verklaard door de werkelijk 
ervaren werkdruk, ongeacht de tijd van het jaar. Ook dit kan van grote invloed zijn geweest op de 
resultaten van het onderzoek. Het is namelijk niet onwaarschijnlijk dat docenten met veel werkdruk 
geen tijd hebben kunnen of willen nemen om de enquête in te vullen. Deze belangrijke groep 
respondenten missen we nu vermoedelijk in onze resultaten. Het zou nuttig zijn geweest om in ieder 
geval te peilen wat hun reden was om de enquête niet in te vullen. Het feit dat de mensen die wel de 
tijd vonden om te reageren op het onderzoek, zegt tegelijkertijd ook iets over (de werkdruk van) 
deze respondentengroep. 

Het onderzoek naar de effectiviteit van werkdrukverlagende maatregelen zou dus erg gebaat 
zijn bij een grotere onderzoeksgroep van docenten. Er is bewust voor gekozen om alleen 
eerstegraads taaldocenten te ondervragen, zoals is toegelicht in de inleiding. Hierdoor hebben we 
mogelijk een scherper beeld gekregen van de werkdruk onder een bepaalde groep docenten, maar 
moesten we genoegen nemen met een kleinere groep respondenten. Het kan daarom erg nuttig zijn 
om in een volgend onderzoek de doelgroep van de vragenlijsten op verschillende vlakken te 
vergroten (alle docenten, ongeacht vak, ongeacht grootte van aanstelling en ongeacht graad), om de 
werkdruk van de verschillende groepen docenten tegen elkaar af te kunnen zetten.  

Een andere mogelijkheid om de respondentengroep te vergroten, was het vergroten van het 
aantal scholen. Dit zou overwogen kunnen worden bij vervolgonderzoek. De keuze voor de 
onderzochte scholen is volstrekt willekeurig geweest. We hebben ons gebaseerd op de scholen waar 
wij werken, zonder te overwegen waarom we specifiek deze scholen onderzoeken. Bij 
vervolgonderzoek is op zijn minst een duidelijk geformuleerde overweging van schoolkeuze gewenst.  

Daarnaast zou het interessant zijn om naast een nul-groep-meting, ook een meting uit te 
voeren onder docenten die vanwege te hoge werkdruk (tijdelijk) gestopt zijn met het onderwijs. Juist 
deze groep kan een belangrijke indicatie zijn welke factoren cruciaal zijn voor het veroorzaken van 
zaken als overspannenheid, verzuim en burn-outs.  

Een methodische tekortkoming is ook het feit dat slechts drie van de vier schoolleidingen zijn 
geïnterviewd naar de indruk van werkdruk onder de docenten en de getroffen maatregelen om de 
werkdruk te beperken. Door ziekteverzuim kon er geen afspraak meer worden gemaakt binnen de 
tijd die hiervoor stond in de tijdsplanning van het onderzoek. 
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Uit de interviews met de drie andere schoolleidingen is naar voren gekomen welke 
maatregelen er worden genomen om de werkdruk onder het personeel te beperken of terug te 
dringen. We hebben er bewust voor gekozen om deze maatregelen niet expliciet te benoemen in de 
vragenlijsten aan de docenten. Op die manier wilden we geen invloed uitoefenen op de mogelijke 
ervaring van deze maatregelen door de docenten. Mogelijk juist door de effectiviteit van de 
maatregelen, kan het zijn dat de docenten niet eens realiseren welke maatregelen er bestaan op hun 
school. Hierdoor is nu vooral gemeten waar docenten (nog meer) behoefte aan hebben, in plaats van 
aan welke maatregelen ze wel iets hebben.  

Inzicht in de reeds getroffen maatregelen zou docenten mogelijk al de indruk kunnen geven 
dat er wel degelijk wordt ingespeeld op de behoefte van de docenten aangaande de verlichting van 
werkdruk. Bij vervolgonderzoek zou de keuze om de werkdrukverlagende maatregelen niet te 
communiceren, heroverwogen kunnen worden.  

In vervolgonderzoek kan het nuttig zijn om de werkdruk niet alleen te meten met 
vragenlijsten, maar ook aan de hand van andere gegevens: 
1) Het kortdurend (griep, keelontsteking en dergelijke, mogelijk door verlaagde weerstand) en 
langdurig ziekteverzuim (overspannen, burn-outs, etcetera). Deze groep kan een belangrijke indicatie 
zijn van factoren die cruciaal zijn bij het veroorzaken van werkdruk. 
2) Psychische weerbaarheid van personeel door psychologische gesprekken of onderzoeken. 
3) Medische gegevens, zoals de aanwezigheid van stresshormonen, gespannen spieren en hoge 
bloeddruk. 
Met zulke methoden zou ook op een andere manier inzicht kunnen worden verworven in de mate 
van werkdruk bij docenten.  

Er is door ons veel tijd gestopt in het leren begrijpen van SPSS, om de data van onze 
docentenvragenlijst gedetailleerd te kunnen verwerken, te analyseren en weer te geven. Door bij de 
inzet van SurveyMonkey, de online toepassing voor het afnemen van enquêtes, gebruik te maken 
van het account van de Universiteit Utrecht, hadden we de beschikking over een handige integratie 
met de SPSS-software. Helaas bleek onze kennis toch niet toereikend om het programma adequaat 
te kunnen inzetten. Ook was er op dit vlak geen tijdige hulp mogelijk van onze begeleiders. Het 
gevolg daarvan was onder meer dat we niet konden toetsen wat de invloed per afgenomen vraag 
was op de betrouwbaarheid van het gehele onderzoek. Ook kon de correlatie tussen de verschillende 
variabelen daardoor niet goed worden onderzocht. Intensievere voorbereiding of bijscholing in SPSS, 
of een betere begeleiding in het proces, zou ertoe hebben kunnen bijdragen dat we onze data 
uitgebreider konden verwerken en beter konden toetsen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
nog maar de vraag is hoe bruikbaar dergelijke statistische verwerking zou zijn geweest, bij een 
dusdanig kleinschalig onderzoek. 
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Bijlage I: Beschrijving van resultaten 

 
De tabellen met resultaten zijn te vinden in bijlage 2. 

Achtergrond van de respondenten 

 
Vak 
De enquête is door 17 respondenten ingevuld. Van deze respondenten geeft 52,9% het vak 
Nederlands, 23,5% het vak Duits, 17,6% het vak Engels en 11,8% het vak Frans.  
Neerlandici zijn dus sterk vertegenwoordigd in dit onderzoek, waarna op een afstandje docenten 
Duits, Engels en Frans volgen.  
 
[Zie bijlage 2, tabel 1.] 
 
Aantal jaren werkzaam 
De meeste respondenten (41,2%) werken tien tot vijftien jaar op de school waar ze nu lesgeven; 
29,4% werkt vijf tot tien jaar op de huidige school, 17,6% werkt een tot vijf jaar op zijn school en 
11,8% werkt langer dan vijftien jaar voor zijn huidige werkgever.  
De grootste groep respondenten werkt dus tussen vijf en vijftien jaar op zijn of haar huidige school. 
Geen enkele docent werkt minder dan een jaar op zijn huidige school en daartussenin zit een groep 
die een tot vijf jaar aan zijn huidige school verbonden is en een groep die meer dan vijftien jaar voor 
de huidige school werkt.  

Als we kijken naar het totaal aantal jaren dat respondenten als docent werkzaam zijn, blijkt 
dat 58,8% langer dan vijftien jaar als docent werkt, dat 23,5% tien tot vijftien jaar docent is; 
tegenover 11,8% en 5,9% die respectievelijk een tot vijf jaar en vijf tot tien jaar werkzaam zijn als 
docent. Hieruit kunnen we concluderen dat de meerderheid van de respondenten ervaren docenten 
zijn, dat wil zeggen dat ze tien of meer jaar ervaring hebben. 
 
[Zie bijlage 2, tabel 2, 3.] 
 
Omvang betrekking 
Verreweg de meeste respondenten werken 0,7 tot 1,0 fte, te weten 70,6%. De overige respondenten 
werken respectievelijk 23,5 fte en 5,9 fte. Dit betekent dat het overgrote deel van de mensen die aan 
ons onderzoek meegedaan hebben een (bijna) volledige baan in het onderwijs hebben. 
 
[Zie bijlage 2, tabel 4.] 

Variabele 1: nakijken 

In de enquête hebben we enkele mogelijke oorzaken van een te hoge werkdruk bevraagd. Het eerste 
aspect is nakijken. De hoeveelheid tijd die docenten per week aan nakijken besteden levert duidelijk 
maar niet eenduidig beeld op. De grootste groep (41,2%) besteedt twee tot vier uur per week aan 
nakijken, gevolgd door een groep van 23,5% die vier tot zes aan het nakijken is per week. Daarnaast 
zijn er twee groepen van elk precies 17,6% die een tot twee uur dan wel meer dan zes uur per week 
nakijken. 

Uit de opmerkingen aan het eind van de enquête en vanuit de wandelgangen op onze 
scholen kunnen we opmaken dat de respondenten dit een lastige vraag vonden. Nakijkwerk komt erg 
in pieken. Sommige weken valt er nauwelijks iets te corrigeren, maar na een toetsweek komen 
docenten om in het nakijkwerk. Het is dus heel lastig om dat te vertalen naar een gemiddelde per 
week. We vermoeden dan ook dat dit de oorzaak is van de grote spreiding van de resultaten bij deze 
vraag. 
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Ook uit de vraag of het nakijkwerk te veel is komt geen duidelijk beeld naar voren. Een kleine 
meerderheid van 52,9% vindt dat ze niet teveel nakijkwerk hebben, maar de rest (47,1%) vindt juist 
van wel. 

Een stuk verder in de enquête vroegen we in hoeverre de hoeveelheid nakijkwerk voor 
spanning zorgt. De grootste groep respondenten antwoordt hierop: in enige mate (47,1%), gevolgd 
door een groep in sterke mate (35,2%). Ook hieruit blijkt dat de respondenten het nakijkwerk veel 
vinden, maar dat het niet evident is dat dit voor te veel spanning zorgt. Het lijkt erop dat docenten 
weten dat dit erbij hoort en dat het soms (als er bijvoorbeeld een hoge piek is) spanning oplevert. 

Als we kijken naar de respondenten die het nakijkwerk te veel vinden dan ervaren zij daarvan 
de volgende gevolgen: niet uitgerust naar het werk (50%), ’s avonds te weinig energie voor andere 
dingen (37,5%), gezondheidsklachten (37,5%), gespannen (25%), geen gevolgen (25%), ontevreden 
over de kwaliteit van hun werk (12,5%). 

Het merendeel van de gevolgen die respondenten aangevinkt hebben, zijn terug te voeren 
op vermoeidheid en stress, te weten: niet uitgerust, te weinig energie, gezondheidsklachten en 
gespannenheid. De kwaliteit van het geleverde werk is een gevolg dat hier los van staat. Verder 
rapporteert niemand gevolgen als onzekerheid en concentratieproblemen. 

Opvallend is dat er een groep respondenten is die het nakijkwerk wel te veel vindt, maar daar 
geen gevolgen van ondervindt. Hieruit zou je kunnen opmaken dat deze groep het nakijken niet leuk 
vindt en daarom aangeeft dat het te veel is, maar dat hun werk er niet door beïnvloed wordt. 

Uit de vraag welke middelen het nakijken efficiënter of draaglijker maken, blijkt dat een 
hogere opslagfactor het meeste goed zou maken (81,8%). Maar dat is in de huidige tijd van 
bezuinigingen een wens die moeilijk ingewilligd kan worden. Realistischer is het om toetsen op de 
computer te laten maken. Voor 45,5% van de respondenten zou dit het nakijken vergemakkelijken. 
Wat ook zou helpen is om het nakijken uit te besteden. De respondenten hebben hiervoor het 
meeste vertrouwen in een nakijk-assistent/onderwijs-assistent (27,3%), gevolgd door een lio (27,3%), 
stagiaire (18,2%), leerlingen (18,2%), sectiegenoten (18,2%). 

Opvallend is dat de respondenten meer vertrouwen hebben in assistenten en lio’s dan in hun 
eigen sectiegenoten. Wellicht zit daar een schroom van de respondenten in verweven om hun naaste 
collega’s die het net zo druk of misschien wel drukker hebben dan zijzelf, op te zadelen met toetsen 
uit klassen van de respondent. Dat er minder vertrouwen is in leerlingen en stagiaires is te verklaren 
uit het feit dat het fraudegevoelig zou zijn of omdat zij onvoldoende bekwaam zouden kunnen zijn. 
Dat laatste is ook wat een respondent in de categorie anders omschrijft: 
 
‘Toetsen ontwerpen met meerkeuzevragen. Kost ook veel tijd. Schrijfopdrachten zijn bewerkelijk en 
niet uit te voeren door anderen. Schrijfopdrachten zijn complex om na te kijken en de feedback naar 
leerlingen moet transparant zijn.’ 
 
Deze respondent geeft aan dat toetsen met meerkeuzevragen ontwerpen weliswaar meer tijd kost, 
maar dat je het nakijken ervan makkelijker kunt uitbesteden. Een schrijfopdracht is gemakkelijk 
bedacht maar kan lastiger door iemand anders dan de eigen docent nagekeken worden. 
 
[Zie bijlage 2, tabel 5, 6, 7, 8, 9.] 

Variabele 2: lesvoorbereiding en ICT 

 
Lesvoorbereiding 
Een tweede oorzaak voor werkdruk bij docenten die we in onze enquête bevraagd hebben is de tijd 
die docenten kwijt zijn met het voorbereiden van hun lessen. Ook de resultaten bij deze vragen 
geven geen eenduidig beeld. De grootste groep respondenten (41,2%) besteedt meer dan zes uur per 
week aan het voorbereiden van lessen, gevolgd door een groep die vier tot zes uur voorbereidt 
(23,5%), een groep die twee tot vier uur lessen maakt (17,6%) en een groep die een uur per week 
kwijt is aan het voorbereiden van lessen (11,8%). Maar één respondent (5,9%) besteedt een tot twee 
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uur per week aan het voorbereiden van lessen. Vooral omdat de grootste groep van de 
respondenten voor het antwoord ‘meer dan zes uur’ heeft gekozen, is het lastig in te schatten 
hoeveel tijd docenten nu werkelijk kwijt zijn aan het voorbereiden van lessen.  

Het grootste deel van onze respondenten (64,7%) vindt dat zij niet te veel tijd kwijt zijn aan 
het voorbereiden van hun lessen. Blijkbaar vinden docenten dat de uren per week die zij per week 
kwijt zijn aan het voorbereiden van lessen onderdeel uitmaken van hun baan, en vormt het geen 
verzwaring van hun werkdruk. Van de respondenten die het aantal uur dat zij per week besteden aan 
lesvoorbereiding te veel vinden, merkt een grote groep (83,3%) dat zij ‘s ochtends niet uitgerust naar 
het werk gaan. Daarnaast merkt een aantal respondenten (66,7%) op dat zij ‘s avonds na het werk 
niet voldoende energie hebben om andere dingen te doen.  

Hieruit blijkt dat het feit dat docenten vinden dat zij te veel tijd bezig zijn met het 
voorbereiden van lessen, vooral invloed heeft op hun hoeveelheid energie: ze zijn moe. Het feit dat 
ze moe zijn heeft geen invloed op hun werk, maar heeft vooral uitwerking op hun privéleven: ‘s 
ochtends voor school en ‘s avonds na school.  

Verder geeft ook een aantal respondenten aan dat het langdurige voorbereiden ook invloed 
heeft op hun werk op school: 2 personen (33,3%) zeggen dat zij niet tevreden zijn over de kwaliteit 
van het werk dat zij leveren, 1 persoon (16,7%) zegt zich ontevreden te voelen op het werk, een 
ander zegt soms moeite te hebben zich te concentreren op het werk en nog een andere respondent 
zegt soms gespannen te zijn op het werk. Ook geeft één respondent aan dat hij weliswaar vindt dat 
lesvoorbereiding hem teveel tijd kost, maar dat hij daar anderzijds helemaal geen last van 
ondervindt. Het feit dat hij zo veel tijd besteedt aan lesvoorbereiding heeft geen invloed op het werk 
of het privéleven van deze respondent. 

Wanneer wij deze respondenten vragen welke middelen het voorbereiden van lessen 
efficiënter zouden maken, krijgen wij geen eenduidig antwoord op. Overigens is deze vraag door 10 
respondenten ingevuld. Vier respondenten hebben de instructie bij vraag 11 (ga door naar vraag 14 
wanneer u nee invult) genegeerd. 60% van de respondenten zou graag een hogere opslagfactor 
krijgen om lessen efficiënter voor te kunnen bereiden. Dit is net zo als bij het bij de factor ‘nakijken’ 
de grootste groep respondenten, en blijkt dus een grote wens te zijn van docenten.  

Daarnaast zou 50% gebaat zijn bij het delen van lesplannen met sectiegenoten en 40% met 
meer parallelklassen per docent. Verder vinden twee docenten (20%) het een goed idee als lessen 
vaker of vollediger beschikbaar worden gesteld op ELO en een docent (10%) zou efficiënter kunnen 
werken door het aanwijzen van leerjaarcoördinatoren. Eén respondent geeft aan dat geen van de 
gegeven suggesties het voorbereiden van lessen voor hem of haar efficiënter of dragelijker zou 
maken. Als laatste is er nog een docent die aangeeft graag meer tijd te krijgen voor bijscholing:  

‘Tijd om te studeren en nieuwe vormen te vinden om lesstof aan te bieden en efficiënt gebruik te 
maken van digitale leermiddelen. Een ELO zie ik hierbij als aanvulling, niet als vervanging. Lessen 
moeten bij tijd en wijle ook aansluiten bij de actualiteit en dat vergt weer tijd.’ 

 
Dit punt, bijscholing, vinden wij een zeer goede aanvulling op de suggesties die wij in de vragenlijst 
hebben gezet, en die de schoolmanagers ons aangereikt hebben. Dit is een punt waar het 
schoolmanagement zich op zou kunnen verbeteren.  

Verderop in de enquête hebben wij nogmaals gevraagd naar de werkdruk die het 
voorbereiden van lessen oplevert. Wij hebben onze respondenten gevraagd in hoeverre zij vinden 
dat ze te weinig tijd hebben voor het voorbereiden van lessen. Het merendeel van deze docenten 
(76,5 %) zegt in enige of in sterke mate het gevoel te hebben te weinig tijd te hebben voor het 
voorbereiden van lessen. Slechts 23,6% van de respondenten geeft aan wel genoeg tijd te hebben 
voor het voorbereiden van lessen.  
 
[Zie bijlage 2, tabel 10, 11, 12, 13, 14.] 
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ICT 
Een grote meerderderheid van de docenten vindt dat de ICT-faciliteiten op school onvoldoende zijn: 
88,2%. Opvallend is dat bij de vervolgvraag naar de invloed hiervan op het werk maar vier 
respondenten antwoord hebben gegeven. Vermoedelijk zijn veel docenten weliswaar ontevreden 
over de ICT-mogelijkheden op hun school, maar ervaren ze als gevolg daarvan niet de lichamelijke en 
psychische klachten zoals in de vervolgvraag omschreven staan. 

De resultaten van de vier respondenten die deze vraag wel beantwoord hebben, versterken 
dit vermoeden. 75% geeft aan dat ze de door gebrekkige ICT-mogelijkheden soms gespannen zijn. De 
mogelijkheid ‘soms gespannen’ is van de antwoordmogelijkheden de lichtste lichamelijke klacht. 
Verder is er een groep van 50 % die niet tevreden is over de kwaliteit dat hij of zij levert. Hierbij gaat 
het dus om de kwaliteit van de output, daar is niks lichamelijks aan. Ten slotte vermeldt een 
respondent in de categorie ‘anders’ dat het hem ergernis en stress oplevert.  

We vroegen ook aan welke ICT-voorzieningen de respondenten behoefte zouden hebben. 
Meer werkplekken voor docenten staat hierbij met stip op een (90%). Verderop in de enquête wordt 
dit oordeel bevestigd, maar wel minder sterk. Hierbij doelen we op de vraag in hoeverre het gebrek 
aan de beschikbaarheid van een werkplek om ongestoord te werken spanning veroorzaakt. 41,2% 
geeft aan dat dit in sterke mate voor spanning zorgt en 11,8% vulde in zeer sterke mate in. Samen is 
dat een kleine meerderheid van 53%. Op de vraag naar de beschikbaarheid van computers geeft 
29,4% aan dat dit in sterke mate voor spanning zorgt en 23,5% ervaart dit in zeer sterke mate. 
Tezamen is dit een kleine meerderheid van 52,9%. 

Ook heeft 70% van de respondenten behoefte aan een beamer in alle lokalen. Ook deze 
wens bevroegen we verderop in de enquête nogmaals en deze wens wordt wederom geuit, maar wel 
minder sterk dan in eerste instantie. Op de vraag in hoeverre het gebrek aan audiovisuele 
ondersteuning in lokalen voor stress zorg, antwoordt 23,5% in sterke mate en 29,4% in zeer sterke 
mate. Opgeteld is dit een kleine meerderheid van 52,9%. 

Daarnaast is er een groep van 50% die meer heil ziet in smartboards. Daarnaast wensen de 
respondenten een eigen apparaat: 50% een Ipad en 40% neemt genoegen met een laptop. 40% van 
de respondenten heeft ook nog behoefte aan Wifi met genoeg bandbreedte.  
In de categorie ’anders’ noemen respondenten ook een paar interessante zaken. 
 
‘Computers moeten het doen ...’ 
‘Licenties en software bij methodes.’ 
 
De eerste twee opmerkingen zijn eigenlijk afgeleide problemen van de hardware van apparaten. Het 
is mooi als al die apparatuur er is, maar de apparaten moeten wel werken. Dit onderwerp kwam in 
de stellingen in de enquête terug en daaruit kwam naar voren dat respondenten die erg belangrijk 
vinden. Op de vraag in hoeverre de kwaliteit van de aanwezige apparatuur en hulpmiddelen voor 
spanning zorgt, antwoordt 23,5% van de respondenten in sterke mate en 35,3% in zeer sterke mate. 
Samen is dit een meerderheid van 58,8%. 

En wat heb je aan een I-pad als je niet bij het digitale lesmateriaal van de methode kan? Die 
laatste twee punten zouden nog wel eens als een werdrukverhogende factor ervaren kunnen worden 
dan het al dan niet hebben van een eigen device, werkplek of lokaal met beamer/smartboard. Want 
als de voorzieningen er wel zijn, maar je kunt er niets mee, dan is de teleurstelling des te groter.  

Concluderend kunnen we zeggen dat respondenten onvoldoende ICT-faciliteiten heel 
vervelend vinden: het heeft soms invloed op de kwaliteit van hun werk en ze raken er gespannen 
van, maar dat het niet tot fysieke gezondheidsklachten leidt. Als ICT het enige probleem zou zijn 
waar de respondenten mee te maken hebben, zou het de werkdruk nauwelijks verhogen. Maar als er 
daarnaast ook nog andere werkdrukverhogende factoren in het spel zijn, dan treedt een stapeleffect 
op waarbij ICT in theorie de druppel zou kunnen zijn die de emmer vol werkdruk laat overlopen. 
De respondenten hebben het meest behoefte aan meer werkplekken en aan beamers/smartboards 
in lokalen. Over devices zoals I-pad of laptops zouden de docenten ook graag meer beschikking 
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hebben, maar daarbij is het wel noodzakelijk dat de bandbreedte in orde is en dat de software goed 
werkt, anders is de ergernis des te groter. 
 
[Zie bijlage 2, tabel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.] 

 Variabele 3: vergaderen 

Een tweede oorzaak voor werkdruk bij docenten die we in onze enquête bevraagd hebben is de tijd 
die docenten gemiddeld per week besteden aan vergaderen. Uit deze enquête blijkt onze 
respondenten gemiddeld één tot vier uur per week vergaderen. Slechts één respondent (5,9%) 
vergadert meer dan 6 uur per week. De grootste groep (58,8%) besteedt een tot twee uur per week 
aan vergaderen, daarna volgt een groep (23,5%) die twee tot vier uur per week besteedt aan 
vergaderingen en ten slotte een groep (11,8%) die tot een uur per week vergadert.  

De vraag die wij onze respondenten stelden waarbij wij informeren of zij het aantal uur per 
week dat zij aan vergaderen besteden veel vinden, levert een zeer verdeeld beeld op. 8 personen 
(47,1%) vinden dat zij te veel vergaderen, 9 personen (52,9%) vinden dit niet. Hierbij is het weinig 
verrassend dat de respondent die meer dan 6 uur per week vergadert, dit ook duidelijk te veel vindt.  

Van de respondenten die in hebben gevuld dat zij het aantal uur dat zij per week vergaderen 
te veel vinden, ondervindt één persoon geen gevolgen. De rest laat een beeld zien dat vergelijkbaar 
is met de gevolgen die te veel lesvoorbereidingstijd met zich meebrengen. 37,5% merkt dat zij ‘s 
ochtends met enige regelmaat niet uitgerust aan het werk gaan. Nog eens 37,5% merkt dat zij ‘s 
avonds na het werk niet voldoende energie hebben om andere dingen te doen. De twee meest 
gegeven antwoorden komen dus overeen met de oorzaak ‘voorbereiding van lessen’.  

Verder zijn er twee personen (25,0%) die aangeven dat zij hierdoor soms gespannen zijn op 
hun werk, is er één persoon (12,5%) die zegt niet tevreden te zijn over de kwaliteit van het werk dat 
hij of zij levert, één persoon die soms moeite heeft zich te concentreren op het werk, en één persoon 
die aangeeft door het vele vergaderen gezondheidsklachten te hebben.  
In de categorie anders hebben drie personen gevolgen beschreven van het feit dat zij vinden dat ze 
per week te veel uren besteden aan vergaderingen. Twee respondenten geven aan dat veel 
vergaderingen ergernis en ontevredenheid oproepen:  
 
‘Ergernis’ 
‘Ik ben ontevreden omdat niet alle vergaderingen nuttig zijn.’ 
 
Een aantal uren ergernis en ontevredenheid per week door vergaderen draagt natuurlijk ook bij aan 
een gevoel van werkdruk dat docenten kunnen hebben. Deze optie vinden wij dan ook een zinvolle 
toevoeging aan de opties die wij voor de respondenten bedacht hadden.  
Een andere respondent legt uit dat het niet erg is dat vergaderingen veel tijd kosten, als ze maar 
nuttig zijn:  
 
‘Ik vind vergaderingen zelden zinvol. Is dat wel het geval, dan maakt het niet uit als er meer tijd in 
gaat zitten.’ 
 
Wanneer wij verderop in de enquête nog een keer vragen naar werkdruk als het gevolg van bijwonen 
van vergaderingen, komt hier een eenduidig beeld uit naar voren. Alle docenten geven aan dat het 
bijwonen van vergaderingen in enige of in sterke mate bijdraagt aan het veroorzaken van spanningen 
en dat daardoor de beoefening van hun werk verstoord raakt. Van de respondenten geeft 52,2% aan 
dat vergaderen in enige mate bijdraagt aan spanningen, en 47,1% dat dit in sterke mate daaraan 
bijdraagt.  
 
[Zie bijlage 2, tabel 22, 23, 24, 25.] 
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Variabele 4:schoolklimaat 

In de enquête hebben wij onze respondenten ook gevraagd naar het schoolklimaat en in hoeverre dit 
bijdraagt aan hun gevoel van werkdruk. Wij hebben hen een aantal stellingen omtrent de sfeer en 
cultuur van de school voorgelegd. Als eerste vroegen we of problemen in de werksituatie 
bespreekbaar zijn op school. 58,8% van de respondenten is het hier mee eens; 23,5% vult in ‘eens 
noch oneens’ en 17,6% is het hier niet mee eens. Vervolgens vroegen we of signalen van 
overbelasting goed opgepikt worden door de schoolleiding. 64,7% van de respondenten is het 
oneens met deze stelling. 29,4% is neutraal en 5,9% is het er mee eens. Bij de stelling dat de 
schoolleiding actief optreedt tegen collega’s die de kantjes er van af lopen vult 47,1% in oneens en 
52,9% eens noch oneens. Steun van de schoolleiding ervaren de respondenten daarentegen wel: 
47,1% van de mensen ervaart nauwelijks gebrek aan steun van de schoolleiding en 41,2% ervaart dit 
in enige mate. 

Concluderend komt er een wisselend beeld van de cultuur en sfeer naar voren. Enerzijds 
vinden de respondenten dat problemen in de werksituatie bespreekbaar zijn en ervaren zij steun van 
de schoolleiding, maar signalen van werkdruk worden daarentegen niet goed opgepikt vinden ze.  
 
[Zie bijlage 2, tabel 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.] 

Werkdruk 

 
Ervaring van werkdruk 
Er zijn geen respondenten die geen enkele werkdruk ervaren op school. Maar de werkdruk die er is 
wordt zeer verschillend ervaren. Zo zijn er twee groepen van elk precies 29,4% die een gemiddelde 
werkdruk dan wel een zeer hoge werkdruk ervaren. Daar tussenin zit de grootste groep van 35,3% 
die een hoge werkdruk ervaart. Als laatste is er een groep van 5,9% die een beetje werkdruk ervaart. 

Een aantal vragen verder in de enquête vroegen we de respondenten in hoeverre ze hun 
werkdruk acceptabel vonden. Hieruit blijkt dat een meerderheid van 52,9% zijn werkdruk niet 
acceptabel vindt, gevolgd door twee groepen van precies 17,6% die hun werkdruk respectievelijk 
helemaal niet acceptabel vinden en een groep die zijn werkdruk wel acceptabel vindt. Als laatste is er 
een groep van 11,8 die zijn werkdruk neutraal vindt.  

Als we de resultaten van deze twee vragen naast elkaar leggen kunnen we concluderen dat 
alle respondenten werkdruk ervaren, dat het merendeel deze werkdruk als hoog tot zeer hoog 
ervaart (35,5% en 29,4%) en dat het merendeel van de respondenten het oneens is met deze hoge 
tot zeer hoge werkdruk (52,9% en 17,6%). Daarnaast is er een groep die een gemiddelde werkdruk 
ervaart (29,4%) en die accepteert dat neutraal tot positief (11,% en17,6%). 
 
[Zie bijlage 2, tabel 35, 36.] 
 
Maatregelen van het management 
In onze enquête hebben wij onze respondenten ook ondervraagd over de maatregelen die het 
management van hun school onderneemt om werkdruk onder docenten te verlichten. Allereerst 
hebben wij gevraagd of onze respondenten op de hoogte waren van de maatregelen die de 
schoolleiding van zijn of haar school neemt om werkdruk te verlichten. Een groot aantal 
respondenten (76,5%) antwoordde hier ‘nee’. Slechts 23,5% van de respondenten bleek wel op de 
hoogte van de genomen maatregelen. Dit betekent dat ruim 3 op 4 docenten geen idee heeft welke 
maatregelen er door het management genomen worden om werkdruk te verlichten. Dit lijkt ons 
geen goede invloed hebben op de algemene tevredenheid van docenten over hun werk.  

Wanneer wij daarna vragen welke werdrukverlagende maatregelen de schoolleiding neemt 
komt het zelfde beeld naar voren. 6 van de 17 respondenten geven aan dan hun schoolleidingen 
geen enkele van de in de enquête genoemde maatregelen neemt om werkdruk onder docenten te 
verlichten. Bovendien zijn er nog eens 5 respondenten die bij de optie ‘anders’ hebben ingevuld dat 
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het management helemaal niets doet aan het verminderen van werkdruk. Hier kwamen antwoorden 
uit als:  
 
‘Geen idee!’ 
‘????????????’ 
‘M.i. geen’ 
‘Geen maatregelen’ 
‘Niks!’ 
 
Dit betekent dan in totaal 64% van de ondervraagde docenten vindt dat hun schoolleiding niets doet 
om werkdruk te verlichten. De respondenten die wel op de hoogte zijn van de maatregelen die hun 
school neemt noemen allereerst het inzetten van stagiaires (28,4%), daarna het stimuleren van de 
deskundigheidsbevordering (17,6%), het inzetten van toetssurveillanten (11,8%), intervisie door 
collega’s (11,8%), het opzetten van een centrale toetsenbank (5,9%) , het aanpassen van taakuren op 
persoonlijke kwaliteiten (5,9%) en het verhogen van de opslagfactor (5,9%). 

Wanneer wij daarna vragen aan welke maatregelen docenten behoefte hebben, komt een 
vrij eenduidig beeld naar voren. Docenten willen op de eerste plek surveilleren bij toetsen niet meer 
als taak hebben. Maar liefst 88% van de respondenten heeft aangegeven dat dit de werkdruk zou 
verminderen. Vervolgens noemen de respondenten vermindering van de taakuren. 70% van de 
respondenten geeft aan dat dit hun werkdruk zou verminderen. Daarna volgt met enige afstand het 
inzetten van toetssurveillanten (47,1%), iPads voor alle docenten (35,3%), het verhogen van de 
opslagfactor (35,3%), het aanpassen van taakuren op persoonlijke kwaliteiten (16,6%), het inzetten 
van stagiaires (11,8%) en het opzetten van een centrale toetsenbank (11,8). Een docent (5,9%) noemt 
nog ‘intervisie door collega’s als een maatregel waarmee het management werkdruk zou kunnen 
verlichten.  

Docenten hebben blijkbaar behoefte aan maatregelen tijdens piekbelasting: toetsweken 
waarin er veel nagekeken en gesurveilleerd moet worden. Zowel het weghalen van surveilleren als 
taak en het inzetten van surveillanten scoren hoog als maatregelen die bij onze respondenten 
werkdruk zouden wegnemen.  
 
[Zie bijlage 2, tabel 37, 38, 39.] 
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Bijlage II: Tabellen met resultaten 

 
Tabel 1 

Welke taal doceert u? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Nederlands 52,9% 9 
Duits 23,5% 4 
Frans 11,8% 2 
Spaans 0,0% 0 
Engels 17,6% 3 

answered question 17 
 
Tabel 2 

Hoe lang werkt u op uw huidige school? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Minder dan een jaar 0,0% 0 
1 tot 5 jaar 17,6% 3 
5 tot 10 jaar 29,4% 5 
10 tot 15 jaar 41,2% 7 
Langer dan 15 jaar 11,8% 2 

answered question 17 
 
Tabel 3 

Hoeveel jaar bent u als docent werkzaam? ('netto' opgeteld) 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Minder dan een jaar 0,0% 0 
1 tot 5 jaar 11,8% 2 
5 tot 10 jaar 5,9% 1 
10 tot 15 jaar 23,5% 4 
Langer dan 15 jaar 58,8% 10 

answered question 17 
 
Tabel 4 

Hoeveel fte omvat uw aanstelling? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

0.1 tot 0.3 fte 0,0% 0 
0.3 tot 0.5 fte 5,9% 1 
0.5 tot 0.7 fte 23,5% 4 
0.7 tot 1.0 fte 70,6% 12 

answered question 17 
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Tabel 5 

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan nakijken? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Tot een uur 0,0% 0 
Een tot twee uur 17,6% 3 
Twee tot vier uur 41,2% 7 
Vier tot zes uur 23,5% 4 
Meer dan zes uur 17,6% 3 

answered question 17 
 
Tabel 6    

Vindt u dit te veel? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Ja 47,1% 8 
Nee  52,9% 9 

answered question 17 
 
Tabel 7    

Indien u bij de vorige vraag "ja" hebt geantwoord: Hoe beïnvloedt dit u of uw werk? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Ik ben over het algemeen niet tevreden over de 
kwaliteit van het werk dat ik lever 

12,5% 1 

Ik voel me in mijn werk onzeker 0,0% 0 
Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat 
ze (mede) door mijn werk komen 

37,5% 3 

Ik heb soms moeite mij te concentreren op mijn werk 0,0% 0 
Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet uitgerust 
aan het werk 

50,0% 4 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet voldoende 
energie om andere dingen te doen 

37,5% 3 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 25,0% 2 
Niet 25,0% 2 
Anders, namelijk: 12,5% 1 

answered question 8 

Tabel 8 
 
   

Welke middelen zouden het nakijken voor u efficiënter of draaglijker maken? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Laten nakijken door een nakijkassistent / 
onderwijsassistent 

27,3% 3 

Laten nakijken door een lio 27,3% 3 
Laten nakijken door een stagiaire 18,2% 2 
Leerlingen zelf (elkaars) toetsen na laten 18,2% 2 
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kijken 
Na te kijken toetsen uitwisselen met 
sectiegenoten 

18,2% 2 

Toetsen op de computer laten maken 45,5% 5 
Een hogere opslagfactor 81,8% 9 
Geen van de suggesties 9,1% 1 
Anders, namelijk: 9,1% 1 

answered question 11 
 
Tabel 9 

De hoeveelheid nakijkwerk. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Niet 0,0% 0 
Nauwelijks 11,8% 2 
In enige mate 47,1% 8 
In sterke mate 35,3% 6 
In zeer sterke mate 5,9% 1 

answered question 17 
 
Tabel 10 

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan lessen voorbereiden? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Een uur 11,8% 2 
Een tot twee uur 5,9% 1 
Twee tot vier uur 17,6% 3 
Vier tot zes uur 23,5% 4 
Meer dan zes uur 41,2% 7 

answered question 17 
 
Tabel 11 

(Vervolg op vorige vraag) Vindt u dit te veel? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Ja 35,3% 6 
Nee (ga door bij 
vraag 14) 

64,7% 11 

answered question 17 
 
Tabel 12    

Indien u bij de vorige vraag "ja" hebt geantwoord: Welke invloed heeft dit op u of uw werk? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Ik ben over het algemeen niet tevreden over de kwaliteit 
van het werk dat ik lever 

33,3% 2 

Ik voel me in mijn werk onzeker 16,7% 1 
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Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat ze 
(mede) door mijn werk komen 

0,0% 0 

Ik heb soms moeite mij te concentreren op mijn werk 16,7% 1 
Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet uitgerust aan 
het werk 

83,3% 5 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet voldoende 
energie om andere dingen te doen 

66,7% 4 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 16,7% 1 
Niet 16,7% 1 
Anders, namelijk: 0,0% 0 

answered question 6 
 
Tabel 13    

Welke middelen zouden het voorbereiden van lessen voor u efficiënter of draaglijker maken? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Lessen vaker of vollediger voor leerlingen beschikbaar 
stellen op de ELO 

20,0% 2 

Meer parallelklassen per docent 40,0% 4 
Lesplannen delen met sectiegenoten 50,0% 5 
Een hogere opslagfactor 60,0% 6 
Leerjaarcoördinatoren aanwijzen 10,0% 1 
Geen van de suggesties 10,0% 1 
Anders, namelijk: 10,0% 1 

answered question 10 
 
Tabel 14 

Te weinig tijd om lessen goed voor te bereiden. 

Answer Options Response Percent Response Count 

Niet 11,8% 2 
Nauwelijks 11,8% 2 
In enige mate 41,2% 7 
In sterke mate 35,3% 6 
In zeer sterke mate 0,0% 0 

answered question 17 
 
Tabel 15 

Vindt u dat u beschikt over voldoende ICT-faciliteiten op uw werk? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Ja (ga door naar vraag 20) 11,8% 2 
Nee (ga door bij vraag 18) 88,2% 15 

answered question 17 
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Tabel 16 
Indien u bij de vorige vraag "nee" hebt geantwoord: Welke invloed heeft dit op u of 
uw werk? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Ik ben over het algemeen niet tevreden 
over de kwaliteit van het werk dat ik lever 

50,0% 2 

Ik voel me in mijn werk onzeker 0,0% 0 
Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik 
vermoed dat ze (mede) door mijn werk 
komen 

25,0% 1 

Ik heb soms moeite mij te concentreren op 
mijn werk 

25,0% 1 

Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet 
uitgerust aan het werk 

0,0% 0 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet 
voldoende energie om andere dingen te 
doen 

25,0% 1 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 75,0% 3 
Niet 0,0% 0 
Anders, namelijk: 25,0% 1 

answered question 4 
 
Tabel 17    

Aan welke ICT-faciliteiten heeft u behoefte op uw werk? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Elke docent een eigen laptop 40,0% 4 
Elke docent een iPad 50,0% 5 
Alle leerlingen een eigen laptop 0,0% 0 
In alle lokalen een beamer 70,0% 7 
In alle lokalen een smartboard 50,0% 5 
Meer werkplekken voor docenten 90,0% 9 
Wifi (met voldoende brandbreedte) 40,0% 4 
Anders, namelijk: 30,0% 3 

answered question 10 
 
Tabel 18 

De beschikbaarheid van een werkplek waar ik ongestoord kan werken. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Niet 29,4% 5 
Nauwelijks 5,9% 1 
In enige mate 11,8% 2 
In sterke mate 41,2% 7 
In zeer sterke mate 11,8% 2 

answered question 17 
 
 



 32 

Tabel 19 

De beschikbaarheid van computers. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Niet 0,0% 0 
Nauwelijks 17,6% 3 
In enige mate 29,4% 5 
In sterke mate 29,4% 5 
In zeer sterke mate 23,5% 4 

answered question 17 
 
Tabel 20 

De beschikbaarheid van audiovisuele ondersteuning in lokalen. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Niet 5,9% 1 
Nauwelijks 11,8% 2 
In enige mate 29,4% 5 
In sterke mate 23,5% 4 
In zeer sterke mate 29,4% 5 

answered question 17 
 
Tabel 21 

De kwaliteit van de aanwezige apparatuur en hulpmiddelen. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Niet 0,0% 0 
Nauwelijks 5,9% 1 
In enige mate 35,3% 6 
In sterke mate 23,5% 4 
In zeer sterke mate 35,3% 6 

answered question 17 
 
Tabel 22 

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan vergaderen? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Tot een uur 11,8% 2 
Een tot twee uur 58,8% 10 
Twee tot vier uur 23,5% 4 
Vier tot zes uur 0,0% 0 
Meer dan zes uur 5,9% 1 

answered question 17 
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Tabel 23 

Vindt u dit te veel? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Ja 47,1% 8 
Nee (ga door bij vraag 17) 52,9% 9 

answered question 17 
 
Tabel 24    

Indien u bij de vorige vraag "ja" hebt geantwoord: Welke invloed heeft dit op u of uw werk? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Ik ben over het algemeen niet tevreden over de kwaliteit 
van het werk dat ik lever 

12,5% 1 

Ik voel me in mijn werk onzeker 0,0% 0 
Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat ze 
(mede) door mijn werk komen 

12,5% 1 

Ik heb soms moeite mij te concentreren op mijn werk 12,5% 1 
Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet uitgerust aan 
het werk 

37,5% 3 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet voldoende 
energie om andere dingen te doen 

37,5% 3 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 25,0% 2 
Niet 12,5% 1 
Anders, namelijk: 37,5% 3 

answered question 8 
 
Tabel 25 

Het bijwonen van vergaderingen. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Niet 0,0% 0 
Nauwelijks 0,0% 0 
In enige mate 52,9% 9 
In sterke mate 47,1% 8 
In zeer sterke mate 0,0% 0 

answered question 17 
 
Tabel 26 

Hoe ervaart u in het algemeen uw eigen werkdruk op school? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Niet of nauwelijks werkdruk 0,0% 0 
Een beetje werkdruk 5,9% 1 
Gemiddelde werkdruk 29,4% 5 
Hoge werkdruk 35,3% 6 
Zeer hoge werkdruk 29,4% 5 
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answered question 17 
 
Tabel 27 

Ik vind mijn werkdruk acceptabel. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Helemaal mee oneens 17,6% 3 
Mee oneens 52,9% 9 
Eens noch oneens 11,8% 2 
Mee eens 17,6% 3 
Helemaal mee eens 0,0% 0 

answered question 17 
  

 
Tabel 28 
Bent u, denkt u, op de hoogte van de maatregelen die de schoolleiding neemt om 
werkdruk te verlichten? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 23,5% 4 
Nee 76,5% 13 

answered question 17 
 
Tabel 29 
Welke maatregelen neemt de schoolleiding van uw school om werkdruk onder 
docenten te verminderen? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Inzetten stagiaires 29,4% 5 
Inzetten toetssurveillanten 11,8% 2 
Een centrale toetsenbank opzetten 5,9% 1 
Vermindering van taakuren 0,0% 0 
Het aanpassen van taakuren op persoonlijke 
capaciteiten 

5,9% 1 

Verhogen van de opslagfactor 5,9% 1 
Stimuleren deskundigheidsbevordering 17,6% 3 
Intervisie door de schoolleiding 0,0% 0 
Intervisie door collega’s 11,8% 2 
Het toewijzen van coaches 0,0% 0 
iPads voor alle docenten 0,0% 0 
Geen van de genoemde antwoorden 35,3% 6 
Anders, namelijk: 29,4% 5 

answered question 17 
 
Tabel 30 
Aan welke maatregelen die de schoolleiding van uw school zou kunnen nemen om 
werkdruk onder docenten te verminderen, zou u nog behoefte hebben: 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Inzetten stagiaires 11,8% 2 
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Inzetten toetssurveillanten 47,1% 8 
Een centrale toestenbank opzetten 11,8% 2 
Vermindering van taakuren 70,6% 12 
Het aanpassen van taakuren op persoonlijke 
capaciteiten 

17,6% 3 

Surveilleren en invallen weghalen als taak 88,2% 15 
Stimuleren deskundigheidsbevordering 23,5% 4 
Intervisie door de schoolleiding 0,0% 0 
Intervisie door collega’s 5,9% 1 
Het toewijzen van coaches 0,0% 0 
iPads voor alle docenten 35,3% 6 
Verhogen van de opslagfactor 35,3% 6 
Geen van de genoemde antwoorden 0,0% 0 
Anders, namelijk: 0,0% 0 

answered question 17 
 
Tabel 31 
Op onze school is er een open sfeer waarin problemen in de werksituatie 
gemakkelijk bespreekbaar zijn. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Helemaal mee oneens 0,0% 0 
Mee oneens 17,6% 3 
Eens noch oneens 23,5% 4 
Mee eens 58,8% 10 
Helemaal mee eens 0,0% 0 

answered question 17 
 
Tabel 32 
Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting goed opgepikt 
door de schoolleiding. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Helemaal mee oneens 0,0% 0 
Mee oneens 64,7% 11 
Eens noch oneens 29,4% 5 
Mee eens 5,9% 1 
Helemaal mee eens 0,0% 0 

answered question 17 
 
Tabel 33 
Op onze school treedt de schoolleiding actief op tegen collega's die de kantjes er 
van af lopen. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Helemaal mee oneens 0,0% 0 
Mee oneens 47,1% 8 
Eens noch oneens 52,9% 9 
Mee eens 0,0% 0 
Helemaal mee eens 0,0% 0 

answered question 17 



 36 

Tabel 34 

Gebrek aan steun van de schoolleiding. 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Niet 5,9% 1 
Nauwelijks 47,1% 8 
In enige mate 41,2% 7 
In sterke mate 5,9% 1 
In zeer sterke mate 0,0% 0 

answered question 17 
 
Tabel 35 

Hoe ervaart u in het algemeen uw eigen werkdruk op school? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Niet of nauwelijks werkdruk 0,0% 0 
Een beetje werkdruk 5,9% 1 
Gemiddelde werkdruk 29,4% 5 
Hoge werkdruk 35,3% 6 
Zeer hoge werkdruk 29,4% 5 

answered question 17 
 
Tabel 36 

Ik vind mijn werkdruk acceptabel. 

Answer Options Response Percent Response Count 

Helemaal mee oneens 17,6% 3 
Mee oneens 52,9% 9 
Eens noch oneens 11,8% 2 
Mee eens 17,6% 3 
Helemaal mee eens 0,0% 0 

answered question 17 
  

 
Tabel 37 
Bent u, denkt u, op de hoogte van de maatregelen die de schoolleiding neemt om werkdruk te 
verlichten? 

Answer Options Response Percent Response Count 

Ja 23,5% 4 
Nee 76,5% 13 

answered question 17 
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Tabel 38 
Welke maatregelen neemt de schoolleiding van uw school om werkdruk onder docenten te 
verminderen? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response Count 

Inzetten stagiaires 29,4% 5 
Inzetten toetssurveillanten 11,8% 2 
Een centrale toetsenbank opzetten 5,9% 1 
Vermindering van taakuren 0,0% 0 
Het aanpassen van taakuren op persoonlijke capaciteiten 5,9% 1 
Verhogen van de opslagfactor 5,9% 1 
Stimuleren deskundigheidsbevordering 17,6% 3 
Intervisie door de schoolleiding 0,0% 0 
Intervisie door collega’s 11,8% 2 
Het toewijzen van coaches 0,0% 0 
iPads voor alle docenten 0,0% 0 
Geen van de genoemde antwoorden 35,3% 6 
Anders, namelijk: 29,4% 5 

answered question 17 
 
Tabel 39    
Aan welke maatregelen die de schoolleiding van uw school zou kunnen nemen om werkdruk onder 
docenten te verminderen, zou u nog behoefte hebben: 

Answer Options Response Percent Response Count 

Inzetten stagiaires 11,8% 2 
Inzetten toetssurveillanten 47,1% 8 
Een centrale toestenbank opzetten 11,8% 2 
Vermindering van taakuren 70,6% 12 
Het aanpassen van taakuren op persoonlijke 
capaciteiten 

17,6% 3 

Surveilleren en invallen weghalen als taak 88,2% 15 
Stimuleren deskundigheidsbevordering 23,5% 4 
Intervisie door de schoolleiding 0,0% 0 
Intervisie door collega’s 5,9% 1 
Het toewijzen van coaches 0,0% 0 
iPads voor alle docenten 35,3% 6 
Verhogen van de opslagfactor 35,3% 6 
Geen van de genoemde antwoorden 0,0% 0 
Anders, namelijk: 0,0% 0 

answered question 17 
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Bijlage III:Vragenlijst docenten 

 

 * 1. Welke taal doceert u? 

Nederlands 

Duits 

Frans 

Spaans 

Engels 

* 2. Hoe lang werkt u op uw huidige school? 

Minder dan een jaar 

1 tot 5 jaar 

5 tot 10 jaar 

10 tot 15 jaar 

Langer dan 15 jaar 

* 3. Hoeveel jaar bent u als docent werkzaam? ('netto' opgeteld) 

Minder dan een jaar 

1 tot 5 jaar 

5 tot 10 jaar 

10 tot 15 jaar 

Langer dan 15 jaar 

* 4. Hoeveel fte omvat uw aanstelling? 

0.1 tot 0.3 fte 

0.3 tot 0.5 fte 
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0.5 tot 0.7 fte 

0.7 tot 1.0 fte 

 

* 5. Hoe ervaart u in het algemeen uw eigen werkdruk op school? 

Niet of nauwelijks werkdruk 

Een beetje werkdruk 

Gemiddelde werkdruk 

Hoge werkdruk 

Zeer hoge werkdruk 

* 6. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan nakijken? 

Tot een uur 

Een tot twee uur 

Twee tot vier uur 

Vier tot zes uur 

Meer dan zes uur 

* 7. (Vervolg op vorige vraag) Vindt u dit te veel? 

Ja 

Nee (ga door naar vraag 10) 

8. Indien u bij de vorige vraag "ja" hebt geantwoord: Hoe beïnvloedt dit u of uw werk? 

Ik ben over het algemeen niet tevreden over de kwaliteit van het werk dat ik lever 

Ik voel me in mijn werk onzeker 

Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat ze (mede) door mijn werk komen 
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Ik heb soms moeite mij te concentreren op mijn werk 

Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet uitgerust aan het werk 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet voldoende energie om andere dingen te doen 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 

Niet 

Anders, namelijk: 

 

9. Welke middelen zouden het nakijken voor u efficiënter of draaglijker maken? 

Laten nakijken door een nakijkassistent / onderwijsassistent 

Laten nakijken door een lio 

Laten nakijken door een stagiaire 

Leerlingen zelf (elkaars) toetsen na laten kijken 

Na te kijken toetsen uitwisselen met sectiegenoten 

Toetsen op de computer laten maken 

Een hogere opslagfactor 

Geen van de suggesties 

Anders, namelijk: 

 

* 10. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan lessen voorbereiden? 

Een uur 

Een tot twee uur 
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Twee tot vier uur 

Vier tot zes uur 

Meer dan zes uur 

* 11. (Vervolg op vorige vraag) Vindt u dit te veel?  

Ja 

Nee (ga door bij vraag 14) 

12. Indien u bij de vorige vraag "ja" hebt geantwoord: Welke invloed heeft dit op u of uw werk?  

Ik ben over het algemeen niet tevreden over de kwaliteit van het werk dat ik lever 

Ik voel me in mijn werk onzeker 

Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat ze (mede) door mijn werk komen 

Ik heb soms moeite mij te concentreren op mijn werk 

Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet uitgerust aan het werk 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet voldoende energie om andere dingen te doen 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 

Niet 

Anders, namelijk: 

 

13. Welke middelen zouden het voorbereiden van lessen voor u efficiënter of draaglijker maken? 

Lessen vaker of vollediger voor leerlingen beschikbaar stellen op de ELO 

Meer parallelklassen per docent 

Lesplannen delen met sectiegenoten 

Een hogere opslagfactor 
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Leerjaarcoördinatoren aanwijzen 

Geen van de suggesties 

Anders, namelijk: 

 

* 14. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan vergaderen? 

Tot een uur 

Een tot twee uur 

Twee tot vier uur 

Vier tot zes uur 

Meer dan zes uur 

* 15. Vindt u dit te veel?  

Ja 

Nee (ga door bij vraag 17) 

16. Indien u bij de vorige vraag "ja" hebt geantwoord: Welke invloed heeft dit op u of uw werk?  

Ik ben over het algemeen niet tevreden over de kwaliteit van het werk dat ik lever 

Ik voel me in mijn werk onzeker 

Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat ze (mede) door mijn werk komen 

Ik heb soms moeite mij te concentreren op mijn werk 

Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet uitgerust aan het werk 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet voldoende energie om andere dingen te doen 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 

Niet 
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Anders, namelijk: 

 

17. Vindt u dat u beschikt over voldoende ICT-faciliteiten op uw werk? 

Ja (ga door naar vraag 20) 

Nee (ga door bij vraag 18) 

18. Indien u bij de vorige vraag "nee" hebt geantwoord: Welke invloed heeft dit op u of uw werk? 

Ik ben over het algemeen niet tevreden over de kwaliteit van het werk dat ik lever 

Ik voel me in mijn werk onzeker 

Ik heb gezondheidsklachten waarvan ik vermoed dat ze (mede) door mijn werk komen 

Ik heb soms moeite mij te concentreren op mijn werk 

Ik ga 's ochtends met enige regelmaat niet uitgerust aan het werk 

Ik heb 's avonds (na mijn werk) vaak niet voldoende energie om andere dingen te doen 

Ik ben soms gespannen door mijn werk 

Niet 

Anders, namelijk: 

 

19. Aan welke ICT-faciliteiten heeft u behoefte op uw werk? 

Elke docent een eigen laptop 

Elke docent een iPad 

Alle leerlingen een eigen laptop 

In alle lokalen een beamer 

In alle lokalen een smartboard 
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Meer werkplekken voor docenten 

Wifi (met voldoende brandbreedte) 

Anders, namelijk: 

 

* 20. Geef aan in hoeverre u het met de volgende stelling eens bent:  

Ik vind mijn werkdruk acceptabel. 

Helemaal mee oneens Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 21. Bent u, denkt u, op de hoogte van de maatregelen die de schoolleiding neemt om werkdruk 

te verlichten? 

Ja 

Nee 

* 22. Welke maatregelen neemt de schoolleiding van uw school om werkdruk onder docenten te 

verminderen?  

Inzetten stagiaires 

Inzetten toetssurveillanten 

Een centrale toetsenbank opzetten 

Vermindering van taakuren 

Het aanpassen van taakuren op persoonlijke capaciteiten 

Verhogen van de opslagfactor 

Stimuleren deskundigheidsbevordering 
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Intervisie door de schoolleiding 

Intervisie door collega’s 

Het toewijzen van coaches 

iPads voor alle docenten 

Geen van de genoemde antwoorden 

Anders, namelijk: 

 

* 23. Aan welke maatregelen die de schoolleiding van uw school zou kunnen nemen om werkdruk 

onder docenten te verminderen, zou u nog behoefte hebben:  

Inzetten stagiaires 

Inzetten toetssurveillanten 

Een centrale toestenbank opzetten 

Vermindering van taakuren 

Het aanpassen van taakuren op persoonlijke capaciteiten 

Surveilleren en invallen weghalen als taak 

Stimuleren deskundigheidsbevordering 

Intervisie door de schoolleiding 

Intervisie door collega’s 

Het toewijzen van coaches 

iPads voor alle docenten 

Verhogen van de opslagfactor 

Geen van de genoemde antwoorden 
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Anders, namelijk: 

 

* 24. Hieronder volgen een aantal stellingen. Geef aan in welke mate u het eens bent:  

De schoolleiding heeft zicht op mijn kwaliteiten en deskundigheid. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 25. De informatie die ik nodig heb voor mijn werk is volledig. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 26. De informatie die ik nodig heb voor mijn werk is duidelijk. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 27. De informatie die ik nodig heb voor mijn werk komt op tijd. 
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Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 28. Het is duidelijk welk resultaat van mij wordt verwacht. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 29. Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

 

* 30. Ik ben goed in staat om mijn werk te plannen. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 
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Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 31. Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing te volgen. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 32. Op onze school is er een open sfeer waarin problemen in de werksituatie gemakkelijk 

bespreekbaar zijn. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 33. Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting goed opgepikt door de 

schoolleiding. 

Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 34. Op onze school treedt de schoolleiding actief op tegen collega's die de kantjes er van af 

lopen. 
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Helemaal mee oneens 

Mee oneens 

Eens noch oneens 

Mee eens 

Helemaal mee eens 

* 35. Van de onderstaande aspecten is gebleken dat ze een goede uitoefening van uw beroep 

kunnen verstoren en daardoor spanningen kunnen veroorzaken. Zou u aan willen geven in welke 

mate dit voor u in uw huidige werksituatie geldt: 

Gebrek aan steun van de schoolleiding. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 36. Geen goed contact met de schoolleiding. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 37. Weinig waardering van de schoolleiding. 

Niet 

Nauwelijks 
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In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 38. Conflicten tussen u en de schoolleiding. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 39. De werksfeer tussen u de schoolleiding. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 40. Te weinig tijd om lessen goed voor te bereiden. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 41. De hoeveelheid nakijkwerk. 
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Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 42. Het bijwonen van vergaderingen. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 43. De spreiding van werkzaamheden over het schooljaar. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 44. De beschikbaarheid van een werkplek waar ik ongestoord kan werken. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 
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In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 45. De beschikbaarheid van computers. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 46. De beschikbaarheid van audiovisuele ondersteuning in lokalen. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 47. De kwaliteit van de aanwezige apparatuur en hulpmiddelen. 

Niet 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

* 48. De kopieerfaciliteiten. 

Niet 



 53 

Nauwelijks 

In enige mate 

In sterke mate 

In zeer sterke mate 

49. Hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

 

Hieronder is nog ruimte voor opmerkingen. 
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Bijlage IV:Interviewschema schoolmanagers 

 
Hoe lang werkt u op deze school? 
Hoe lang bent u leidinggevende op deze school? 
Hoe ziet de managementstructuur op uw school eruit? 
Welke rol vervult u in deze structuur? 
 
1. Hoe verwacht u dat eerstegraads taaldocenten met een (nagenoeg) fulltime functie (0,75+ fte) 
op uw school hun werkdruk inschatten?  

1. Niet of 
nauwelijks werkdruk 

2. Een beetje 
werkdruk 

3 Gemiddelde 
werkdruk 

4. Hoge werkdruk 5. Zeer hoge 
werkdruk 

 
2 Hoeveel tijd is een eerstegraads taaldocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
nakijken? 
 Wat zou er aan het nakijken veranderd kunnen worden? 
 Onderneemt het management op de zojuist genoemde punten actie? 
 Waarom wel /niet? 
 
3 Hoeveel tijd is een eerstegraads taaldocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
lesvoorbereiding? 
Op welke manieren zouden docenten ondersteund kunnen worden bij hun lesvoorbereiding? 
Onderneemt het management op de zojuist genoemde punten actie? 
 Waarom wel /niet? 
 
4. Welke maatregelen worden er op uw school getroffen om de werkdruk van de docenten te 
verlagen? 
 Hoe communiceert u deze maatregelen naar docenten? 
 
5 Vindt u dat vergaderen efficiënt gebeurt? 
 Hoeveel van uw tijd bent u zelf kwijt aan vergaderen en overleggen? 
 Hoeveel tijd zijn docenten volgens u kwijt aan vergaderen en overleggen? 
 Op welke manier zou het vergaderen en overleggen nog efficiënter kunnen? 
 
6 Vindt u dat uw school voldoende ICT-faciliteiten biedt voor docenten? 
 Wat zou er op dit gebied nog kunnen verbeteren? 
 Onderneemt het management op de zojuist genoemde punten actie? 
 Waarom wel /niet? 
 
7 Welke maatregelen zouden er nog meer genomen kunnen worden om werkdruk onder docenten 
te verlichten? 
 Zijn dit maatregelen die u op termijn zou willen gaan toepassen? 
 Waarom kunt u deze maatregelen nu nog niet toepassen? 
 Op welke termijn zou u deze maatregelen wel kunnen gaan toepassen? 
 
8 Hoe zou u uw stijl van leidinggeven omschrijven? 
 Bent u zich bewust van het effect hiervan op docenten? 
 
9 Stimuleert het management deskundigheidsverbreding van docenten? 
 Heeft u zicht op de kwaliteiten en deskundigheid van uw docenten? 
 Hoe zou de kwaliteit en deskundigheid van docenten nog verder kunnen verbeteren? 
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 Weten docenten wat u van ze verwacht? 
 Maakt u de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van docenten duidelijk? 
 Hoe zijn de functioneringsgesprekken georganiseerd? 
 
10 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. 

1.  Op onze school is er een open sfeer waarin 

problemen in de werksituatie gemakkelijk 

bespreekbaar zijn. 

1. 

Helemaal mee 

oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal mee 

eens 

2.  Op onze school worden signalen van 

werkdruk en overbelasting goed opgepikt 

door de leiding. 

1. 

Helemaal mee 

oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal mee 

eens 

3. Op onze school treedt de leiding actief op 

tegen collega's die de kantjes er vanaf 

lopen. 

1. 

Helemaal mee 

oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal mee 

eens 

4. De leiding geeft docenten waardering voor 

hun werk. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

5.  De leiding inspireert en motiveert 

docenten. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

6.  De leiding geeft aan hoe zij over het 

functioneren van docenten denkt. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

7.  De leiding staat open voor suggesties en 

opmerkingen van docenten. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

8.  De leiding geeft duidelijk aan docenten 

aan hoe werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd. 

1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

 

11 Zijn er nog zaken die in dit interview niet aan de orde zijn gekomen, maar die u wel relevant 

acht voor ons onderzoek? 
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Bijlage V: Interview schoolmanager Het Streek 

 
Interview Wilfred Nep 
MT Het Streek, Ede  
Dinsdag 27 november 2012 
 
Vragen vooraf: 
Hoe lang werkt u op deze school? 
Vier jaar. 
 
Hoe lang bent u leidinggevende op deze school? 
Ook vier jaar. 
 
Hoe ziet de managementstructuur op uw school eruit? 
De school heeft één bestuur voor twee locaties. De locatie Zandlaan heeft een directeur met een 
managementteam, de locatie Bovenbuurtweg heeft een rector en een managementteam. Op de 
Bovenbuurtweg, onze locatie, bestaat het managementteam uit 5 teamleiders.  
 
Welke rol vervult u in deze structuur? 
Teamleider voor HAVO 3,4 en 5, verantwoordelijk voor de portefeuilles: kwaliteitszorg, ICT, leerling 
groeperingen. 
 
1. Hoe verwacht u dat eerstegraads talendocenten met een (nagenoeg)fulltime functie (0,75 FTE) 
op uw school hun werkdruk inschatten?  
Een gemiddeld tot hoge werkdruk, een 3,5.  
 
2. Welke maatregelen worden er op uw school getroffen om de werkdruk van de docenten te 
verlagen? 
Opslag factor van 0,8 voor elk uur dat docenten lesgeven. Dit is een zeer hoog percentage, een van 
de hoogste van het land.  
Het taakbeleid van docenten wordt afgestemd op individuele wensen en kwaliteiten van docenten. 
Wanneer er problemen ontstaan met werkdruk wordt er individueel overlegd over het ‘takenplaatje’.  
Docenten krijgen uren voor deskundigheidsbevordering, ook aangepast op individueel taakplaatje. 
Hoe communiceert u deze maatregelen naar docenten? 
Deze maatregelen worden naar docenten gecommuniceerd tijdens het gesprek over het individueel 
taakplaatje dat met iedere docent aan het einde van het jaar gevoerd wordt. Tijdens deze 
gesprekken wordt er gekeken hoe het takenpakket van de docent aangepast kan worden aan de 
wensen en capaciteiten van de docent, zodat deze niet te veel werkdruk veroorzaken.  
 
3 Vindt u dat vergaderen efficiënt gebeurt? 
Soms wel, soms niet. Er bestaan op school zeer veel verschillende vergaderingen, die niet allemaal 
even efficiënt gevoerd kunnen worden. Vergaderingen die ik zelf voorzit probeer ik zo efficiënt te 
maken door altijd van te voren de agenda op te sturen en me aan een strakke tijdsplanning te 
houden.  
 
4. Hoeveel van uw tijd bent u zelf kwijt aan vergaderen en overleggen? 
Per week zo’n 10 tot 12 uur, 25% van mijn werktijd.  
Hoeveel tijd zijn docenten volgens u kwijt aan vergaderen en overleggen? 
Zo’n 8 tot 10 uur per maand.  
 
5. Op welke manier zou het vergaderen en overleggen nog efficiënter kunnen? 



 57 

Schriftelijk, per mail, vergaderen zou iets kunnen zijn wat in de toekomst mogelijk moet worden. 
Maar de vraag is wat de kwaliteit van een vergadering wordt, wanneer deze geheel geautomatiseerd 
en gedigitaliseerd is. Een randvoorwaarde daarvoor namelijk is: iedereen moet het doen. Daarbij 
verwacht ik dat de fulltimers dit minder goed zullen doen dan de parttimers. De parttimers zullen dit 
fijn vinden omdat ze zo tijd minder op school hoeven te zijn. De fulltimers zijn er toch, en zullen 
liever gewoon naar de vergadering gaan in plaats van nog meer papierwerk in te hoeven leveren.  
 
6. Vindt u dat uw school voldoende ICT-faciliteiten biedt voor docenten? 
Ja, ver boven het Nederlands gemiddelde zelfs. Hoewel veel docenten er over klagen zijn er zeer veel 
werkplekken te vinden op school. In alle sectiehokken staat een computer, de mediatheek staat er 
vol mee en natuurlijk in elk lokaal. Bovendien geeft de school laptops aan docenten en is overal op 
school Wifi.  
 
7. Wat zou er op dit gebied nog kunnen verbeteren? 
Niet in alle lokalen hangt een beamer. Maar een paar lokalen hebben een smartboard, maar ik zie 
persoonlijk ook niet echt de meerwaarde van een smartboard t.o.v. een beamer.  
Ook zou de brandbreedte van de Wifi verhoogd mogen worden.  
 
8. Onderneemt het management op de zojuist genoemde punten actie? 
Aan het verhogen van de brandbreedte van de Wifi wordt gewerkt. Vorige maand zijn er nieuwe 
kastjes in de gangen opgehangen. In elke gang hangt nu een kastje, per kastje kunnen er 75 
apparaten inloggen. Door alle mobieltjes die verbinding maken met het netwerk is dat nog wat 
weinig.  
 
9. Hoeveel tijd is een eerstegraads talendocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
nakijken? 
Volgens de berekening zou dit ongeveer 20 minuten per les moeten zijn, dus zo’n 6 uur in de week.  
Wat zou er aan het nakijken veranderd kunnen worden? 
Dit zou minder kunnen worden door andere toetsvormen aan te bieden: bijvoorbeeld 
geautomatiseerde toetsen op de computer. Dit gebeurt nu al bij de sectie Engels.  
Dit zou ook kunnen door docenten meer tijd te geven om repetities na te kijken, in plaats van de 
week die nu gebruikelijk is.  
Ook zouden docenten meer gebruik kunnen maken van onderwijsassistenten en stagiaires. Hoewel 
ook dit afhankelijk is van de soort toets die je geeft.  
 
10. Hoeveel tijd is een eerstegraads talendocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
lesvoorbereiding? 
Ongeveer 6 uur in de week maar dit ligt heel erg aan hoeveel parallelklassen een docent heeft. 
Echter heeft een docent hier nooit meer dan twee parallelklassen, vooral niet in de bovenbouw, om 
zo piekbelasting te voorkomen. Bovendien wordt het de roostermaker dan ook echt onmogelijk 
gemaakt.  
 
11.Op welke manieren zouden docenten ondersteund kunnen worden bij hun lesvoorbereiding? 
Meer gebruik maken van ELO, en zo lessen delen met collega’s.  
Leerjaar coördinatoren worden ingezet  
 
 
12 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. 
 
1.  Op onze school is er een open sfeer waarin 

problemen in de werksituatie gemakkelijk 1. 

Helemaal mee 

2. Mee 3. Eens 4. Mee 5. 

Helemaal mee 
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bespreekbaar zijn. oneens oneens noch oneens eens eens 

2.  Op onze school worden signalen van 

werkdruk en overbelasting goed opgepikt 

door de leiding. 

1. 

Helemaal mee 

oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal mee 

eens 

3. Op onze school treedt de leiding actief op 

tegen collega's die de kantjes er vanaf 

lopen. 

1. 

Helemaal mee 

oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal mee 

eens 

4. De leiding geeft docenten waardering voor 

hun werk. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

5.  De leiding inspireert en motiveert 

docenten. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

6.  De leiding geeft aan hoe zij over het 

functioneren van docenten denkt. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

7.  De leiding staat open voor suggesties en 

opmerkingen van docenten. 1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 

8.  De leiding geeft duidelijk aan docenten 

aan hoe werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd. 

1. 

Helemaal 

mee oneens 

2. Mee 

oneens 

3. Eens 

noch oneens 

4. Mee 

eens 

5. 

Helemaal 

mee eens 
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Bijlage VI: Interview schoolmanager Meander College 

 
Uitwerking interview Kirsten Slot 
Rector Meander College Zwolle 
Donderdag 15 november 2012 
 
Hoe lang werkt u op deze school? 
Ik ben in september 2011 begonnen als rector van deze school. Hiervoor heb ik vier jaar op de 
lerarenopleiding van Windesheim Zwolle gewerkt in het management en daarvoor heb ik zelf twintig 
jaar voor de klas gestaan als docent Engels.  
 
Hoe lang bent u leidinggevende op deze school? 
Dit is mijn tweede cursusjaar als leidinggevende op deze school. 
 
Hoe ziet de managementstructuur op uw school eruit? 
We hebben een tweekoppige directie, daaronder vier afdelingsleiders. En elke afdeling heeft dan een 
aantal docenten onder zich. En het onderwijsondersteunend en administratief personeel zijn 
verdeeld zijn verdeeld onder de directie.  
Boven deze school hangt een college van bestuur dat bestaat uit vier mensen. Daarboven zit weer 
een raad van toezicht.  
 
Welke rol vervult u in deze structuur? 
Ik ben onderdeel van de tweekoppige directie.  
 
Hoe verwacht u dat eerstegraads talendocenten met een (nagenoeg)fulltime functie (0,75 FTE) op 
uw school hun werkdruk inschatten?  
Ik verwacht een hoge tot zeer hoge werkdruk.  
 
Welke maatregelen worden er op uw school getroffen om de werkdruk van de docenten te 
verlagen? 
Misschien heb je er iets van meegekregen dat vorig jaar door middel van stemming in relatie tot de 
financiële positie een fulltime baan van 25 naar 27 lessen moest gaan. Dus dat is natuurlijk een 
verhoging van de werkdruk. Daarin hebben we de docenten ook volledig gekend, over waarom dat 
moest. Daar is toen over gestemd. We moesten tweederde meerderheid hebben om deze maatregel 
door te kunnen voeren. En de docenten hebben hier mee ingestemd omdat zij ook wel inzagen dat 
dat de mogelijkheid was om de school weer wat financieel gezonder te krijgen.  
Maar de vraag is natuurlijk meer gericht om de werkdruk te verlagen. Dus als er signalen komen van 
collega’s, dat kan zijn door verzuim. Maar het kan ook zijn dat iemand dat aankaart. Dan proberen 
we daar 1 op 1, ik of een afdelingsleider samen met die desbetreffende medewerker in gesprek te 
gaan. Op welke manier we hem of haar kunnen faciliteren om de werkdruk te verlagen. Deels is het 
beleefde werkdruk deels is het ook daadwerkelijk de werkdruk. Daar bedoel ik bijvoorbeeld mee als 
je een toetsweek hebt en je zit aan het eind van de toetsweek en binnen drie dagen moet de toets 
nagekeken zijn en als talendocent heb je vaak nogal veel nakijkwerk, dan is die werkdruk ook 
daadwerkelijk voelbaar aanwezig. Daar kunnen we niet zo heel veel aan doen, als wel dat mensen 
daar dan wel hun planning op moeten aanpassen. Dus dat is wel lastig. Maar we proberen wel altijd 
om er over in gesprek te zijn. En we proberen in ieder geval om er begrip voor te hebben.  
 
Dus er is niet echt iets van een stappenplan dat je doorloopt. Zo als er bijvoorbeeld een protocol 
voor pesten bestaat. Zoiets heb je niet voor werkdruk.  
Ik hou er nooit zo van om te werken volgens een vast stramien. Want iedereen is anders daarin en 
iedereen heeft ook iets anders nodig. Dus ik hanteer liever de persoonlijke aanpak en kijk wat de 
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persoon in kwestie daadwerkelijk nodig heeft en met die dan in gesprek gaan. Anders ga je puntjes af 
terwijl sommige dingen helemaal niet van toepassing zijn op die collega. Dus daar houden we 
eigenlijk niet zo van. 
 
En kan je dan misschien eens een paar dingen noemen die je in dit kader hebt toegepast om 
iemand te verlichten qua werkdruk. 
Wat we inzetten zijn natuurlijk wel de stagiaires. We zijn ook een officiële opleidingsschool dus we 
proberen ook om tussen de oren van de docenten te krijgen dat ze stagiaires ook meer kunnen 
inzetten bij hun lessen of bij hun voorbereiding of nabereiding, bij nakijkwerk, bij ontwikkelen van 
dingen. Maar ze kunnen ook ingezet worden bij surveillance, bij projecten. Daar doe je als stagiaire 
heel veel ervaring op en dat ontlast wel de docenten. Alleen dat moet nog wat meer beklijven dat je 
daadwerkelijk van een stagiaire wat meer kan verwachten. Want vaak wordt een stagiaire en dan 
vaak toch wel in lagerejaars, gezien als meer werk dan dat het werk uit handen neemt. Terwijl als je 
het slim doet dan kan je daar wel wat mee. Als je bijvoorbeeld een heel simpel SO-tje hebt, wat 
bijvoorbeeld multiple choice is of wat op een andere manier gewoon vaste antwoorden zijn, kan je 
dat ook na laten kijken door een stagiaire. En die zou je dan zelfs nog een fout analyse kunnen laten 
doen van goede en minder goede items, waar je eigenlijk zelf als docent nooit aan toekomt. Dus dat 
kun je veel slimmer inzetten en daardoor kan je wel werkdruk wegnemen bij mensen.  
Dus dat is iets wat we wel structureel proberen te doen. Naast dat we natuurlijk ook gewoon vinden 
dat wij mensen in opleiding de gelegenheid moeten bieden om ervaring op te doen. Dat is ook wel 
iets waar wij aan werken.  
En voor de rest dan kijken we ook naar inzet bij surveillance. Maar ja je hebt maar een beperkt aantal 
personen die je daarvoor kunt inzetten. Dus ja je moet de pijn daarin wel verdelen.  
En natuurlijk gewoon persoonlijk kijken wat we voor iemand kunnen doen.  
 
Hoeveel van uw tijd bent u zelf kwijt aan vergaderen en overleggen? 
Als ik kijk naar vergaderen overleggen, maar daar pak je dan niet onder het gewone informele 
contact, het gaat dan om de formele momenten he. 
 
Ja, de formele momenten. 
Ja, dan denk dat ik zeker wel zestig procent van de tijd daar mee kwijt ben.  
 
Hoeveel tijd zijn docenten volgens u kwijt aan vergaderen en overleggen? 
Procentueel vind ik dat lastig, maar ik kan me zo voorstellen, als iemand een volledige baan heeft, 
dat de tijd aan vergaderen en overleggen ergens tussen de 20 en 30 procent zit.  
 
Nou we gaan straks ook de docenten zelf bevragen dus die krijgen dan ook… 
Dat gok ik hoor. Maar dat is wel lastig om in te schatten. Ik weet wel dat ze zeggen dat er wel veel 
vergaderd wordt bij ons. Dat er veel overlegmomenten zijn.  
Of het efficiënt gebeurt hangt heel erg af van de technisch voorzitter de vergadering en de 
voorbereiding.  
 
Op welke manier zou het vergaderen en overleggen nog efficiënter kunnen? 
We hebben wel eens nagedacht over een vergadercorridor. Maar dan zit je wel weer omdat we erg 
veel part timers hebben dat dat ook op bezwaren stuit.  
 
En wat is dat precies? 
Een vergadercorridor is dat je bijvoorbeeld zegt de donderdagmiddag zijn er altijd tussen half vier en 
vijf vergaderingen ingepland. En dat kan je een of twee keer in de week doen, maar goed als je dan 
parttimers hebt dan moet je al sowieso niet op de woensdag en vrijdag gaan zitten, maar je wil ook 
niet dat er lessen uitvallen en dan zou het misschien wel betekenen dat je elke week een vergadering 
hebt.  
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Dat is dus beetje hetzelfde als aan het begin van het jaar, toen waren er een aantal vaste 
momenten ingeroosterd om aan het vakleerplan te werken. 
Klopt. Maar goed toen was het aan de vakgroepen of ze daar zelf dan wat mee doen of dat ze zeggen 
nou mooi dat deze tijd er is, maar ik doe het toch wat anders. 
 
Maar het was goed dat die mogelijkheid er was. 
Dat proberen we wel ook meer in de dagwijzer in te plannen. Meer momenten daarvoor. Te 
benoemen. In ieder geval te oormerken van dan zou je daar aan kunnen werken. Blijft dat dan 
natuurlijk altijd na lestijd is. Want we willen niet altijd studiemiddagen of overleggen ten koste laten 
gaan van lestijd.  
Soms het je klassenteambespreking en dan heb je weer een bomrooster (red. verkort rooster), dus 
die dingen gebeuren wel. 
 
Vindt u dat uw school voldoende ICT-faciliteiten biedt voor docenten? 
De ICT-faciliteiten op onze school zijn ronduit slecht. 
 
Wat zou er op dit gebied nog kunnen verbeteren? 
Een belangrijke verbeterslag is dat iedereen een eigen device bij zich heeft dat gewoon goed werkt. 
Dan hebben we die sores ook niet.  
 
Met een accu die lang meegaat…. 
Ja, dat is lastig. Het is nu gewoon niet goed.  
 
Dus dat is waar jullie nog mee bezig zijn… 
Ja het is de bedoeling dat in ieder geval de brugklassers en vierde klassers een eigen apparaat 
meebrengen. Maar goed daar hangt natuurlijk ook weer een prijskaartje aan voor de ouders. Dus dat 
is best een hele lastige. We zijn ons daarop aan het oriënteren. In een behoorlijke sneltreinvaart en 
heel stevig wat het meest aanlokkelijke zou kunnen zijn voor ouders en voor personeel. Er is dus wel 
een laptopregeling voor personeel, dan krijg je 100 euro per jaar. Maar goed daar kun je nog geen 
fatsoenlijke tablet of laptop voor aanschaffen.  
 
En als er dan dus zo’n regeling is voor leerlingen dan kunnen…. 
…Misschien een leaseconstructie daar zitten we aan te denken 
 
En dan in de lokalen zelf, qua beamers en dat soort toestanden 
Nou onze wens is om alle lokalen te voorzien van goed werkende smart boards. Daarvoor moeten er 
nog ongeveer tien of vijftien bijgeplaatst worden. Dan is alles gedekt.  
 
Zijn er ook dingen op het gebied van ICT waar je nu heel bewust de keuze in hebt gemaakt van dat 
doen we niet of dat doen we nu nog niet.  
Wat we niet doen is of althans onvoldoende is het echt goed inzetten van het smart board in de 
lessen. En dat heeft ook te maken, dat zijn randvoorwaarden, dat het het soms allemaal niet doet. 
Heel vervelend. Je kan leerlingen ook niet wegsturen van zoek een computer want dan zijn dus een 
uur bezig om een goed werkende computer te zoeken. Dus als die kinderen allemaal een ding bij zich 
hebben dan is dat veel makkelijker. Ga in een groepje zitten. Ok zijn er twee met een computer nou 
dan kan je aan de slag.  
Ik zou graag veel meer zien dat er met moodle (elektronische leeromgeving red.) op 2 november 
hebben we daar natuurlijk een start mee gemaakt. Dat mensen weten hoe ze dingen kunnen laden. 
Maar je kan er natuurlijk veel meer mee doen. Met ook verrijkings- en verdiepingsstof. Of als er extra 
repetitiestof komt voor de leerlingen, herhalingsstof. Ja daar kunnen we meer mee doen.  
En dan wel zegmaar de blended vorm. De boeken blijven, maar dit puur ter ondersteuning om de 
lessen vakdidactisch te verbeteren en meer op maat te werken voor de leerlingen.  



 62 

Ik denk ook niet dat het realistisch is om in een keer over te stappen en te zeggen we hebben geen 
boeken meer.  
Dat willen we ook niet.  
 
Hoeveel tijd is een eerstegraads talendocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
nakijken? 
Wat wil je horen. Wil je dan hij heeft een 100 procent baan, zoveel procent nakijktijd of wat wil je 
horen.  
 
Ja, dat bijvoorbeeld of zoveel uur nakijktijd van zijn aanstelling. 
Ja dat is natuurlijk heel sterk afhankelijk van de persoon zelf. Want ik weet dat sommige mensen 
sneller kunnen werken en anderen werken langzamer. Dus dat is heel erg lastig. Het hangt ook af van 
het soort toets dat je geeft. Kijk als je essays moet nakijken, moet je brieven nakijken, moet je 
verslagen nakijken, of zijn het berekeningen waar je vrij snel de stappen kan bekijken.  
 
Ga even uit van zo’n talendocent. 
Gemiddeld. Ja er zitten pieken in. Denk ik. Het is heel erg lastig om dat te zeggen maar op. Stel dat je 
een week hebt en je hebt zegmaar toetsen, dan zou het zomaar dertig procent van z’n tijd kunnen 
zijn. Maar voor een hele uitgebreide toets kan het wel vijftig procent zijn. Ik vind het heel lastig om 
daar gewoon een factor aan te hangen van dat is zoveel tijd. Omdat het ook heel erg te maken heeft 
met hoe snel iemand nakijkt.  
Kijk het is ook de toetsvorm. Is het reproductie dan ga je daar heel snel doorheen, bijvoorbeeld met 
woordjes, gaat het echt om iemand moet een stuk schrijven ja dan ga je grammaticale fouten, 
spellingfouten, dan kijk je ook heel anders na.  
Ja ik kon altijd redelijk snel nakijken, maar ja ik ben niet de gemiddelde. En ja soms doe je wel een 
stukje multiple choice en ja soms doe je dat niet. Dat is lastig. Vind ik moeilijk om daar echt een getal 
aan te hangen. 
 
Wat zou je nou kunnen doen om het nakijken minder belastend te maken? Je zei net stagiaires 
inzetten natuurlijk… 
Ja dat maar ook heel goed nadenken over je toetsvorm. Nu wordt er volgens mij van elke docent 
verwacht dat hij toetsen maakt en soms ook herkansingstoetsen. Daar zou je binnen de sectie ook 
afspraken over kunnen maken. En ik denk dat het kan helpen als je werkt met een toetsenbank. En 
dat willen ze Landstedebreed eigenlijk gaan opzetten. Maar dan zit je wel met intellectueel 
eigendom. 
 
Een toetsenbank wat moet ik me daar bij voorstellen? 
Dat elke collega bijvoorbeeld voor Nederlands maakt voor bijvoorbeeld leerjaar vier toetsen over de 
verschillende onderwerpen behorend bij de verschillende hoofdstukken. Nu heb je natuurlijk wel 
toetsen in het boek maar je wil soms nog extra toetsen maken. En iedereen maakt z’n eigen toetsen 
met toets matrijs en antwoordmodel enzovoort. En die stop je ergens op internet. En dan heb je 
toegang daartoe als docent. En dan kan je daar vrijelijk uit putten.  
 
Ok dus dan kan je dus ook toetsen die van een andere school zijn gebruiken 
Ja, dat kan je helpen.  
 
Dan heb je in ieder geval ook meer variatie 
Ja ja. 
 
Dat is een idee. 
En sowieso, kijk voor dat nakijkwerk en lesvoorbereiding krijgen mensen hier een behoorlijke 
opslagfactor. Dat is zegmaar 1,78 procent. 
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Ok, dat wisselt per school? 
Ja dat wisselt per school. Bij sommige is het 1,75 op andere 1,72, weer anderen zitten maar op 1,40. 
Dat is dan wat in samenspraak met de medezeggenschapsraad afgesproken is. 
 
Hoeveel tijd is een eerstegraads talendocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
lesvoorbereiding? 
Laat ik vooropstellen, want we merken ook zeker als het gaat om begeleiding, want ik zit natuurlijk 
helemaal in het cirkeltje met opleidingsschool van samen opleiden ook met andere scholen, dat er 
nog heel veel docenten zijn die hun les niet voorbereiden. Wij vinden dat dat wel moet gebeuren. 
Kijk je zal dat minder uitgebreid doen dan als je beginnend docent bent met een volledig lesplan 
uitgewerkt per minuut bijna.  
Volgens mij intervisie met elkaar met de sectie kan ook heel erg veel helpen van he hoe doe jij dat? 
Nou parallelklassen dan hoef je de les in principe natuurlijk maar een keer voor te bereiden. Maar ik 
denk dat intervisie wel kan helpen om het daar eens over te hebben. 
 
Nou ja om dat efficiënter te doen. 
Maar ook om ideeën op te doen. 
 
Maar hoe lang schat je nou dat een docent daar mee kwijt is. Om gewoon een normale les, 
oefeningetjes maken uit het boek. 
Ja dat is heel erg verschillend. Want ja in de tijd dat ik lesgaf, kreeg je in het eerste jaar dat je de 
module gaf kreeg je een hogere opslag factor dan als je hem al voor de tweede of derde jaar gaf. Dan 
krijg je nog wel iets opslagfactor maar dan is al heel veel ontwikkeld, maar dat is hier op school 
eigenlijk continu hetzelfde. Ongeacht of je nu een les gym geeft een les Nederlands je hebt allemaal 
dezelfde opslagfactor. 
En hoeveel tijd, ja dat is heel erg persoonsafhankelijk. 
 
Dat ligt natuurlijk ook aan hoe je de les geeft.  
Ja en wat voor vak het is. Nou als het dan voor talen geldt, dan heb je natuurlijk de verschillende 
onderdelen: schrijven, luisteren, lezen. Ja ook dat is moeilijk om daar. Ik denk dat een talendocent 
die daar zegmaar zelf inzit zelf makkelijker kan zeggen dan dat ik daar zomaar zeg van dat is zoveel 
tijd. Want ik vind dat erg ster afhankelijk van hoe je zelf werkt. En hoe ervaren je bent. Als je zegmaar 
een bepaald grammaticaal onderwerp moet uitleggen wat je al tot in den treuren hebt gedaan ja dan 
heb je gewoon je materiaal daarvoor. En je leukt dat steeds op met extra andere oefeningetjes. Dus 
dan zoek je daar weer dingetjes bij. Dus de lesvoorbereiding bij wat meer ervaren docenten, als ik 
dan voor mezelf praat, want ik heb altijd hele mooie schemaatjes gemaakt van hoe zitten de tijden in 
elkaar dan zou ik nu bijvoorbeeld tijd gaan besteden aan van wat is er op internet te vinden aan extra 
verrijkingsoefeningen. Maar dan hoef ik die lesvoorbereiding op zich voor het onderwerp hoef ik niet 
meer te doen want ja dat onderwerp ken ik in den treuren. Maar dan ga ik dat andere wel extra tijd 
steken. Om die les didactisch te ondersteunen.  
 
Ja, je zei, je stipte net aan dat er dus ook docenten zijn die hun les niet voorbereiden. Maar zij 
krijgen natuurlijk wel die opslagfactor. Wat kun je daar nu aan doen? 
Daar kan ik niks aan doen. We gaan er vanuit dat iedereen z’n werk professioneel oppakt en ik kan 
daar geen verschil in maken. 
 
Nee, dat is niet te controleren natuurlijk. 
Dat valt niet te controleren. Dat wil ik ook niet controleren. Ik ga er vanuit dat iedereen die hier 
werkt z’n lessen goed voorbereid. De een heeft daar meer tijd voor nodig dan de ander. Nou dat is 
dan zo. Daar is een gemiddelde op berekend en dat is het. 
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Welke maatregelen zouden er nog meer genomen kunnen worden om werkdruk onder docenten te 
verlichten? 
Ja nou heel toevallig was er vanochtend was er een item in het nieuws over werkdruk. Dat alle 
werknemers maar meer moesten nou ja klagen is een groot woord – moesten aangeven bij hun baas 
dat de werkdruk te hoog is. Dus het speelt eigenlijk in heel veel branches. Dat bij iedereen de 
werkdruk hoog is, vanwege ook bezuinigingen, dat er steeds meer moet gebeuren in minder tijd. Het 
enige wat wij daarvoor kunnen opbrengen is begrip en gesprek aan gaan met mensen die daar tegen 
aan hikken. En natuurlijk proberen we beleid te maken waarbij de werkdruk zo laag mogelijk ligt. 
Maar we weten wel met elkaar dat in het onderwijs de werkdruk sowieso hoog ligt. 
 
Waar het om gaat is dat je dingen efficiënter doet. 
Je zou ook nog wel wat meer met elkaar daarover kunnen praten. En ik weet in het ene team gebeurt 
het meer dan in het andere team. Mensen in de bovenbouw zijn over het algemeen misschien wat 
meer bezig met hun eigen dingetje, terwijl in de onderbouw ze in de onderbouw toch wel meer met 
elkaar over dingen praten. 
Maar ook soms, ja je moet dan de tijd maken om met je sectiegenoten te gaan praten en dan zit je 
weer met parttimers, dat is allemaal erg lastig. 
 
Dat kan dan ook weer een drempel zijn. Hoe zou u uw stijl van leidinggeven omschrijven? En 
daarmee bedoel ik, ik heb het al een beetje gehoord, de persoonlijke aanpak, mensen aanspreken, 
dat soort.. 
Ja ik denk, nou ja ik hoop dat men dat van mij vindt, dat het met name coachend leidinggeven is. En 
ja soms moet je ook wel heel sturend zijn. Maar de insteek is coachend. 
 
Dus de mensen moeten ook het idee hebben dat ze met dingen bij jou terecht kunnen.  
Ja, en dat ik met ze meedenk en uitdaag om over dingen na te denken. En dat ze dan thoughtfull 
thoughts hebben hier kan ik wat mee. 
En ik ga wel uit van een professionele houding van elke medewerker. Het is altijd heel erg makkelijk 
om bij je leidinggevende of om bij de directie te komen van ja ik heb een probleem. Ok, heb je ook 
een oplossing. Heb je daar over nagedacht. Nee het is een probleem en daarom breng ik het bij jou. 
Ik probeer dan altijd wel om met degene te praten van ik zie het probleem, jij vindt het ook een 
probleem, wat zou er moeten gebeuren, wat draag je aan voor oplossingen, zodat het probleem 
verdwijnt of minder wordt. Ik leg het wel terug. 
 
Stimuleert het management deskundigheidsverbreding van docenten? Dat hangt natuurlijk samen 
met het functioneringsgesprek. Wat doen jullie daar aan? 
Dit jaar hebben we de gesprekkencyclus ook echt opgezet. Daarvoor is het nauwelijks gebeurd. Dan 
vinden mensen ook vervelend. Want het is altijd prettig om een functioneringsgesprek te hebben van 
hoe gaat het, hoe voel je je, hoe zit het met je werkklimaat, hoe vind je je dat je taak uitvoert, hoe 
vindt je dat de samenwerking met collega’s verloopt. 
Deskundigheidsbevordering is 10 procent van je baan. Dus dat is best heel veel. Dus bij een volledige 
baan van 1659 uur, is er 170 uur wat je aan deskundigheidsbevordering mag besteden. Eigenlijk 
moet je die tijd ook verantwoorden. En dan is nu ook wel de vraag van ja, ik hou de krant bij, ik lees 
mijn vakliteratuur, ik lees boeken bijvoorbeeld bij Nederlands of bij Engels, is dat dan 
deskundigheidsbevordering. 
Wij vinden dat deskundigheidsbevordering iets is waar je zelf persoonlijk van groeit, maar waar ook 
de organisatie wat aan heeft. Dus je kan misschien voor Nederlands wel twintig boeken per jaar 
lezen, maar doe je daar dan ook weer iets mee in je lessen. 
We vinden het ook goed als er buitenschools wordt geschoold. Daar is ook budget voor. Tegelijkertijd 
denken we ook dat we moeten kijken van waar is behoefte aan. Er is nu wel heel veel behoefte aan 
ICT-deskundigheidsbevordering. Hoe werk ik met Moodle, hoe zet ik een digibord interessant in in 
mijn lessen. Dus daar zijn wij nu als directie mee bezig om daar een scholingsplan voor te schrijven.  
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Heeft u zicht op de kwaliteiten en deskundigheid van uw docenten? 
Dat komt naar voren in de functioneringsgesprekken. En waar wij denken dat docenten te kort 
schieten dat komt dan naar voren, omdat er bijvoorbeeld klachten zijn. Dus dan proberen we wel om 
daar wat op te zetten. Dat mensen verder geholpen kunnen worden. Als het gaat over pedagogisch-
didactisch dan zetten we daar een schoolopleider op, docentcoaches, eventueel met svib dus dat is 
video interactie begeleiding. Dat helpt heel erg. 
En ik heb wel zicht op, nou ja ik observeer heel erg veel. Dus soms puur aan lichaamstaal kan je ook 
al heel veel afleiden. Maar goed ik vraag ook gewoon aan afdelingsleiders hoe mensen erin zitten. En 
als er problemen zijn proberen we collega’s met specialisten in contact te brengen. Dat die verder 
geholpen kunnen worden. 
 
En door die functioneringsgesprekken, maak je ook afspraken en dan weten docenten dus ook wat 
er van ze verwacht wordt. 
Ja, we maken afspraken. Het is ook niet erg als de afspraken niet behaald worden, maar dan wil ik 
ook weten waardoor dat komt. 
 
Hoe zijn de functioneringsgesprekken georganiseerd. Ik heb net de hele papierwinkel daarover op 
de g-schijf gelezen dus dat is duidelijk. 
 
12 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. 

1.  Op onze school is er een open 
sfeer waarin problemen in de 
werksituatie gemakkelijk 
bespreekbaar zijn. 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 

2.  Op onze school worden signalen 
van werkdruk en overbelasting 
goed opgepikt door de leiding. 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 

3.  Op onze school treedt de leiding 
actief op tegen collega's die de 
kantjes er vanaf lopen. 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 

4.  De leiding geeft docenten 
waardering voor hun werk. 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 

5.  De leiding inspireert en motiveert 
docenten. 
 
 
 
Ja dat proberen we wel, maar of 
het ook zo opgepikt wordt is een 
tweede. Dus dan zit ik eigenlijk 
tussen 3 en 4, nou dan wil ik liever 
op 3 zitten. Maar dat is meer van 
wij doen wel heel erg ons best, 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 
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maar of het ook zo ervaren wordt 
dat is een tweede. 
 

6.  De leiding geeft aan hoe zij over 
het functioneren van docenten 
denkt. 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 

7.  De leiding staat open voor 
suggesties en opmerkingen van 
docenten. 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 

8.  De leiding geeft duidelijk aan 
docenten aan hoe 
werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd. 
 
Ja daar zit ook een stukje 
professionaliteit in, waarin we ook 
eigen inbreng verwachten. Dus het 
moet niet een dingetje van ons 
worden. Dan zou ik eerder op 3 
zitten. 
 

1. 
Helemaal 
mee 
oneens 

2. Mee 
oneens 

3. Eens 
noch 
oneens 

4. Mee 
eens 

5. 
Helemaal 
mee eens 

 

Zijn er nog zaken die in dit interview niet aan de orde zijn gekomen, maar die u wel relevant acht 
voor ons onderzoek? 
Wij zijn ons bewust van de werkdruk maar ik denk dat de docenten gewoon vinden dat er heel erg 
veel van hen verlangd wordt. Dat durf ik wel te stellen. Er wordt ook veel van hen verlangd. Maar er 
wordt ook veel van ons verlangd. En wij zijn ook gehouden aan een bepaald budget. Ja daar moeten 
we het mee doen. En dat is het. Dus dat is wel inherent aan de baan. En als dat niet matcht. Ja dan 
moet je echt nadenken of je dit wel wil. Voor de toekomst. Want het is gewoon een hele zware job. 
Kinderen worden mondiger, ouders worden mondiger. 
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Bijlage VII: Interview schoolmanager Cals College 

 
Vragen vooraf: 
Hoe lang werkt u op deze school? 
27 jaar 
 
Hoe lang bent u leidinggevende op deze school? 
22 jaar 
 
Hoe ziet de managementstructuur op uw school eruit? 
Er is een bestuurder, een Raad van Toezicht en de Schoolleiding (1 directeur, 6 schoolleiders) 
 
Welke rol vervult u? 
Ik ben schoolleider Financiën en Beheer. 
 
1. Hoe verwacht u dat eerstegraads talendocenten met een (nagenoeg)fulltime functie (0,75 FTE) 
op uw school hun werkdruk inschatten? 
Ik verwacht een hoge werkdruk. 
 
2. Welke maatregelen worden er op uw school getroffen om de werkdruk van de docenten te 
verlagen? 
Er is 4 uur trekkingsrecht wat is opgenomen in CAO en een seniorenregeling voor werkverlichting van 
25 uur voor 56+. Ook is er het uur voor de surveillance een uur vrij ingebouwd in het rooster. Ook is 
er voor de gehele school een taakverlichting van 900 uur, die kan worden ingezet voor verlichting van 
docenten die het moeilijk hebben,om uiteenlopende redenen. 
 
Hoe communiceert u deze maatregelen naar docenten? 
De CAO-maatregelen vinden docenten in hun postvak, van de overige maatregelen vermoed ik dat 
docenten niet op de hoogte zijn. 
 
5 Vindt u dat vergaderen efficiënt gebeurt? 
Ja, zeer efficiënt. Zelf ben ik 6 uur per week kwijt. Docenten denk ik zo een 3 uur per week. Op welke 
manier het efficiënter zou kunnen verschilt per kernteam. 
 
6 Vindt u dat uw school voldoende ICT-faciliteiten biedt voor docenten? 
Ja, enorm veel ICT-faciliteiten. Een verbeterpunt zou kunnen zijn het geven van Ipads voor alle 
docenten. Verder kan ik me niet zo snel iets anders bedenken. 
 
7 Hoeveel tijd is een eerstegraads talendocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
nakijken? 
Volgens de CAO zou dat ongeveer 8 uur moeten zijn. Misschien kunnen we leerlingen hun eigen werk 
laten nakijken. Wij ondernemen op dat punt geen directe actie, maar zijn wel in overleg erover met 
de secties. 
 
8 Hoeveel tijd is een eerstegraads talendocent met een fulltime aanstelling volgens u kwijt aan 
lesvoorbereiding? 
Een uurtje of 8 per week. Een ondersteuning zou kunnen zijn: de last delen met sectiegenoten. Het 
management onderneemt hierop geen actie, dit wordt op sectie-niveau geregeld. 
 
9 Welke maatregelen zouden er nog meer genomen kunnen worden om werkdruk onder docenten 
te verlichten? 
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Surveilleren en invallen weghalen als taak. 
 
10 Hoe zou u uw stijl van leidinggeven omschrijven? 
Ik heb een menselijke stijl van leidinggeven, waar nodig kan ik hard zijn, maar ik geef ook graag 
vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
 
11 Stimuleert het management deskundigheidsverbreding van docenten? 
Jazeker, zo worden de uren voor taakbeleid goed bijgehouden en is een kenniscentrum waar in we 
informatie en kennis met elkaar delen. We hebben een schat aan kennis en vaardigheden in huis, 
veel scholen halen dat van buitenaf, maar het is nu juist interessant te kijken wat we allemaal al aan 
huis hebben. Al onze docenten zijn immers HBO of Universitair opgeleid. Verder doen we 
lesbezoeken en POP-gesprekken. 
 


