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AANLEIDING ONDERZOEK

Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten; in onderzoek, beleid en in de media. Veelal gaat dit echter over
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht. Dit terwijl docenten in het mbo een hoge
werkdruk ervaren, zoals blijkt uit het onderzoek naar medewerkerstevredenheid van de sector.* In dit verkennende
onderzoek richtten wij ons op het mbo. We zochten uit in hoeverre mbo-docenten in 2016 worstelden met werkdruk en
brachten in kaart welke taken mbo-docenten als belastend ervaren. Alle uitspraken in dit rapport hebben betrekking op 973
mbo-docenten die onze vragenlijst hebben ingevuld.
Met behulp van de resultaten uit dit onderzoek kunnen we signaleren waar de belangrijkste knelpunten zitten als het gaat
om ervaren werkdruk in relatie tot de taken van mbo-docenten. Om de resultaten te kunnen verklaren is grootschaliger
vervolgonderzoek nodig. De resultaten kunnen worden geduid in dialoog met betrokkenen uit de sector.

Bron: MBO branche (2015). Medewerkersonderzoek 2014-2015. Sectorrapportage MBO branche. Woerden: MBO
Raad./effectory.
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DEFINITIES

ERVAREN WERKDRUK
Werkdruk kan over twee dingen gaan: 1) de hoeveelheid werk die moet worden verricht, en 2) de mate waarin
werkzaamheden aansluiten bij je ‘draagvermogen’. Werkdruk wordt gedefinieerd als het moment waarop de balans tussen
werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer wordt verstoord.* In dit onderzoek hebben we het altijd over ervaren
werkdruk. Het onderscheid tussen werkdrukte en ervaren werkdruk is van belang aangezien mensen met eenzelfde
feitelijke hoeveelheid werk toch een hogere of lagere werkdruk kunnen ervaren.

TAAKGERELATEERDE WERKDRUK
Uit onderzoek weten we dat werkdruk in het onderwijs veroorzaakt wordt door taakaspecten, de werksituatie en kenmerken
van de betrokkene.** We bakenen de term ervaren werkdruk verder af door te kijken naar taakgerelateerde werkdruk.
Hiermee bedoelen we werkdruk in relatie tot de taken die docenten uitvoeren: lesgebonden taken, begeleidingstaken,
ontwikkeltaken & deskundigheidsbevordering en coördinatietaken. Het gaat kortom om het identificeren van taken die als
werkdruk verhogend worden ervaren.

* Bron: Arboportaal (2016). Werkdruk. Geraadpleegd via https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkdruk.
** Bron: Onderwijsraad (augustus 2002). Toerusten = uitrusten. Den Haag: Onderwijsraad.
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ONDERZOEKSVRAGEN

In welke mate ervaren mbo-docenten werkdruk?

Wat zijn volgens docenten knelpunten, gevolgen en
behoeften op het gebied van ervaren werkdruk?
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DATAVERZAMELING

EXPERTCONSULTATIE
Allereerst hebben we gesproken met vijf onderwijsonderzoekers die
onderzoek verrichten naar werkdruk. Deze expertconsultatie gaf input
voor de opzet en afbakening van het huidige onderzoek.

INTERVIEWS
Daarna hebben we een selectie van zeven docenten geïnterviewd om
zicht te krijgen op de hoeveelheid van ervaren werkdruk,
taakgerelateerde oorzaken en gevolgen van ervaren werkdruk. Op basis
van de uitkomsten van de interviews is een vragenlijst ontwikkeld om de
resultaten uit de interviews breder te toetsen.

DIGITALE VRAGENLIJST
Als derde stap hebben we een vragenlijst uitgezet onder mbo-docenten
over de mate van ervaren werkdruk, de oorzaken en gevolgen. Binnen
korte tijd hebben 973 mbo-docenten de vragenlijst volledig ingevuld. De
data die we hiermee hebben verzameld vormt de basis van de
resultaten die we in dit onderzoeksverslag presenteren.

AANTEKENING
Het is een sterk signaal dat er in korte tijd 973 mbo-docenten de vragenlijst hebben ingevuld. Dit
geeft niet meteen aan dat iedere docent veel werkdruk ervaart maar wel dat het onderwerp sterk
speelt onder deze groep mbo-docenten.
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RESULTATEN

Welk rapportcijfer geven mbo-docenten hun ervaren werkdruk?

We hebben mbo-docenten gevraagd een
rapportcijfer te geven voor hun ervaren werkdruk.
Het rapportcijfer 10 staat voor heel veel ervaren
werkdruk en het rapportcijfer 1 voor geen ervaren
werkdruk.
Het taartdiagram hiernaast geeft weer hoe veel
werkdruk docenten ervaren. Wanneer ze een cijfer
gaven van 1 tot en met 5 hebben we dit gelabeld
als ‘weinig’. Een cijfer 6 of 7 hebben we gelabeld als
‘gemiddeld’. Wanneer docenten hun ervaren
werkdruk een rapportcijfer van 8 of hoger gaven,
hebben we dit gelabeld als ‘veel’.

laag
1 t/m 5

middel
6 t/m 7

hoog
8 t/m 10

AANTEKENING
In de analyses hebben we gekeken of het aantal jaren leservaring van een docent samenhangt met de
hoeveelheid ervaren werkdruk. Hier bleek geen relatie tussen te bestaan.
Daarnaast is er gekeken of er een samenhang is tussen de hoeveelheid ervaren werkdruk en of een
docent beroepsgerichte vakken of generieke vakken geeft. Ook hier is geen relatie gevonden.

AANTEKENING
Bij de resultaten in het taartdiagram moet de volgende kanttekening geplaatst worden. Het is
denkbaar dat docenten die veel werkdruk ervaren meer gemotiveerd waren om onze vragenlijst in te
vullen. Dit kan een reden zijn dat er zo'n groot percentage respondenten is die hun ervaren werkdruk
een rapportcijfer van 8 of hoger hebben gegeven. Op basis van de huidige resultaten is hier niet met
zekerheid iets over te zeggen.

Bij welke taken ervaren mbo-docenten de meeste werkdruk?

Docenten is gevraagd bij welke taken zij de meeste werkdruk ervaren. In de vragenlijst konden ze taken ordenen tot
een persoonlijke top 3. Taken waaruit docenten konden kiezen waren:
-

lesgebonden taken,
examinering,
begeleidingstaken,
professionalisering,
innovaties & onderwijsvernieuwingen,
afstemming in en met het team,
kwaliteitsborging.

In de analyse kwamen lesgebonden taken en innovaties & onderwijsvernieuwingen naar voren als taken die door
veel van de docenten op de 1e of 2e plaats in hun top drie waren gezet. Deze twee taken leveren voor verreweg de
meeste docenten de meeste werkdruk op.

Top 2
Lesgebonden taken
Innovaties & onderwijsvernieuwingen

Wat zijn oorzaken van ervaren werkdruk zoals ervaren van mbo-docenten
in de taakuitvoering en -organisatie?

In de vragenlijst werd aan docenten gevraagd om aan te geven of ze het eens of oneens waren met een aantal
stellingen over taakgerelateerde oorzaken van ervaren werkdruk. De stellingen zijn gebaseerd op de thema's die uit de
interviews naar voren kwamen en gaan over mogelijke knelpunten die docenten kunnen ervaren die debet zijn aan
werkdruk.
De eerste zeven stellingen zijn voorgelegd aan alle docenten. Vervolgens zijn vijf stellingen aan specifieke docenten
voorgelegd: eén stelling aan docenten die beroepsgerichte vakken geven, drie stellingen specifiek voor docenten van
generieke vakken en één voor startende docenten (hier gedefinieerd als 3 jaar of minder leservaring). Docenten die
beroepsgerichte én generieke vakken geven, hebben beide specifieke categorieën van stellingen ingevuld.
Ook was er voor docenten de mogelijkheid om aanvullingen te geven op de stellingen en andere oorzaken te noemen
voor ervaren werkdruk. Aan de hand van de stellingen konden we achterhalen wat door mbo-docenten vaker en minder
vaak wordt genoemd als oorzaak voor de ervaren werkdruk.

eens

alle respondenten

79.9%

eens

beroepsgerichte
docenten

= 973

eens

oneens

Ik heb niet genoeg tijd om mijn taken goed
uit te voeren.

74.2%

eens

= 815

78.1%

oneens

Als er problemen zijn met studenten houd ik
te weinig tijd over om mijn taken goed uit te voeren.

oneens

Ik ervaar te weinig ruimte om (met het team)
tijdelijke uitval van collega's op te vangen.

= 443

generieke docenten

68.1%

eens

oneens

eens

Ik heb te weinig tijd om een nieuw vak
voor te bereiden.

50.1%

eens

oneens

53.4%

54.3%

73.6%

oneens

Ik moet veel examens afnemen.

oneens

66.2%

eens

oneens

Ik vind het lastig dat studenten flexibel kunnen
instromen.

oneens

startende docenten
(<3 jaar)

Klassen waaraan ik lesgeef zijn te groot.

eens

60.9%

eens

Taken buiten de school zijn niet handig
ingeroosterd en/of niet aangesloten.

eens

oneens

Ik moet veel tijd besteden aan administratieve
handelingen.

Roosters van collega's waarmee ik moet
samenwerken zijn niet op elkaar afgestemd.

eens

87.4%

oneens

Ik kan niet zelf bepalen hoe ik bepaalde taken uitvoer.

= 47

68.1%

eens

oneens

Ik vind het lastig dat er geen tijd is voor introductie en
begeleiding van beginnende docenten.

aanvullende knelpunten

= 268

Belemmerend in de
schoolorganisatie:

Taken buiten
het primair proces:

roostering is onhandig
gebrek aan voorzieningen
gebrek aan materiaal

te veel administratieve taken
te veel tijd bezig met mail
te veel overleg

Wat zijn de gevolgen van ervaren werkdruk voor mbo-docenten?

In de vragenlijst werd docenten ook gevraagd of ze op
stellingen wilden reageren over de gevolgen van
ervaren werkdruk. De drie stellingen die ze werden
voorgelegd gingen wederom over taakgerelateerde
gevolgen. Ook konden docenten nog andere gevolgen
opschrijven als aanvullingen op de stellingen.

Ik heb geen tijd voor professionalisering.

In deze aanvullingen kwamen veel gevolgen naar
voren die niet gerelateerd zijn aan het takenpakket
van mbo-docenten. Aan de hand van de stellingen en
aanvullende antwoorden weten we meer over de
gevolgen van ervaren werkdruk voor mbo-docenten.

Ik heb niet genoeg aandacht voor leerlingen.

Ik heb te weinig tijd voor innovatie.

aanvullende gevolgen

= 260

Persoonlijke problemen:

Fysieke klachten:

toenemende frustratie
toenemende desinteresse
weinig tijd voor privéleven

slaapproblemen
hoofdpijn
burn-out

Welke factoren kunnen bijdragen aan het verminderen van ervaren werkdruk van mbodocenten?

Er moet rekening gehouden worden met het mbo-niveau
waarop docenten lesgeven.

Docenten moeten meer tijd krijgen voor het voorbereiden en
opstarten van een nieuw vak.

Het laatste deel van de vragenlijst ging over
behoeften van docenten en wat volgens
hen kan bijdragen aan het verminderen of
voorkomen van ervaren werkdruk.
Docenten werd gevraagd te reageren op
drie stellingen over taakgerelateerde
oplossingen voor ervaren werkdruk.
Daarnaast kregen docenten enkele open
vragen die meer ingingen op een
persoonlijke aanpak van het probleem. In
dit deel werd de docenten gevraagd welk
advies ze zouden geven aan collega's die
werkdruk ervaren. De stellingen en
aanvullende antwoorden geven een eerste
indicatie van de behoeften van docenten
als het gaat om het verminderen of
voorkomen van ervaren werkdruk.

Er moet meer tijd worden ingepland voor onvoorziene taken en
omstandigheden.

aanvullende behoeften &
mogelijke oplossingen docenten
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= 435

De schoolorganisatie
op orde:

Persoonlijke bijdrage:

roostering
voorzieningen
tijdsindeling van jaartaak

aandacht voor collega's
bespreekbaar maken in het team
grenzen aangeven
prioriteiten stellen

CONCLUSIE EN DISCUSSIE

Met dit verkennende onderzoek beogen we bij te dragen aan wat we weten over werkdruk in het mbo. We richtten
ons specifiek op mbo-docenten en zochten uit in welke mate zij werkdruk ervaren en welke taken zij daarbij als
belastend ervaren.
De eerste onderzoeksvraag is in welke mate mbo-docenten werkdruk ervaren. Op basis van de verzamelde gegevens
kunnen we concluderen dat de overgrote meerderheid van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld veel
tot zeer veel werkdruk ervaart. 74.3% van de respondenten geeft ervaren werkdruk een rapportcijfer van 8, 9 of 10.
De tweede onderzoeksvraag ging over knelpunten, gevolgen en mogelijke oplossingsrichtingen waar het de ervaren
werkdruk van mbo-docenten betreft. Belangrijke knelpunten voor werkdruk hebben te maken met tijd (tijdsindeling,
taken buiten het primair proces en de hoeveelheid taken die in de tijd moet worden uitgevoerd) en met de
schoolorganisatie (voorzieningen, materiaal en roostering) volgens de respondenten die de vragenlijst hebben
ingevuld. De gevolgen van de ervaren werkdruk zijn volgens de respondenten niet alleen taak gerelateerd maar ook
fysiek (slaapproblemen en burn-out verschijnselen) en spelen ook op persoonlijk vlak (frustratie en een scheve werkprivébalans). Mogelijke oplossingsrichtingen kunnen worden gezocht in persoonlijke bijdrages (eigen grenzen
aangeven) maar ook in de schoolorganisatie (roostering en voorzieningen).
Het doel van dit verkennende onderzoek was om kwesties rondom werkdruk in het mbo te agenderen. Hiermee willen
we bijdragen aan de discussie rondom werkdruk en de rol van praktijkgericht onderzoek in het signaleren van
relevante kwesties. Vervolgonderzoek kan dit belangrijke vraagstuk verder uitdiepen en in kaart brengen. Te denken
valt aan ervaren werkdruk in relatie tot wetgeving en nieuwe regels, bijvoorbeeld voortgevloeid uit Focus op
Vakmanschap.

