
Vormt werkgeluk 
dé sleutel voor veel 
problemen binnen 
het onderwijs?  
Waarom niet méér geld maar goed 
werkgeverschap leraren aantrekt en behoudt! 

Inclusief 9 
direct toepasbare 
tips & tricks voor 
een vitale 
onderwijsorganisatie! 



Goed onderwijs valt of staat met goede onder-
wijzers. Toch is de werkdruk op leerkrachten al 
jarenlang veel te hoog: steeds meer leraren heb-
ben stress en vinden geen of een stuk minder 
plezier in hun werk. Dat leerkrachten een zeer 
hoge mate van werkdruk ervaren blijkt ook uit 
verschillend onderzoek.  

Werkgeluk binnen het onderwijs: waar liggen de kansen? 
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De te hoge werkdruk in het onderwijs 

Uit onderzoek van TNO1 blijkt dat de werkdruk 
binnen het onderwijs hoger is dan het algemeen 
Nederlands gemiddelde. Daarnaast is het aan-
deel werknemers dat hiermee te maken heeft 
in de afgelopen jaren sneller gestegen dan in 
andere sectoren. Met name docenten hebben te 
maken met een combinatie van hoge taakeisen 
en lage regelmogelijkheden. Dit zorgt voor een 
disbalans en kan als indicator voor werkdruk 
worden gezien. Ook wordt het werk binnen de 
sector onderwijs vaker dan gemiddeld emotio-
neel zwaar of moeilijk gevonden. 

Zijn dit wellicht oorzaken van de enorme krapte 
en uitval binnen het onderwijs? 

Krapte en actualiteit 

Binnen de onderwijssector is er een enorme 
krapte wat personeel betreft, dit tekort zal de 
komende jaren nog verder oplopen. Volgens 
schattingen2 stijgt het tekort van 2.322 full-
time leraren en schoolleiders in 2019, naar een 
tekort van ruim 4.000 in 2023/2024. Daarnaast 
heeft op dit moment 1 op de 20 scholen geen 
schoolleider3, en laat deze nu net een sleutelrol 
hebben in het aantrekken maar ook voorname-
lijk het behouden van docenten...  

Als schoolleider sta je voor een dubbele uitda-
ging: aan de ene kant wil je binnen het onder-
wijs nieuw personeel aantrekken en aan de 
andere kant wil je het personeel dat er is, zo 
goed mogelijk aan het werk houden. 

1 Bron repository.tno.nl

2 Bron onderwijsinspectie.nl

3 Bron nos.nl

https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3A2460164b-53cb-4c82-8a87-31b93bfe5840 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/primair-onderwijs/lerarentekort-en-kansenongelijkheid 
https://nos.nl/artikel/2396074-tekort-aan-schoolleiders-loopt-op-je-komt-bijna-niet-toe-aan-gewoon-directeur-zijn 
https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3A2460164b-53cb-4c82-8a87-31b93bfe5840 
https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3A2460164b-53cb-4c82-8a87-31b93bfe5840 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/primair-onderwijs/lerarentekort-en-kansenongelijkheid 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/primair-onderwijs/lerarentekort-en-kansenongelijkheid 
https://nos.nl/artikel/2396074-tekort-aan-schoolleiders-loopt-op-je-komt-bijna-niet-toe-aan-gewoon-directeur-zijn 
https://nos.nl/artikel/2396074-tekort-aan-schoolleiders-loopt-op-je-komt-bijna-niet-toe-aan-gewoon-directeur-zijn 
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Hier loopt het spaak 

Dat het tij gekeerd 
moet worden is duidelijk. 
Een belangrijke vraag is dan, 
waar loopt het precies mis? We spreken met 
Alexander Lanni, hij werkt ruim vijf jaar voor Me-
nea als adviseur. Wat dat inhoudt? “Ik werk als 
loopbaancoach; ik begeleid medewerkers van 
werk naar werk en daarnaast ondersteun ik veel 
mensen tijdens hun re-integratie periode. De 
kern van mijn werk blijft: mensen in bewegen 
krijgen én houden.”  

Alexander vertelt dat hij verschillende opdracht-
gevers heeft binnen de onderwijssector. “Zelf 
woon ik in de provincie Utrecht en ondersteun 
ik voornamelijk organisaties en medewerkers in 
deze omgeving. Eén van die klanten is bijvoor-
beeld een grote stichting in Utrecht waaronder 
veel scholen vallen.” Docenten die uitvallen of 
dreigen uit te vallen begeleidt Menea al heel wat 
jaren. 

“Ik zie om mij heen dat het op drie fronten 
misgaat. Aan de voorkant worden potentiële 
leerkrachten ‘tegengehouden’, men kiest minder 
snel voor een opleiding binnen het onderwijs. 
Ze worden afgeschrikt door bijvoorbeeld de 
hoge werkdruk. Kiezen mensen toch voor het 
onderwijs? Dan valt een relatief groot gedeelte 
uit door stress gerelateerde factoren. Daarnaast 
besluit een ander gedeelte definitief het onder-
wijs te verlaten.”  

In dit document... 

Binnen verschillende opdrachten ziet Alexander 
dat er met name veel winst te behalen valt bij de 
onderlinge communicatie van de schoolleiding 
en de leerkrachten, onderwijsassistenten en in-
tern begeleiders. Vaak is er een kloof aanwezig. 

Maar de kloof is niet onoverbrugbaar! 

In dit document geven we je 9 tips en tricks voor 
een vitale onderwijsorganisatie waar leerkrach-
ten het werkgeluk weer terugvinden. Voordat 
we daar verder op in gaan, leggen we de kern 
van het probleem bloot. Waardoor stroomt 
personeel weg of valt personeel uit binnen de 
onderwijssector? 
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Dit document kopte: ‘Vormt werkgeluk dé sleu-
tel voor veel problemen binnen het onderwijs? 
Waarom niet meer geld maar goed werkgever-
schap leraren behoudt en aantrekt’.  

Het besluit4 van minister Arie Slob (Onder-
wijs, ChristenUnie) om leerkrachten rond de 
8 procent meer loon te geven wordt namelijk 
vaak meer gezien als symbolisch dan een échte 
oplossing voor het lerarentekort...  

Veel leerkrachten geven aan dat ze meer be-
hoefte hebben aan flexibiliteit, vaste contracten 
en minder werkdruk. Dit zijn dan ook veelal de 
redenen voor de relatief hoge uitval binnen de 
sector.  

Een te hoge werkdruk

De werkdruk wordt binnen het onderwijs als 
hoog ervaren. Hierdoor is het risico op uitval 
door psychische klachten groot. Volgens het 
StressCentrum5 heeft 19% van de leerkrachten 
last van burn-out gerelateerde klachten. Die 
druk komt van verschillende kanten. 

 Allereerst heeft het personeel last van druk 
door het systeem: leerlingen moeten goed 
presteren, de ouders zitten er bovenop en 
schoolleiders doen daar – met alle goede 
bedoelingen – vaak nog een schepje bij door 
het stimuleren van scholing en ontwikkelmo-
gelijkheden.  

 Aan de andere kant zorgt het beleid van de 
overheid voor druk op schoolleiders én daar-
mee ook op leerkrachten.  

Hierdoor valt personeel binnen het onderwijs uit 

 Een derde factor zit het als het ware ‘in de 
aard’ van leerkrachten: ze storten zich met ziel 
en zaligheid op het werk. Maar hierdoor zijn 
ze ook kwetsbaarder. Leerkrachten gaan snel-
ler over grenzen heen en bouwen zo eerder 
stress gerelateerde klachten op.  

 En om er een schep bovenop te doen kwam 
in 2020 ook de coronacrisis om de hoek kij-
ken, waardoor - ook op digitaal gebied - nog 
meer van leraren werd gevraagd en verwacht. 

Door al deze factoren ontstaan er vragen bij 
leerkrachten zoals: ‘wil ik hier nog wel blijven?’ 
En: ‘kan ik het ook nog wel volhouden op deze 
manier?’ 

Het gebrek aan flexibiliteit en vaste contracten 

Het gebrek aan flexibiliteit en vaste contracten is 
ook een probleem voor leraren. Dit blijkt on-
der andere uit de Arbeidsmarktanalyse primair 
onderwijs 20206. Als je het hebt over flexibiliteit, 
dan gaat het meestal om het vinden van een 
betere balans tussen werk en privé. Sommige 
docenten werken liever thuis nog een uurtje in 
de avond in plaats van in de middag of nemen 
het liefst nog een verlofdag op buiten de school-
vakantie. Zulke privileges vinden leerkrachten 
veelal meer waardevol dan extra loon.  

Dit omdenken is ook hard nodig wat betreft het 
bieden van een vast contract. Binnen het onder-
wijs lijkt van vast naar vast contract gaan bijna 
niet mogelijk. Dit is dan ook één van de redenen 
waarom starters in het onderwijs binnen vijf jaar 
uitvallen: een onzekere aanstelling. Een andere 
belangrijke reden van de uitval van startende 
leerkrachten lees je in het kader op pagina 5. 

4 Bron parool.nl

5 Bron stresscentrum.nl

6 Bron arbeidsmarktplatformpo.nl

https://www.parool.nl/nederland/wethouder-moorman-meer-geld-voor-leraar-in-achterstandswijk-is-erkenning-voor-extra-zwaar-werk~bf5188f4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.stresscentrum.nl/thema_onderwijs/uitval-stress-burnout-onderwijs/ 
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Arbeidsmarktanalyse-Primair-Onderwijs-2020.pdf  
https://www.parool.nl/nederland/wethouder-moorman-meer-geld-voor-leraar-in-achterstandswijk-is-erkenning-voor-extra-zwaar-werk~bf5188f4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.parool.nl/nederland/wethouder-moorman-meer-geld-voor-leraar-in-achterstandswijk-is-erkenning-voor-extra-zwaar-werk~bf5188f4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.stresscentrum.nl/thema_onderwijs/uitval-stress-burnout-onderwijs/ 
https://www.stresscentrum.nl/thema_onderwijs/uitval-stress-burnout-onderwijs/ 
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Arbeidsmarktanalyse-Primair-Onderwijs-2020.pdf  
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Arbeidsmarktanalyse-Primair-Onderwijs-2020.pdf  


Waarom begeleiding van startende docenten helpt tegen het groeiende lerarentekort 

Uit onderzoek7 van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), opgesteld in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, blijkt dat de begeleiding van startende leerkrachten nog vaak te 
wensen overlaat. Uitgebreide plannen op papier zijn er, maar van de voornemens komt te vaak weinig 
terecht. De hoge uitval (een kwart van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs werkt er na drie jaar 
niet meer) neemt af als ze tijdens hun beginjaren goed worden begeleid. Hierbij moet je denken aan de 
hulp van een ervaren collega bij het voorbereiden van lessen, die hen observeert en dit nabespreekt. 
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Is goed werkgeverschap dan een deel van 
de oplossing? 

Er komt dus, zo blijkt, veel op het bordje van 
schoolleiders terecht als het gaat om omdenken 
en het voeren van een flexibel beleid om zo het 
werkgeluk terug te brengen en het lerarente-
kort zo veel mogelijk te beperken. Goed werk-
geverschap komt om de hoek kijken. Maar wat 
verstaan wij hier eigenlijk onder? 

Allereerst: er is binnen het onderwijs als het 
ware een tweedeling wat betreft de achter-
grond van schoolleiders, vertelt Alexander. “Je 
ziet steeds vaker schoolleiders die vanuit het 

bedrijfsleven zijn ingestroomd. Natuurlijk willen 
zij de ‘best practices’ vanuit het bedrijfsleven 
implementeren binnen de school. Maar vaak 
heeft zo’n schoolleider een andere drive en 
manier van werken die best kan verschillen van 
de docenten, zeker van diegene die al twintig of 
dertig jaar werkzaam zijn op zo’n school.”  

Als je het dan hebt over goed werkgeverschap, 
dan zou je de kloof die is ontstaan tussen de 
schoolleiding en de medewerkers toch zoveel 
mogelijk willen dichten. Maar hoe doe je dat? 
Wij zetten op de volgende pagina’s een aantal 
tips en tricks voor je onder elkaar.  

7 Bron rug.nl

https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderzoek/inductie/ 
https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderzoek/inductie/ 
https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderzoek/inductie/ 
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We hadden het op de voorgaande pagina’s al 
over de oplopende werkdruk, maar hoe buig je 
dit om naar werkgeluk? Hieronder delen we 9 
direct toepasbare tips.  

Tip 1
Blijf luisteren en voer ‘het goede gesprek’   

Ja, want wat leeft er nu écht op de werkvloer? 
Natuurlijk weet je als schoolleider dat de werk-
druk hoog ligt. Dat er agressie kan zijn tussen 
leerlingen en dat ouders er steeds vaker bo-
venop zitten... Neem daarom net wat meer tijd 
en ruimte om de leerkrachten in beweging te 
krijgen. 

Tip 2
Maatwerk is cruciaal  

Niet elke leerkracht ervaart precies dezelfde 
pijnpunten in zijn of haar vakgebied. Niet elke 
oplossing is voor iedereen de juiste. Daarom is 
maatwerk cruciaal.  

Tip 3
Straal vertrouwen uit  

Geef het vertrouwen dat je verwacht dat het – 
wat het probleem ook is – goedkomt. Spreek dit 
ook uit. Geef een leerkracht meer ruimte, want 
duurt bijvoorbeeld een re-integratietraject net 
iets langer? Vaak betekent dit ook dat de uitein-
delijke oplossing duurzamer van aard is én dat 
je een leerkracht langer aan boord houdt.  

Met deze 9 tips & tricks zorg je voor meer werkgeluk én 
een vitale onderwijsorganisatie 

Tip 4
Denk buiten de gebaande paden 

Binnen een grote scholengemeenschap kan je 
een leerkracht ook laten re-integreren op een 
andere locatie. Soms werkt dat veel beter dan 
op de ‘oude’ school. Misschien heeft een andere 
leerkracht wel gelijksoortige problemen en kun-
nen ze het samen oplossen middels een soort 
buddy-plan. Omdenken dus. 

Tip 5
Pas Agile werken wel aan op de 
nieuwe situatie  

Schoolleiders afkomstig uit het bedrijfsleven 
willen Agile werken vaak ook toepassen binnen 
het onderwijs. Dat kan absoluut een goed plan 
zijn. Maar laat deze – voor het onderwijsteam 
nieuwe - manier van werken wel onderdeel zijn 
van het team. Gooi er niet een sausje overheen 
waardoor het als opgedragen en niet eigen 
voelt.  
 



Tip 6
Denk aan zij-instromers  

Een andere manier om druk te verlagen bij 
docenten is de inzet van zij-instromers. Helaas 
speelt de coronacrisis8 een grote rol bij het stag-
neren hiervan. Schoolleiders hebben minder 
tijd en focus voor het werven en begeleiden van 
zij-instromers, en dat is zonde. Tijd om er toch 
weer meer aandacht op te vestigen? Ja? Zorg er 
in ieder geval voor dat zij zich super welkom én 
gehoord voelen. (Zie ook de bovenstaande tips) 

Tip 7
Bewaak de grens tussen de passie voor het 
vak en privésituaties  

Leerkrachten staan bekend om de passie die 
ze voor hun vak hebben. Maar helaas gaat die 
passie vaak ten koste van de werk-privé balans. 
Natuurlijk is eenieder verantwoordelijk om 
zijn of haar eigen grenzen aan te geven, maar 
de ene leerkracht kan dat beter dan de ander. 
Daarom is het belangrijk ook hierin preventief 
ondersteuning te bieden.  

9 tips & tricks 

Tip 8
Maak duidelijk dat leraren zelf de touwtjes in 
handen hebben  

Goed werkgeverschap betekent ook dat je leer-
krachten laat inzien dat ze zelf verantwoordelijk 
zijn voor de eigen ontwikkeling. Probeer me-
dewerkers te verleiden en te prikkelen om het 
beste uit zichzelf te halen zodat ze zich prettig 
blijven voelen binnen het vakgebied.  

Tip 9
Zoek verbinding met andere scholen  

Als schoolleider is het raadzaam om zeer regel-
matig in contact met andere scholen te zijn. Je 
staat er niet alleen voor en misschien ontstaan 
er tijdens sparsessies wel ideeën om leerkrach-
ten bijvoorbeeld uit te wisselen. Wellicht kan 
een leerkracht de rust en ruimte wel vinden op 
een andere school? 
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8 Bron aob.nl

https://www.aob.nl/nieuws/minder-zij-instromers-door-corona/ 
https://www.aob.nl/nieuws/minder-zij-instromers-door-corona/ 
https://www.aob.nl/nieuws/minder-zij-instromers-door-corona/ 


Onze filosofie

Wij geloven in een wereld die altijd in beweging 
is. Een wereld waarin organisaties groeien en 
succesvol zijn als ze meebewegen zonder hun 
koers uit het oog te verliezen.  

Voor deze beweging zijn gemotiveerde, blije 
veerkrachtige medewerkers nodig die dagelijks 
werkplezier ervaren.  

Uiteindelijk is het de medewerker die het ver-
mogen heeft te kunnen reageren op verande-
rende situaties; wat weer ten goede komt aan 
de organisatie.  

Zodat iedereen kan genieten van een leven in 
beweging. Wij helpen mensen mee te kunnen 
gaan in de beweging, ook als het eens tegenzit. 

Wat we doen

Binnen de zorg, de zakelijke en financiële dienst-
verlening, het onderwijs en de industrie boren 
wij menselijke energie aan. We verlagen ver-
zuimkosten en verhogen productiviteit.

Hoe wij dat doen

Onze innovatieve en moderne programma’s op 
het gebied van loopbaanontwikkeling, verzuim 
en outplacement geven jouw organisatie en 
medewerkers nieuwe energie. Alles gebaseerd 
op onze jarenlange, succesvolle praktijk.

Menea, zet in beweging
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