
EN WAT JE ER AAN KUNT DOEN

De 4 grootste oorzaken van werkdruk 
in het onderwijs



Wij hebben in de loop der tijd heel veel verschillende 
leerkrachten gesproken. Werkzaam op allerlei soorten scholen. 
Op basis van die gesprekken en door het meekijken op scholen 
hebben we een goed beeld gekregen van de belangrijkste 
oorzaken van werkdruk in het onderwijs.

Hieronder een opsomming van de grootste boosdoeners die we 
verderop zullen behandelen.
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Te veel vergaderen

Te veel zoeken
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Te kort inwerken



Docenten worden vaak uitgenodigd voor veel verschillende 
soorten vergaderingen. Ook vaak met grote groepen 
deelnemers. Er zijn maar weinig vergaderingen waar de 
docenten zelf ook echt input leveren. Vaak worden ze 
geïnformeerd en duurt het in hun ogen allemaal erg lang, 
zonder dat ze er zelf direct iets aan hebben.

Wat kun je er aan doen?
• Stel het doel van elke vergadering vast. Op basis hiervan 

wordt er een organisator gekozen en een agenda opgesteld. 
Deze stuur je ruim voor de vergadering rond.

• Neem de genodigden onder de loep. Voor elke deelnemer 
moet duidelijk zijn waarom hij/zij erbij zit en wat er verwacht 
wordt. Als het alleen is om te informeren, neem dan 
bijvoorbeeld eens een filmpje op of stuur een mail. Dat 
scheelt docenten enorm veel tijd. Tijd die ze beter aan het 
onderwijs kunnen besteden.

• Haal de rondvraag van de agenda. Extra agendapunten 
hadden vooraf ingebracht kunnen worden. Dingen die 
achteraf nog oppoppen kunnen de volgende keer worden 
besproken.
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Te veel vergaderen



Docenten zijn veel aan het zoeken, naar bestanden, mails, 
contactgegevens, lesmateriaal, examens enz.
Sommige docenten zijn zich hier van bewust en irriteren zich 
eraan. Anderen hebben het niet door en besteden hier 
ongemerkt te veel tijd aan. Allemaal tijd die je ook kunt 
besteden aan nuttige zaken.

Wat kun je er aan doen?
• Archiveer alle materialen / examens / documenten die je de 

afgelopen 2 jaar niet hebt gebruikt. Zo houd je alleen de 
dingen over die je af en toe nodig hebt, dat maakt het al 
overzichtelijker en makkelijker om iets te vinden.

• Geef alles een logische vaste plek. Documenten die je vaak 
gebruikt zet je dus dichtbij, bijvoorbeeld door een 
snelkoppeling op je bureaublad te maken. 

• Breng labels aan in kasten en markeer waar welke 
materialen liggen. Op die manier ligt het altijd waar je het 
verwacht.

• Standaardiseer dit door de hele school. Op die manier weten 
jij én je collega’s altijd waar je iets kunt vinden, ongeacht in 
welk lokaal je bent.

• Ruim gewoon eens een kast op, of je bureaublad. Dat is een 
klein klusje en heeft direct resultaat.
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Te veel zoeken



Uit onze gesprekken bleek dat veel docenten zelf alle lesstof 
bedenken en onderhouden. Dit doet iedere docent apart en ook 
nieuwe docenten voelen zich vaak genoodzaakt hun eigen 
lesstof te ontwikkelen.

Dit is eigenlijk heel vreemd. Waarom zouden niet alle docenten 
Wiskunde dezelfde set aan lesstof kunnen hebben? Hoe zou het 
zijn als je weet welke les je moet gaan geven en hiervoor alles 
klaar ligt. Denk aan zaken als:
• Leerdoelen / over te brengen theorie
• Oefeningen
• Filmpjes
• Anekdotes en voorbeelden
• Toetsen
• Etc.

Dat zou een solide basis zijn, waar je dan je eigen draai aan 
kunt geven. Hierdoor bespaar je veel voorbereidingstijd, dubbel 
onderhoud en wordt de kwaliteit van het onderwijs constanter.

Wat doen we er aan?
• Ga in gesprek met je collega docenten van hetzelfde cluster.
• Stel vast welke lesstof jullie samen allemaal hebben.
• Maak keuzes in welke materialen voor welk onderwerp de 

voorkeur hebben en leg dit vast.
• Maak een map en/of kast waarin alles is vastgelegd. Hier kun 

je nu altijd uit putten in de voorbereiding van een les.
• Kom periodiek bij elkaar om het materiaal te verbeteren op 

basis van jullie ervaring en nieuwe inzichten.
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Te weinig standaarden



Door de hoge werkdruk moeten nieuwe medewerkers er direct 
staan. Er wordt meteen van ze verwacht dat ze alles zelfstandig 
kunnen doen. 
Een gevolg hiervan is dat ze hun eigen manieren ontwikkelen 
en erg veel tijd kwijt zijn.
Een ander nadeel hiervan is dat de kwaliteit van het onderwijs 
nogal gaat variëren, iedereen werkt immers op een andere 
manier.
Hier ontstaat al direct werkdruk en stress. Hoe fijn zou het zijn 
als er ruim de tijd wordt genomen voor het inwerken van een 
nieuwe collega? Die tijd die je hierin investeert, win je 
ruimschoots terug!

Wat kun je er aan doen?
• Gebruik hiervoor de standaarden die je hebt ontwikkeld.
• Plan een moment in bij de start van een nieuwe collega 

waarin je alle standaarden laat zien en toelicht.
• Lat een nieuwe docent eerst eens meelopen met zijn/haar 

nieuwe collega’s.
• Zorg dat je de eerste lessen van een nieuwe docent meeloopt 

en misschien zelfs samen een paar lessen geeft. Hierdoor 
krijgt iemand vertrouwen en raakt bekend met hoe het er 
hier aan toe gaat.

• Bespreek de eerste lesweken samen na,
kijk hoe het gaat en beantwoord de vragen 
van een nieuwe docent direct.
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Te kort inwerken



Wil je meer informatie of wil je weten wat we voor jouw 
organisatie kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op, dan praten we onder het genot 
van een kopje koffie verder over de mogelijkheden.

Meer informatie

Pieter van Sligtenhorst
pietervansligtenhorst@lean2succes.nl
06 - 47801088

Ed Cramer
edcramer@lean2succes.nl
06 - 39694777
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