
Druk, drukker, werkdruk!   
De parabel van de gekookte kikker 
 
 
 

         
 
 
Afgelopen woensdag 14 maart was ik op een studiedag over werkdruk, met de titel ‘Onderwijs in 
Balans’. Deze studiedag werd georganiseerd door Stijn Huijsmans van Onderwijs-congressen. Ik was 
ruim op tijd aanwezig en kwam in gesprek met een directeur uit het basisonderwijs. Hij vertelde dat 
vandaag ook zijn school meedeed aan de estafettestaking.  
De leraren in het basisonderwijs staken nog steeds voor een beter loon en voor vermindering van de 
werkdruk. Met deze staking hebben ze al behoorlijk wat weten te bereiken, namelijk een toezegging 
van 700 miljoen, maar de leraren willen meer, namelijk ruim het dubbele van dit bedrag.  
Van de toegezegde 700 miljoen is 237 miljoen bestemd voor het verlagen van de werkdruk. De 
basisschoolteams mogen zelf bepalen waaraan zij dit geld besteden. Ik ben heel benieuwd wat de 
teams binnenkort voor keuzes gaan maken.  
 
Terug naar de studiedag. De dag werd geopend met wat feiten afkomstig uit verschillende 
onderzoeken, en die liegen er niet om. Zo blijkt dat meer dan de helft van de docenten in het 
onderwijs er wel eens aan denkt om te stoppen met hun baan vanwege een te hoge werkdruk. De 
afgelopen 10 jaar is de werkdruk in het onderwijs flink toegenomen met werkstress en zelfs burn-out 
klachten tot gevolg. Dit laatste kan ik beamen, omdat ik steeds meer vragen krijg om leerkrachten te 
ondersteunen nadat ze voor korte of langere tijd ziek of afwezig zijn geweest.  
Verder blijkt uit onderzoek van de NOS dat docenten die hoge werkdruk ervaren vooral klagen over 
de toegenomen administratieve werklast. Maar ook kinderen met gedragsproblematiek, (te) grote 
klassen, organisatorische veranderingen en verslechterde relaties op de werkvloer worden als 
oorzaak gezien. Kortom genoeg om aandacht aan te besteden tijdens deze studiedag. 
 
Na de feiten was er gelukkig ruim aandacht voor mogelijke oplossingen. Enkele vragen die aan de 
orde kwamen zijn: Hoe houd je jezelf staande bij deze toenemende werkdruk? Hoe blijf je trouw aan 
je waarden? Wat kunnen organisaties doen om deze problematiek het hoofd te bieden?  
Ik volgde de workshops Mindful voor de klas; Zelfreflectie; Energiek aan het werk; en Luisteren naar 
het lichaam. Alleen al de Yoga-les was een hele verademing om mee te maken. Als herboren liep ik 
na het oprollen van de matjes de klas uit. Een echte eye-opener en aanbeveling! 
 
Tijdens de lunch kwam ik in gesprek met twee jonge leraren, een uit het basisonderwijs en een uit 
het voortgezet onderwijs, die de steeds grotere druk goed konden beschrijven. Een voorbeeld was: 
het opvangen van de leerlingen als een collega ziek is. Een andere: het continu rooster, waardoor de 
leraren niet of nauwelijks nog tijd hebben om te eten en naar het toilet te gaan.  
 



Het is net de parabel van de gekookte kikker. Als het water in het pannetje op het vuur heel 
langzaam warmer wordt dan springt de kikker er niet uit.  
 

 
Dit is ook aan de hand in het onderwijs.  
 
Wat heeft dit nu allemaal met Ondernemend Onderwijs te maken zul je je afvragen?  

Heel erg veel. Bij ondernemend onderwijs gaan we niet alleen voor ondernemendheid in het 

onderwijs, maar ook voor een ondernemende samenleving en voor ondernemende individuen. We 

gaan en staan voor proactieve mensen die voor zichzelf weten op te komen. En dus ook gewoon 

keihard nee durven te zeggen.  

Misschien is nee wel het krachtigste woord op aarde als het over werkdruk gaat! 

 

Jan Raemaekers, lid programmateam OO 

 

 

 

Link naar onderwijs-congressen.nl 

Link naar Ministerie van Onderwijs met regeling om werkdruk tegen te gaan 

Boek: Onderwijsvuur. Met energie en plezier voor de klas. Dijksterhuis en Kollen. 2018. 

 

 
  

http://onderwijs-congressen.nl/?gclid=EAIaIQobChMIiYLA5tT22QIV6Z3tCh2riw6lEAAYASAAEgKGyfD_BwE
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/werkdruk-leraren-basisonderwijs-verminderen
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