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1 Inleiding

1.1 Werkbelastingsproblemen in h et onderwijs
Uit onderzo ek naar de arbeidsom standighe den in het o nderwijs b lijkt dat de instroom
in de invaliditeitsregeling voor leerkrachten voor circa 65% veroorzaak t wordt door
‘psychische problemen’ (Dirks, 1995). Dirks concretiseert de psychische factoren met
name in de helde rheid rond procedu res die in scho ol worden gevolgd wanneer er
problemen ontstaan in de relatie met leerlingen en de wijze waarop de schoolleiding
hierbij betrokken is. Deze ‘psychische problemen’ indiceren in feite dus sociale werkbelastingsproblemen die leerkrachten in school kunnen e rvaren. Wijnsma (19 95) vult
hierbij aan dat een groot deel van het verzuim van onder wijsperso neel voor rekening
komt van een rela tief klein aan tal verzuimers e n dat er tussen scholen in dit opzicht
extreem grote verschillen bestaan.
Landelijke surveys onder leerlingen en leerkrachten naar ‘anti-sociaal’ leerlinggedrag
zoals pesten, agressie en geweld leveren complementaire informatie op (Mooij,
1992a, 1994; Mooij & Vierke, 1997). Enerzijds zijn ‘perso onlijke’ leerlingkenmerken
van belang, anderzijds doen anti-sociale gedragingen van leerlingen zich bij bepaalde
docenten en in bepaalde scholen in aanzienlijk grotere mate voor dan bij andere
docenten of in andere scholen. In de genoemde surveys zijn opvallende samenhangen
aangetoond tussen ene rzijds doce nt- en schoo lkenmerken en anderzijds vormen van
(anti-)sociaal leerlinggedrag. Deze empirische gegevens bevestigen de verschillen in
werkbelasting tussen leerkrachten en tussen scholen.
De informatie over de same nhangen en mogelij ke oorzaken van psychische en andere
gezondheidsproblemen van leerkrachten is aanleiding na te gaan of deze problematiek
gereduceerd kan worden. Dit mede gezien de Arbo-wetgeving en de noodzaak de
oorzaken van langdu rig ziekteverzuim en arbeidson geschikth eid zo mo gelijk preventief aan te pakken door invulling te geven aan gezondheidsvoorlichting en preventiebeleid (Van Cobe ren, 1995 ). Dirks (o.c .) acht het in dit v erband noodzakelijk dat leerkrachten ook onderling hu n (emotionele) ervaringen en problemen bespreken. Deze
besprekingen kunnen dan med e leiden tot verbeteringen in de w erksituatie. Dit betreft
bijvoorbeeld de wijzen hoe de school wenst om te gaan met fysieke belasting, psychische druk, agressief gedrag van leerlingen en dergelijke.
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Wijnsma (o.c.) onde rscheidt drie strategieën voor gedragsbe ïnvloeding: (1) ter
voorkoming van een probleem , (2) ter vermindering van een probleem, en (3) ter
verzachting van een ree ds opgetre den proble em. Hij m erkt op dat d e strategieën samen met het personeel uitgewerkt en geïmplementeerd moeten worden. In d it verband
pleit hij met name voor primaire preventie, bij zowel leerkrachten als leerlingen.
Wijnsma stelt: "Er wordt op de diverse terreinen reeds veel aangeboden aan scholen.
Op een aantal punten bevat dit hiaten en onvolkomenheden en veelbelovende
methodieken worden min der algemeen gebruikt dan wenselijk zou zijn. Daarnaast zal
meer onderzoek gedaan moeten worden naar de effecten van wat wordt aangebode n."
(1995, p. 5).
Mooij (1994) he eft voorstellen gedaan die vergelijkbaar zijn met die van Wijnsma
(respectievelijk primaire, secundaire en tertiaire preventie). De preventie dient volgens hem steeds gestalte te krijgen vanuit de school inclusief het docententeam, de
klas(sen), en de leerling(en). Belangrijk zijn volgens hem ook de stappen die gezet
kunnen worden om de w erkorganisatie te verbeteren. Aandacht dient hierbij ook gegeven te worden aan mogelijk e buitenscho olse invloeden en aan de juiste werkrelaties
met buitenschoolse instanties. In ontwik kelingsgericht pilot-onderzoek in enkele ‘probleemscholen’ zijn eerste voorbeelden van praktijkuitwerkinge n hiervan beschikbaar
gekomen (Mooij, 1996). Verhelderd is dat de ‘psych ische problemen’ v an leerkrachten vooral kunnen samenhangen met persoonlijke vaardighed en of perso onlijke
kenmerken van emotionele en sociale aard, in relatie tot schoolorganisatorische kenmerken en proces sen. Dit komt overeen met bevindingen in de Verenigde Staten van
Amerika (Go leman, 1995).

1.2 Omvang van de problematiek
Om te verhelderen of nadere aandacht voor de werkbelastingsproblematiek van leerkrachten nodig is, worden hier twee gro ve indicatore n ondersc heiden. D eze zijn: de
algeheel ervaren belasting door het werk, en de algemene (on)tevredenheid met het
beroep.
Ten eerste blijkt he t percentag e leerkrach ten dat zich door het werk zwaar tot zeer
zwaar belast voelt al geruime tijd rond circa 25 procent te liggen. Dit komt naar voren
in representatief onderzoek in zowel de jaren zestig als de jaren tachtig (IVA, 1987).
Hier staat ec hter tegenover dat eveneens een kwart zich niet b elast voelt.
Cijfers over tevredenh eid met het beroep zijn door Van Gennip, Helderman, Spruit en
Pouwe ls (1993) verzameld in het kade r van een onderzoek naar mobiliteit en loop2

baanwensen van leerkrachten. Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de
leraren tevreden tot z eer tevreden is met het beroep. In het basisonderwijs geld t dit
voor een nog wat groter deel, namelijk circa driekwart, dan in he t voortgezet onderwijs, waar het zo’n 60 procent is. Anderzijds is in het basisonderwijs circa 10 procent
en in het voortgezet o nderwijs c irca 20 pro cent niet tevreden.
In het basisonderwijs zegt circa driekwart er geen sp ijt van te hebb en leraar te zijn
geworden, in het voortgezet onderwijs is dat ongeveer de helft. Z o’n 60 pro cent van
de leraren bas isonderw ijs kan vred e hebben met het vooruitzich t over tien jaar nog
steeds in het onderwijs te we rken, in het voortgezet onderwijs geldt dat voor ongeveer
50 procent (Van Gennip & Pouwels, 199 3; Helderman & Spruit, 1993). In dit onderzoek blijken leraren gemidde ld dus tame lijk tevreden met hun beroep. Voor leraren in
het basisonderwijs geldt dat nog wat meer dan voor leraren in het voortgezet onderwijs.
Meer gedetailleerde gegevens zijn bijvoorbeeld te vinden in een IVA-onderzoek naar
gezondheid, werk en werk omstandigheden van onderwijzend personeel in het schooljaar 1990-1991 (Van Poppel & Kamphuis, 1992). Zij onderzochten bij 1550 leerkrachten welke belastingsverschijnselen zich bij hen m anifesteren . Een op d e vijf
leraren gaf in dit onderzoek aan zich (zeer) vaak overbelast te voelen; voor nog eens
de helft is dat zo n u en dan h et geval. In het basisonde rwijs ligt het p ercentage daarbij
iets onder dit gemiddelde (17%). Symptomen die gemeld worden zijn: vage psyc hische klachten z oals slaapp roblemen, ontspanningsproblemen en vermoeidheidsklachten (10%); an gst- of irritatiegevoelens (7% ) en depres sieve gevoelens (3%). De
psychische klachten die het m eest worden genoemd zijn zich geërgerd voelen, zich
gespannen voelen en zich onrustig voelen. Relatief veel leraren m elden totaa l op te
zijn aan het einde van een w erkdag, m oeite hebb en zich te on tspannen en snel geïrr iteerd te raken. Leraren in het basisonderwijs melden op al deze punten in het algemeen wat minder k lachten da n leraren in h et voortgezet onderw ijs.
Van alle onderzochte leraren zegt circa 12 procent het werk nog net aan te kunnen;
bijna 5 procent zegt op afknappen te staan. Leerkrachten in de o udere leeftijdsgroepen
ervaren over de hele linie gezien meer belastingsproblemen dan jongere leraren. Nadere analyses wijzen uit dat er diverse verbanden bestaan tussen de psychische klachten en de ervaren stressb ronnen, m et name tijdsd ruk, de klas sesituatie, de schoolleiding en co llegae (Van Poppel & K amphuis, 1992, p . 45 e.v.).
Deze onderzoeken maken duidelijk dat, hoewel het m erendeel van de leerkrachten
zegt goed te ku nnen fun ctioneren, er niet onaan zienlijke percentages zijn die last
hebben van belasting- en stressverschijnselen in relatie tot gezondheids- en functioneringsproblemen (ziekteverzuim). Deze gegevens onde rsteunen n adere aan dacht voor
3

de werkbelasting van leerkrachten en de mogelijkheden deze belasting te kunnen
reduceren.

1.3 Vraagstellingen voor onderzoek
De informatie in de vorige paragrafen leidt tot de volgende v ier onderz oeksvraa gstellingen in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg in het ond erwijs:
1. Welke emotionele, sociale, organisatorische of ook andere kenmerken en processen kunnen werkbelastingsproblemen van leerkrachten veroorzaken?
2. Hoe kunnen deze oorzaken ondervangen worden?
3. Met welke beschikbare of te construeren middelen en werkwijzen zijn deze oorzaken zo effectief mogelijk te ondervangen?
4. Wat zijn de effecten van inzet van zelfinstructie in teamverband met behulp van
beeldmateriaal in scholen?
Deze vraagstellingen kunnen in vier onderling samenhangende activiteiten bea ntwoord worden. Om praktische redenen willen wij, mede gezien de behoefte in de
onderwijspraktijk, een eerste b eantwoording toespitsen op de situatie in het basisonderwijs.

1.4 Een pilot stud ie in het basisonde rwijs
Enerzijds is er reeds veel informatie over de problematiek in verband met werkbelasting van leerkrachten in het onderwijs. Anderzijds lijkt, gezien de ontwikkeling van
deze thematiek en de diversiteit in de praktijk, een systematisering nodig van de
meest relevante begrippen en subbegrippen in onderlinge samenhang, vanuit een
multiniveau-theoretisch referentie-kader. Dit tevens om aandacht te kunnen geven aan
begrippen en operationaliseringen of instrumenten die onder andere vanwege de
Arbo-wetgeving ontworpen zijn of worden. Essentieel hierbij zijn de onderlinge
afstemming, samenhang en wisselwerking tussen organisatorische en persoonlijke
begrippen, processen en effecten.
Een dergelijk overzicht indiceert tevens welke mogelijkheden er in principe zijn om
de problemen bij leerkrac hten te ondervangen. Uit deze mogelij kheden dient echter,
4

om pragmatische redenen en om redenen van efficiëntie, gekozen te worden. C riteria
hierbij zijn onder andere de realisatie-mogelijkheden van dergelijk ‘optimaal gedrag’
in een school gegeven de teamsamenstelling en -samenwerking, de cultuur, de procedurele afspraken en de overige relevante kenmerken van de school. De relatie met
personen of instanties buiten school (ouders, bibliotheken, vrije-tijds clubs, buurt- en
clubhuiswerk, hulpverlening) is tevens van belang . Per schoo l dient een trapsgewijs
ontwikkelingsproces uitgezet en geëvalueerd te kunnen gaan worden. Afhankelijk van
de situatie (‘diagnose’) van de school dient er, via zelfinstructie, ee n schoolsp ecifiek
veranderingspro ces ter vermindering van de geconstateerde problematiek te kunnen
plaatsvind en, zo nod ig in samen werking met buitenschoolse person en of instanties.
Naast een helde r Arbo-re levant begrippensysteem inzake de verklaring en aanpak van
de problematiek is dus ook een verantwoord en effectief aanbod van emotionele,
sociale en organisatorische ‘leerwegen’ noodzakelijk. In dit opz icht voldoet slech ts
een deel van de op dit moment gangbare methodieken (zie ook Wijnsma, o.c.). Gegeven de huidige stand van zaken in de bedrijfsgezondheidszorg zijn wij m et Wijnsma
van mening d at de mom enteel besc hikbare m iddelen en werkwijzen of instrumenten
met name op twee wijzen aanvulling behoeven.
Het is ten eerste de bedoeling om, in aansluiting op ander ITS-ontwikkelingsonderzoek, met leerkrachten en directies in scholen basisond erwijs samen te w erken aan
‘sociale leerstoflijnen’ (vgl. Mooij, 1996; Mooij & Smeets, 1996; Mooij & Van Aanholt, 1997). In dergelijke lijnen wordt met name aandacht gegeven aan de geordende
verheldering en oefening van sociale en emotionele processen in binnen- en buitenschoolse situaties. Klas- en schoolorganisatorische veranderingen worden geleidelijk
aan ingepast. De ervaring leert dat leerkrachten en (ook) leerlingen het meest leren
van het zelf denken over en aansluitend werken volgens dergelijke ‘lijnen’ in de
groep of klas en de sc hool (zie ook Mo oij, 1997a, 1997b).
Ten tweede is h et de bedo eling om d it werken van het team aan de eigen ontwikkeling te ondersteunen door het ontwikkelen van een didactisch hulpmiddel. Door middel van audio-visueel uitgewerkte voorbeelde n, in een stra tegische volgorde, kan het
eigen ontwikkelings- en leerproces van het team optimaal ondersteund worden. De
gedachte hierbij is dat op deze wijze bepaalde emotionele en sociale pr oblemen , die
eventueel ontstaan in samenh ang met d e werkb elasting of taakverdeling in s chool,
eerder onderkend kunnen worden. Hieraan kan dus o ok in preventief of vroegtijdig en
collegiaal overleg iets gebeuren. Het beoogde beeldmateriaal zal een preventieve rol
kunnen vervullen ten aanzien van het ervaren van werkbelasting in school en de manieren van omgaan hiermee. Ook zal d e inzet van instanties of personen van buiten
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school doelgerichter en effectiever kunnen gebeuren. Of deze effecten zich voordoen,
kan pas na ontwikkeling van een eerste ‘zelf-instructie hulpmiddel’ nagegaan worden.

1.5 Opzet van het beoogde onderzoek
Gegeven het bovenstaande is sprake van innovatief, ontwikkelingsgericht onderzoek
met een sterke beleidsm atige relevantie. Ten eerste die nt met behulp van onder andere
de bestaande literatuur verhelderd te worden welke thematieken en modelmatige
uitwerkingen van toepassing zijn in het kad er van de preventie van werkbelastingsproblemen, stress en ziek teverzuim. De benodigde literatuur- en instrumentenanalyse wordt in samenspraak met de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs uitgevoerd. Het resultaat is een samenhangend overzicht van begrippen en subbegrippen en hun relaties, definiëringen en operationa liseringen (instrumenten). Ook ‘witte vlekken’ worden zichtbaar. De kern wordt gevormd door een theoretisch gebaseerd overzicht van binnen- en buitenschoolse relevante processen en effecten, dat gebruikt kan worden ter verklaring van werkbelastingsproblemen van leerkrachten of ook anti-sociaal leerlinggedrag.
Ten tweede d ient er een n ieuw didactisch hu lpmiddel voor leerkrachten en directies
ontworpen te worden waarin deze als het w are gestimuleerd worden bepaalde problemen te leren zien, te diagnos ticeren en e r vervolgens het juiste aan te doen. In dit
didactische hulpmidd el wordt op zo sterk mog elijke wijze gebruik gemaakt van het
principe van het (zelf) uitbouwen van sociale leerstoflijnen in teamverband. O ok in
dit opzicht is sprake van vernieuwend onderzoek, dat in en met scholen voor basisonderwijs gezamenlijk uitgevoerd wordt in de onderwijspraktijk. Het onderzoek vindt
dus als het ware plaats in de vorm van een ontwikkelingsproces van sociale leerstoflijnen.
Het uiteindelijke beeldm ateriaal dien t vooral prob leem-spe cifiek (en niet schoolspecifiek) te zijn. Dit kan mede gerealiseerd worden door de aanpak te baseren op de
resultaten uit de vooraf uit te voeren literatuurstudie. Het onderliggend theoretisch
kader in de uiteind elijke leerstoflijnen is dan gebaseerd op zowel de literatuurstudie
als de prak tijkonderzoeken en -ontwikkelingen in scholen basisonderwijs.
In de sociale le erstoflijnen s pelen ‘levensechte’ audio- visuele bee lden een c entrale
rol. Essentieel is dat de opnamen authentiek of zo authentiek mogelijk zijn. Het
beeldmateriaal dient met name vanuit de per spectieven van schoolleiding, leerkrachten en leerlingen opgenomen te worden, me t bijzondere aandach t voor de probleemdiagnose van en het omgaan met de problematiek in school en buiten scho ol.
6

Het beoogde product (een videofilm, eventueel om te zetten in een cd-rom wegens het
bediening s- en instructie -gemak) is te gebruiken door scholen zelf, in het kader van de
aanpak van specifieke problemen, of ook in de opleidingen van docen ten. Gebr uik
ervan dient te leiden tot ‘zelfinstructie’ inzake de probleemaanpak, met series
voorbeelden van concrete werkwijzen waaruit gekozen en geleerd kan worden van
anderen in vergelijkbare situaties.
In het onderzoek wordt vooral proto-typisch gewerkt. In dit opzicht is er sprake van
een pilot onderzoek, w aarin scholing van leerkrac hten via ze lfinstructie centraal staat.
De mogelijke scholingseffecten en de beoord elingen ervan worden formatief ingebracht in het beeldmateriaal, in de vorm van authentieke oplossing sstrategieën van
leerkrachten en teams in scholen. De videofilm en het gebruik e n de mog elijke effecten hiervan zullen met name formatief in evaluatie worden betrokken. In de huidige
fase van onderzoek en ontwikkeling is, methodologisc h gezien, e en summ atieve
evaluatie van de effecten van deze ze lfinstructie nog niet mogelijk.

1.6 Werkverdeling, verantwoordelijkheden en begeleiding
Door het ITS (KU Nijmegen) is sinds het begin van de jaren tachtig in de onderwijspraktijk ervaring opg edaan m et velerlei aspecten en invullingen van schoo lveranderingen en hieraan gerelateerd innovatie-onderzoek. H ierover is in de loop der jaren
op tal van wijzen verslag gedaan in woord, geschrift, beeld (videofilms, computerprogramma’s) en in de onderwijspraktijk zelf. De opgedane ervaring maakt duidelijk dat
de benodigde innovatieve middelen en werkwijzen zowel didactisch overtuigend als
sociaal en organisatoris ch function eel en uitvoerbaar d ienen te zijn . Binnen Circon
(Amsterdam) is de expertise aanwezig om de gewenste sociale ³eerstoflijnen voor
docenten en schoolleidingen op didactisch optimale wijzen inhoud en vorm te geven
(bijvoorbeeld video, cd-rom of verdergaande in teractieve multimediale vormgevingen). Een combinatie van deze twee instituten in verband met een zo optimaal mogelijke uitwerkin g in het voorgenomen project is dan vanzelfsprekend: zie ook Mooij en
Koppelaar (1996).
In onderling overleg is de verantwoordelijkheid van de bea ntwoording van de
verschillende onderzoeksvra agstellingen (zie par. 1.3) tussen de betrokken instituten
als volgt geregeld:
1. literatuuranalyse: KU/ITS;
2. uitwerking oorzaken plus aanpak via sociale leerstoflijnen: KU/ITS;
3. omzetting in beeldmateriaal: Circon;
4. praktijkuitwerking: Circon; effectbepaling: KU/ITS.
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Een verdere spe cificatie van de technische aspecten in het kader van het ond erzoek is
opgeno men in he t projectvoorstel (zie Mooij & Koppelaar, 1996).
Bij de uitvoering van het onderzoek is tevens een begeleidingscommissie betrokken
geweest. Hierin is d eelgenom en door d e volgende personen: Herman Henkemans,
Raymond Koene, Annemarie Rijn en Rick van Workum vanwege de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg in het Onderwijs; Loes Kraakman-Maas
en Jo Ortma ns vanweg e de directie van een ba sisschool; e n Han de Jager vanuit de
Schoolbegeleidingsdienst Midden Holland.

1.7 Opbouw van dit rapport
Gezien de vraagstellingen van het onderzoek en de taakverdeling tussen de instituten komen in dit rapport
de volgende aspecten naar voren:
1. het verslag van de literatuurstudie en de conclusies hieruit voor het exploratieve praktijkonderzoek
(beantwoording van de onderzoeksvraagstellingen 1 en 2: zie hoofdstuk 2);
2. de opzet van het exploratieve onderzoek in de scholen (eerste deel van de beantwoording van onderzoeksvraag 3: zie hoofdstuk 3);
3. eerste resultaten uit het exploratieve onderzoek per school, de analyse en didactische uitwerking van de
structurering in de beoogde videofilm, inclusief een eerste evaluatie van het gebruik van het beeldmateriaal in het kader van ‘zelfinstructie’ door een schoolteam in de praktijk (zie hoofdstuk 4).
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2 Theorie en onderzoek

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de bevindingen van een theoreti sche analyse van de literatuur en
het onderzoek op het gebied van werkbelastingsproblemen in het onderwijs. Deze
analyse vormt het eerste onderd eel van een project dat is gericht op de ontwikkeling
van educatief z elfinstructiemateriaal dat door teams van docenten kan worden ingezet
om werkbelastingsproblemen aan te pakken (zie hoofdstuk 1). Het doel van de uit te
voeren ana lyse is een th eoretisch re ferentiekad er op te stellen dat:
(1) inzicht geeft in actuele benaderingen van de we rkbelasting sproblem atiek;
(2) de belangrijkste begrippen en samenhangen hiertussen in het onderzoek naar
werkbelasting verheldert en systematise ert;
(3) richtlijnen kan aanre iken voor de ontwikkeling van zelfinstructiem ateriaal voor
docententeams.
Bij deze theoretische analyse zijn de volgende, m eer specifieke vragen richting gevend:
- welke begrippen en mode llen zijn in het o nderzoek naar werk belasting g ebruikt,
hoe zijn ze gedefinieerd en geoperationaliseerd?
- welke instrumenten zijn gebruikt c.q. ontwikkeld om werkbelasting vast te stellen
en welke ervaringen zijn ermee opgedaan?
- welke empirische bevindingen heeft het on derzoek naar werkbelastingsproblemen
bij leerkrachten en de oorzaken hiervan opgeleverd?
- in hoeverre zijn die bevindinge n relevant voor de ontwikkeling van het
zelfinstructiemateriaal in het vervolg van het project? Welke richtlijnen en aandachtspu nten kunn en er uit worden afgeleid?
Het moge du idelijk zijn dat wij in het kader van dit project geen volledige dekking
van het onderhavige terrein kunnen g aranderen. Wel zijn de on s inziens belangrijkste
informatie-bronnen in de analyse betrokken. Centra al hierbij zij n
werkbelastingsproblemen van leerkrachten, met name van leerkrachten in het basisonderwijs. In het projec tvoorstel (Mooij & Koppelaar, 1996) wordt gesteld dat het enerzijds gaat om: ‘(...) de emotionele, sociale, organisatorisch e en ande re process en als
oorzaken van werkbelasting’; anderzijds zijn het meest belangrijk ‘(...) de mogelijkheden die er in principe zijn om de problemen bij leerkrachten te ondervangen’. Het is
dus niet de bedo eling alle mo gelijke problemen van leerkrachten te bestuderen.
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Essentieel zijn dié problemen die leerkrachten als belastend voor of in hun we rk ervaren, de oorzaken daarvan, en de m ogelijke oplossingen en aanpakken hiervoor.
De belastingsproblematiek van directieleden (directeuren ) wordt niet apart bekeken.
Wel worden ind icaties die in liter atuur of ond erzoek te v inden zijn , en die duiden op
een andersoortig karakter van hun problematiek, meegenomen. Ook is de werkbelasting van directeuren meegenomen voorzover dit een factor is die bijdraagt aan de
werkbe lasting van de leerkra chten. Ee n soortgelijk e werkwijze is gevolgd met betrekking tot literatuur en onderzoek naar belasting of stress van leerlingen. Ook deze
leerlingproblematiek wordt geïntegreerd in zoverre deze de werkbelasting van de leerkrachten b eïnvloedt of zo u kunne n beïnvloeden.
In de navolgende paragrafen bespreken wij eerst de kernbegrippen van de problematiek en meer alg emene b enadering en in het relevante onderzoek (zie par. 2.2). Vervolgens presenteren we verschillend e modellen die in de literatu ur een bela ngrijke rol
spelen (zie par. 2.3). Daarna onderscheiden we een aantal subbegrippen en laten we
zien hoe die begrippen in de problematiek van het onderwijs, theoretisch en in het
relevante onderzo ek, een rol s pelen. He t gaat om su ccessievelijk om stressbronnen
(par. 2.4), stressreacties (par. 2.5), stresshantering (par. 2.6) en stresspreventie (par.
2.7). We sluiten het h oofdstuk af met een a antal conclusies wat betreft de b eantwoording van de verschillende onderzo eksvragen en de richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van het zelfinstructiemateriaal (par. 2.8).

2.2 Algemene begrippen en benaderingen
In het projectvoorstel is sprake van ‘werkbelastingsp roblemen’ van leerkrachten. In
de literatuur op dit gebied wordt naast de term ‘werkbelasting’ ook vaak het begrip
‘werkstress’ gebruikt. Naar symptomen en oorzaken van werkstress is inmiddels veel
onderzoek verricht en er bestaat een omvangrijke hoeveelheid literatuur waarin wordt
geprobeerd de empirische gegevens conceptueel en modelmatig te begrijpen. Er zijn
ook diverse studies beschikbaar waarin meer algemene modellen voor onderzoek van
stress en werkstress zijn toegepast in de onderw ijssector. Wij zullen in dit pr oject bij
die ‘stressliteratuu r’ aansluiten en hieruit met name die modellen, begrippen en instrumenten destilleren die relevant kunnen zijn voor de beroepspraktijk van leerkrachten
in het basisonderw ijs.
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2.2.1 Werkbelasting, stress en stressbesten digheid
De begrippen ‘werkbelasting’ en ‘stress’ worden vaak door elkaar gebruikt, maar
eigenlijk is dat niet terecht. Het onderscheid kan het beste worden verduidelijkt door
te verwijzen naar het stress-onderzoek van wat oudere datum. In dat onderzoek worden werkbelasting en stress vaak in een directe oorzaak-gevolg relatie tot elkaar geplaatst. Stress wordt dan gezien als een bepaalde verzameling fysiologische en
psycholo gische reacties, die optreedt als een perso on (langdurig) w ordt blootg esteld
aan verstorende prikkels uit de omgeving. De belasting vanwege het werk dat een
persoon doet, met n ame de m entale belas ting, is bijvoorbeeld zo’n set prikkels die
stressreacties oproept. Werkbelasting hoeft natuurlijk niet altijd stress te veroorzaken.
Een bepaalde mate van belasting kan ook uitdagend werk en, positieve energie mobiliseren en prettige gevoelens oproepen. Pas als de bela sting lange re tijd een be paald
niveau te boven gaat, in re latie tot wat de persoon aankan, bestaat de mogelijkheid dat
stressreacties optreden. Stressreacties kunnen daarnaast ook door langdurige
onderbelasting van de persoon teweeg gebrach t worden (G aillard, 199 2; Mooij,
1991a). In dit perspectief zijn werkbelasting en stress dus twee verschillende zaken,
waarbij werkbelasting (mede) oorzaak kan zijn van stressverschijnselen.
In het recentere onderzo ek is het ond erscheid tussen beide begrippen minder e xpliciet,
omdat hierin het stressbegrip doorgaans ruimer wordt opgevat. De term ‘stress’ wordt
niet meer uitsluitend gebruikt om ‘gevolgen’ i.c. fysiologische en psychologische
reacties van het individu aan te duiden, m aar wordt in procesmatige zin gebruikt en
verwijst dan naar de hele keten van oorzaken, interveniërende factoren en gevolgen
die bepaalde gezondheidsbedreigende effecten voor het individu hebben. In plaats van
‘stress’ wordt daarom ook wel de term ‘stressproces’ gebruikt. Werkbelasting is hierbij dan één van de oorzakelijke factoren in het stressproces (W innubst, 1996).
Wij zullen bij de ze laatste vis ie aansluiten. Het gaat in het project niet om werkbelasting als zodanig maar om ‘werkbelastingsprob lemen’ van leerkrachten, dat wil zeggen
werkbelasting die op de één of andere manier tot een probleem voor betrokkenen is
geworden. Het begrip ‘stressproces’ en de modellen die zijn ontwikkeld om dit
stressproces te beschrijven bieden o.i. goede aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een referentiekader, zoals het voor dit project nodig is. Werkbelastingsproblemen worden hierbij dus opgevat als problemen die te maken hebben met stress op
het werk, ook wel ‘werkstress’ of ‘organisatiestress’ genoemd. De oorzaken van die
problemen kunnen onder andere liggen in het werk zelf en in d e werkomgeving; de
belasting die uitvoering van de opgedragen werktaken met zic h meebrengt is zo’n
werkgebonden oorzaak. De oorzaken kunnen ook buiten het werk en de werkomgeving liggen en te maken hebbe n met buitenschoolse processen. Voorzover die proces11

sen interfereren met processen in de school i.c. in het werkgebied o f de werkomgeving van de leerkracht kunnen ze de effecten van binnenschoolse factoren op het
ontstaan en de ontwikkeling van stressverschijnselen versterken.
Een begrip dat geb ruikt wordt om de feitelijke omgang van een persoon met
werkbelasting en stress aan te geven, is het begrip ‘stressbestendigheid’. Dit begrip is
afkomstig uit de persoonlijkheidspsy chologie. Winnubst ( 1996) definieert
stressbestendigheid aldus: ‘Stress bestendig heid is het vermogen op een ad equate
wijze met aanpassing vereisende situaties om te gaan waarbij men die techniek van
stresshantering kan kiezen die aansluit op de eisen van de situatie . Soms is de beste
techniek het onder controle brengen van die situatie, soms het same nwerken met anderen, soms het gebruik maken van erkende oplossingen en soms het meegaan met
oplossingen die de groep of de buitenwereld aandra agt’ (o.c., p. 61).
De begrippen werkbelasting, stress en stressbestendigheid komen in de literatuuranalyse als centrale begrippen naar voren. Zij zullen herhaald, en op verschillend e wijzen, een rol spelen in de theoretische en empirische uitwerkingen.

2.2.2 Benad eringen in het stressonderzoek
Onder invloed van nieuw e ontwik kelingen in met name de psychologie en de
organisatiewetenschappen heeft het stres sonderzo ek de laatste jaren een sterke ontplooiing doorgemaakt. Diverse nieuw e benade ringen zijn g eïntroduc eerd, die de els
ook al in empirisch onderzoek op hun merites zijn getest. In een recent overzicht
onderscheiden Buunk, Van der Pligt en Den Boer (1991) drie hoofdbenaderin gen in
de stressproblematiek. Elk van deze b enadering en hantee rt een specifieke definitie
van stress en legt accenten op verschillende componenten van het stressproces.
1. De eerste en tevens oudste benad ering is een persoonsg erichte, fysiologische
benadering. In deze benadering worden van oudsher de fysiologische reacties van
een organisme of persoon op aversieve stimuli centraal gesteld. Dergelijke reacties
verstoren de interne balans van het individu en dat uit zich in con crete, non- specifieke fysiologische veranderingen. De reacties kunnen worden gefaseerd in d rie
stadia: een alarmfase, een verzetfase en een uitputtingsfase. Als het individu er niet
in slaagt de bedreigende factor(en) weg te nemen, kunnen op termijn ernstige
lichamelijk e klachten optreden. In het onderzoek in deze traditie staan doorgaans
de ‘stressreacties’ centraal. Met name in biomedisch en psychonomisch onderzoek
wordt van deze benad ering gebruik gem aakt (Gaillard, 1996).
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2. De tweede benadering is de omgevingsgerichte ofwel situationele benadering. In
deze benadering wordt stress niet opgevat als een kenmerk van de persoon, zoals in
de fysiologische benadering, maar als een kenmerk van de omgeving ofwel de
situatie waarin de persoon verkeert. Onderzoek in deze traditie richt zich dan ook
vooral op het iden tificeren van factoren en processen in de omgeving die ‘stressvol’ kunnen zijn. Deze worden ‘stressoren’ genoemd. In het onderzoek binnen
deze traditie zijn in de loop der jare n talloze potentiële stressoren onderzocht. Een
belangrijk ondersch eid dat in da t verband wordt gemaakt, is het onderscheid in
‘ingrijpende levensgebe urtenissen ’ en ‘dagelijk se beslom meringen ’. Niet alleen de
eerste gebeurtenissen, ook de laatste kunnen op termijn stressverschijnselen bij
personen oproepen (Winnubst, 1996). Het zal duidelijk zijn dat in dit soort onderzoek naast de stressreacties ook de ‘stressbron nen’ veel aandacht krijgen. De
benadering wordt vaak toegepast in sociaal psychologisch onderzoek en de laatste
jaren ook steeds meer in organisatiek undig ond erzoek, ge richt op het in beeld brengen van de oorzaken en bestrijdingsmogelijkheden van werkstress.
3. De derde ben adering die kan worden onderscheiden is de cognitieve benadering,
een benadering die recent is ontwikkeld door een aantal cognitief psychologen in
reactie op de twee voorgaande benaderingen. In deze benadering wordt stress opgevat als een resultante van de interacties tussen persoon en zijn omgeving. Buunk
e.a. merken hierover op: ‘Volgens deze definitie zal stress optreden wanneer een
persoon een discrepantie ervaart tussen eisen die de omgeving hem of haar stelt en
zijn of haar mogelijkheden. Deze zogenaamde interactionele definitie gaat er van
uit dat stress pas wordt ervaren als de persoon de ze discrepantie ook d aadwerkelijk
waarneemt en legt dus veel nadruk op de cog nitieve interpretatie van gebeurtenissen en situaties’ (1991, p. 368). Kleine discrepanties hoeven daarbij o verigens niet
tot problemen te leiden. P as bij grotere discrepanties, met name als de kloof tussen
eisen en mogelijkheden onoverbrugba ar lijkt, ontstaat de kans op stressverschijnselen.
De introductie van de situationele benadering heeft er toe geleid dat in het recente
stressonderzoek meer aan dacht wordt gegeven aan de (objectieve) oorzaken van
(werk)stress. De cogn itieve benade ring heeft vervolgens tot effect gehad dat men
meer oog is gaan krijgen voor de manieren waarop me nsen (we rk)stresspro blemen
waarnemen, met die problemen omgaan, en proberen de gevolgen ervan te verminderen. Dat heeft m ede geleid tot de opkomst van allerlei nieuwe interventietechnieken
en methodieken voor stresspreventie (Van Krimpen, 19 93).
Uitgaande van met name de situationele en cognitieve benadering zullen we nu kort
een overzicht geven van de bela ngrijkste mo dellen die in het huidig e stressonderzoek
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worden gehanteerd, om op die manier de algemene begrippen rond werkbelasting en
stress beter in beeld te krijgen. Richtinggevend hierbij is de eerste onderzoeksvraag:
welke emotionele, sociale, organisatorische en andersoortige kenmerken en processen
kunnen oorzaak zijn van werkbelastingsproblemen?

2.3 Modellering van het stressproces
Als we de literatuur en het onderzoek overzien, kunnen we stellen dat er sprake is van
een bepaalde ontwikkeling in het stressonderzoek waarbij met de introductie van
nieuwe theoretische modellen telkens nieuwe dimensies van de werkbelastingsproblematiek zichtbaar worden. Drie mod ellen, afkomstig uit v erschillend e subdiscip lines,
zijn dominant in de actue le literatuur over stress en in het bijzonder w erkstress. Elk
van deze modellen legt het zwaartepunt op een verschillend aspect van de problematiek:
- het mode l van Lazar us, met het a ccent op co gnitieve processen;
- het Michig an-mod el, met zijn aa ndacht voor sociale processen;
- het mode l van Karasek, met het zwaartepunt bij organisatorische processen.
Daarnaast is nog een vierde soo rt processen te ondersch eiden, t.w. de emotionele
processen die een rol spelen in het stressproces. In enkele modellen, met name het
model van Lazarus, w ordt wel aandacht aan emoties geschonken, maar deze staan
niet centraal. Lazarus’ model is vooral een c ognitief mo del.

2.3.1 Het model van Lazaru s: aandacht voor cogn itieve processen
De theorie van Lazarus vormt de neerslag van de ‘cog nitieve revolutie’ in de psychologie binnen het kader van het stresso nderzoek (Lazarus , 1966; Lazarus & Folkman,
1984). Lazarus’ theorie is ontwikkeld in reactie op het eerdere, behaviouristisch
geïnspireerde stressonderzoek. Hierin werd vooral gekeken naar de directe relaties
tussen objectief waarneembare stressim pulsen en objectief w aarneembare stressreacties. In twee opzichten vult Lazarus deze benadering vanuit een cognitief perspectief aan. Ten eerste pla atst hij tussen s tressimpuls en stressrea ctie de cog nitieve processen van interpretatie en evaluatie van de stressveroorzakende factor. Deze processen spelen volgens Lazarus een wezenli jke rol bij de omzetting van stressore n in
stressreacties. In de tweede plaats ruim t hij expliciet plaats in voor processen die mensen inzetten om ervaren stressimpulsen onschadelijk te maken dan wel hun negatieve
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effecten te verminder en. Ook die process en bepale n mee welke stressreacties
uiteindelijk zullen optreden (W innubst, 1996).
Het eerste nieuwe elem ent dat Lazarus’ cognitieve benade ring invoegt is het beoordelingsproces (‘appraisal’) dat plaatsvindt wanneer een persoon een verstorende impuls ervaart. Twee typen inschattingen ofwel taxaties staan daarbij centraal (zie ook
Buunk e.a., 199 1):
- de primaire beoordeling, d .w.z. de inschatting van de mate waarin een bepaalde
gebeurten is of situatie be dreigend is;
- de secundaire beoord eling, d.w.z. de inschatting van de mate waarin er mogelijkheden bestaan om het bedreig ende kara kter van de gebeurtenis of situatie weg te nemen.
Beide beoordelingspro cessen spe len een w ezenlijke rol bij de verklaring van
stressreacties. ‘In de visie van Lazarus’, stelt Winnubst (1996): ‘ontstaat stress doordat een persoon een situatie als bedreigend inschat (primaire beoordeling) en ziet dat
de mogelijk heden om die situatie de baas te kunnen tekortschieten (secundaire beoordeling)’. ‘Stress treedt op wanneer het individu niet opgewassen is tegen de eise n die
de omgeving stelt’ (o.c., p. 47).
Met behulp van Lazarus’ model is in latere jaren veel onderzoek verricht naar
(cognitieve) factoren die van invloed zijn op de beoordelingsprocessen. We gaan daar
op deze plaats niet verder op in, maar willen wel twee factoren noemen omdat die
relevant kunnen zijn voor het huidige project. Buunk e.a. (1991) wijzen ten eerste op
de factor ‘onzekerheid’, dat is de onzekerheid die men ervaart met betrekking tot de
vraag hoe ernstig een stressor zal zijn, of hij zal optreden, en wanneer hij zal optreden. Die onzekerheid blijkt b ij veel mensen stressverhogend te werken. Een tweede
factor die zij noemen is de factor ‘beheersbaarheid’ ofwel de mate waarin men denkt
een stressvolle situatie onder controle te bre ngen en in een meer wenselijk e richting te
veranderen. Een gevoeld gebrek aan controle kan evenals onzekerheid bijdragen aan
vergroting van de stress (Buunk e.a., o.c.).
Een tweede c ategorie processen die in Lazarus’ model tussen stressbronnen en
stressreacties worden gezet zijn de processen die hij aanduidt als ‘coping’ ofwel
‘stresshantering’. Verondersteld wordt dat de gevolgen die stressvolle gebeurtenissen
of situaties voor een persoon zullen hebben mede worden bepaald door de wijze
waarop de persoon die stressvolle gebeurtenissen of situaties hanteert (zie verder par.
2.6).
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De cognitieve benadering wordt in stressonderzoek veel toegepast en vormt ook de
basis van diverse methodieken gericht op de behandeling van stresspro blemen. K ritiek is er, afgezien van methodologische bezwaren tegen de wijze waarop begrippen
worden geoperationaliseerd en gemeten, vooral op het eenzijdige karakter van de
benadering. Met name vanuit sociaal- en organisatiepsychologische hoek wordt nogal
eens opgemerkt dat de benadering zich te veel op sub jectieve factoren richt en te w einig oog heeft v oor invloeden vanuit de objectieve omstandigheden waarin personen
verkeren. Die nadru k op subje ctieve aspecten impliceert v ervolgens - en dat is een
tweede punt van kritiek - dat oplossingen voor stressproblemen te veel worden gezocht op het niveau van het individu. Mogelijkheden voor het aanpakken van
stressvolle omstandigheden in de omgeving van het individu, bij voorbeeld via
interventies in de organisatie waarin hij we rkt, blijven daardoor buiten beschouw ing.

2.3.2 Het Mich igan-model: aa ndacht voor sociale processen
Een van de bekendste mo dellen om het stresspro ces in beeld te brengen , en wel sp ecifiek het proces van werkstress, is een model dat is ontwikkeld door Amerikaanse
onderzoekers van de universiteit van Michigan. Het model staat daarom bekend als
het ‘Michigan Stress Model’. Het Michigan-model is een complex model d at primair
is geïnspireerd d oor een so ciaal-psyc hologisch e benade ring, maar dat factoren op
meerdere niveau’s definieert en variabelen uit verschillende disciplines com bineert
(Kompier & Marcelissen, 1990). Het model is veelvuldig als referentiekader in
Amerik aans en N ederlands onderzo ek gebruik t.
Het Michigan-model identificeert zowel situationele factoren (‘o bjectieve omgeving’,
‘subjectieve omgeving’ en ‘sociale steun’) als factoren die aan de persoon gebonden
zijn (‘persoonlijkheidstype’, ‘spanningen’ en ‘negatieve output’). Veronderste ld
wordt dat er directe relaties bestaan tussen stressbronnen in de omgeving en stressreacties van personen. H et model m aakt daarb ij ondersch eid tussen d e objectieve
(werk)omgeving en de subje ctieve (werk)omgeving, d.w.z. de door de persoon
waargenomen sociale en organisatorische kenmerken van de werksituatie. Stressreacties kunnen daarnaas t worden be ïnvloed door een aantal persoonlijkheidskenmerken
en de sociale steun die een persoon geniet. Bepaalde karaktertrekken van een persoon
en de sociale ondersteuning die hij geniet kunnen de belastende effecten van stressoren in de omgeving in zekere mate afzwakken.
Het Michigan-model is primair ontwikkeld om stressverschijnsele n in werk situaties te
bestuderen, ook wel werkstress of organisatiestress genoem d (Kompier & Marcelissen, 1990). R elevant om vast te houden voor het onderhavige project is wat het model
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zegt over sociale processen als oorzaken van werkstress. Daarbij gaat het ten eerste
om de factoren die zijn genoemd in het blok ‘subjec tieve omgeving’. Dit zijn met
name factoren die verwijzen naar aspecten van rollen en rolpatronen van individuen
in organisaties: ro loverlading, rolonduidelijkheid, par ticipatiegebrek, verantwoordelijkheid, toekomstonzekerheid. Met die centrale plaats voor rollen, ro lverwachtingen
en rolconflicten in het stressproces vestigt het Michigan-model nadrukkelijk de aandacht op het belang van sociale processen als veroorzakers van werkstress. Roldefinitie, roltoewijzing en rolvervulling zijn immers typisch processen die in de onderlinge
interacties van personen die bij een bepaald arbeidsproces betrokken zijn, gestalte
krijgen.
Een tweede factor uit het model die het belang van sociale processen aangeeft is de
factor ‘sociale steun’, met name de ondersteuning van de kan t van de (directe) chef,
de collega’s en een eventuele partner. Sociale steu n, of liever: het ontbreken daarvan,
wordt weliswaar niet gezien als een directe veroorzaker van werkstress. Gebrek aan
ondersteuning kan er echter wel toe leiden dat stressoren die anders minder effect
zouden hebben, nu wel effect krijgen waardoor w erkbelastin gsproblem en op term ijn
erger kunnen worden. In die zin kunnen situaties van gebrekkige sociale ondersteuning indirect bijdragen aan het ontstaan en voortbestaan van stressklachten op lange re
termijn.
Hoewel, of misschien juist omdat h et Michiga n-mode l veel in onde rzoek is ge bruikt,
is het niet vrij van kritiek ge bleven (zie bijvoorbeeld Christis (1993) en Winnubst
(1996)). Een eerste punt van kritiek op het Michigan-model betreft de geringe aandacht die het heef t voor de manier w aarop mensen omgaan met belastende gebeurtenissen of situaties die ze ervaren. In feite wordt er een d irecte relatie ge legd tussen
stressfactoren in de (subjectieve) omgeving en stressreacties bij het individu. Wel
wordt een mediërende werking toegeschreven aan de persoonlijkheidsstructuur, maar
dit betreft een aantal meer duurzame karaktertrekken. Verschillen in de manier w aarmee mensen om gaan me t en optrede n tegen als bedreigend e rvaren omgevingsprocessen worden volgens de critici te weinig in bescho uwing g enomen . Het is juist dit
copinggedrag dat, zoals w e zagen, in het model v an Lazarus een centrale plaats inneemt.
Een tweede p unt van kritiek betreft het gebruik van de term ‘subjectieve omgeving’
voor de aanduiding van de bovengenoemde sociale processen. In feite hebben deze
processen in het Michigan-model de status van ‘door de persoon waargenomen aspecten van de sociale organisatie van het werk’. In de onderzoekspraktijk, bij de uitwerking en operationalisering van de con cepten, blijk t deze opvatting lastig hanteerbaar
te zijn en tot allerlei meetproblemen aanleiding te geven (onvoldoend e ondersc heid
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tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen, contaminatiep roblemen, overlap
tussen oorzaak- en gevolgfactoren). Sommige critici verwijten het model op een aantal punten begripsmatige onduidelijkheden (Winnubst, 19 96). Chris tis (1993) be kritiseert de manier waarop de term ‘subjectief’ in de categorie ‘subje ctieve omgeving’
wordt gebruikt. M et name de invoering van het onderscheid tussen een objectieve en
een subjectieve omgeving maakt het model, volgens hem, theoretisch inconsistent en
voor de onderzoe ks- en interventiepraktijk onnodig g ecompliceerd.

2.3.3 Het model van Karasek : aandacht voor organisatorische processen
Het derde model dat we bespreken, het model van Karas ek (zie Ka rasek & T heorell,
1990; Christis, 1992), ondervangt ee n deel van de kritiek die op het Michigan-model
is uitgeoefen d. Het mo del van Karasek is vooral populair onder organisatiepsychologen en -sociologen, vanwege de aan dacht die he t heeft voor de rol van organisatorische processen bij het ontstaan van werkstress. Karasek en zijn navolgers wijzen een
interactione le benadering van stress af en opteren nad rukkelijk voor een omgevingsgerichte, situationele benadering, w aarin de stressoren, d.w.z. de objec tieve kenmerken van werk situaties die stress kunnen veroorzaken, centraa l staan. Zij ge bruiken in
dit verband de term ‘stressrisico’s’ en presenteren een eenvoudig mo del waarmee het
mogelijk is de stressrisico’s van werksituaties in kaart te bren gen. Twee dimensies
staan centra al in het mod el (zie bijv. Christis, 1992):
- de taakeisen (‘job demands’), d.w.z. de opgaven die door aard en inhoud van het
werk aan de persoon worden gesteld. Deze kunnen spanningen bij het individu
oproepe n en daa rmee als str essoren g aan fung eren;
- de beslissingsruimte (‘decision latitude’), d.w.z. de mogelijkheid van het individu
om zelfstandig beslissingen te nemen en daarmee adequaat op taakeisen te kunnen
reageren.
In een nadere uitwerking van het mo del van Karasek vervangt Chris tis de term beslissingsruim te door de term regelmogelijkheden (‘job control’), waarna het m odel verder
als het job demands - job control mo del (JD-JC model) do or het leven gaat (o.c., p.
34). Met het model kunnen werksituaties worden ge analyseer d op het voorkomen van
stressrisico’s. Dergelijke risico’s zijn volgens Karasek vooral aanwezig wanneer de
taakeisen hoog zijn en de regelmoge lijkheden gering. In die situaties wordt van mensen veel gevraagd, maar hebben ze weinig regelcapaciteit zodat ze sterk belem merd
zijn in hun reactiemog elijkheden . Daar tegenover staan situa ties met veeleisende taken, waarbij mensen wel veel regelmogelijkheden hebben. In die situaties heeft het
werk een uitdagend karakter en biedt het mensen veel leermogelijkheden .
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Het JD-JC model is in Nederland bijzonder populair geworden, met name onder
organisatiepsychologen en -sociologen. Christis (o.c, p. 35) geeft een aantal redenen
voor die populariteit. Het model is ten eerste een omgevingsmodel, zo stelt hij, dat
zich niet richt op alle mogelijke stressoren in de interactie van persoon en omgeving,
maar op een be perkt aanta l objectiveerbare risico’s in de werksituatie. Het zoekt niet
naar allerlei mog elijke stressoren in de zin van als bedreigend ervaren gebeurtenissen
of situaties, maar ‘naar die structuurk enmerken van het werk die verklaren wanneer
en waarom een baan veel stressoren bevat’ (o.c., p. 36). Het is ten tweede ook een
dynamisch model, waarbij niet de balans tussen persoons- en omgevingskenmerken
maar de balans tu ssen twee goed iden tificeerbare kenmerken van het werk (taakeisen
en regelmogelijkheden ) centraal staat: ‘Het probleem luidt niet: hoe kan ik persoon en
omgeving op elkaar afstemmen, maar: hoe creëer ik de organisatorische voorwaarden
die mensen in staat stellen zelf de balans in hun werk tot stand te brengen? Deze
benadering is er dus niet op uit problemen voor mensen op te lossen, maar om mensen
in staat te stellen zelf die problemen o p te lossen’ (o.c., p. 36). In de derde plaats biedt
het model volgens C hristis een zinvolle combinatie van stress- en leeraspecten: ‘In de
door Karasek voorgestelde be nadering berust het vermijden van stressrisico’s en het
bevorderen van leermo gelijkhede n op deze lfde strategie: stel hoge eisen en biedt
mensen tegelijkertijd de mogelijkheden om aan die hoge eisen te voldoen’ (o.c., p.
36).
Door Christis zelf en een aantal andere onderzoekers is het mo del van Karasek verder
uitgewerkt en verbonden met een aantal centrale begrippen uit de moderne sociotechniek, een organisatiekundige ontwerpleer gericht op verbetering van de kwaliteit van
arbeid en organisatie (Projectgroep WEBA, 1989 ; Kompier & Pot, 1992 ). Die
uitwerking heeft vervolgens een belangrijke rol gespeeld bij de opera tionalisering van
het ‘welzijnsa rtikel’ in de Arbowet, een nieuwe bepaling die eind jaren tachtig is
ingevoerd en die alle werkgevers in Nederland verplicht niet alleen te zorgen voor
veilige en gezonde arbeidsom standighe den, maa r ook bij te dra gen aan h et welzijn
van hun werknemers op het werk. Ook in de onderwijssector is het model in die zin
gebruikt (Christis, 1992); we komen daar nog op terug. De introductie van het model
van Karasek heeft verder veel invloed gehad in de in terventiepraktijk. Het heeft met
name geleid tot een verschuiving van individugerichte naar meer organisatiegerichte
methodieken en daarmee tot een verschuiving van interventies in de sfeer van
stressbehandeling naar interventies gericht op stresspreventie. Uitgangspunt daa rbij is
niet mensen leren zich aan te pas sen aan telk ens wisselende omstandigheden, maar
omstandigheden zodanig te veranderen dat mensen in staat zijn zelf de beslissingen te
(leren) nemen d ie nodig zijn om bij verandering van omstan digheden adequaa t te
reageren.
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Het model van Karasek is dus een model dat sterke nadruk legt op de structurele aspecten van de we rksituatie en daarmee op de mee r objectieve kanten van de
werkbe lastingsproblematiek. Vanuit de interventiepraktijk wordt het model nogal
eens bekritiseerd vanwege deze eenzijdigheid. Met name in situaties waarin het niet
lukt stressrisico’s weg te nemen via structurele ingrepen (aanpassing van taakeisen en
regelmogelijkheden) of waarin dergelijke ingrepen niet voldoende resultaat hebben,
zo stellen de critic i, zullen me nsen toch moeten lere n omgaa n met voor hen ongunstige werkomstandigheden. In dat soort situaties kunnen individuele stresshanteringsstrategieën wel degelijk een z involle functie hebben; de benadering van Karasek biedt
dan weinig houvast meer. De aanhangers van Karasek onderkennen die eenzijdigh eid
overigens wel. In de concrete uitwerkingen van hun voorstellen ruimen ze doorgaans
tevens plaats in voor copin gstrategieën.

2.3.4 Het stressproces: bronnen, reacties, hantering en preventie
Met de bovenstaande beknopte beschrijvingen van in onderzoek toegepaste stressmodellen hebben we een aantal begrippen geïntroduceerd dat gebruikt kan worden om de
werkbelastingsproblematiek van leerkrachten in het onderwijs te kunnen begrijpen en
beschrijven. Het begrip ‘stressproces’ blijkt het meest algemene begrip te zijn, dat
onderverdeeld kan worden in vier kernbegrippen: stressbronnen of -oorzaken,
stressreacties, stresshantering en stresspreventie. De functie van deze kernbegrippen is
voorlopig als volgt te omsc hrijven:
- kennis van ‘stressbronnen’ kan helpen werkbelastingsproblemen van leerkrachten
inzichtelijk te maken en in de juiste context te plaatsen ;
- kennis van ‘stressrea cties’ is nodig om eigen of andermans situatie te kunnen
evalueren en signalen van moge lijke problemen te kun nen herkennen en op hun
waarde te kunnen inschatten;
- kennis van ‘stresshantering’ maakt het mogelijk beter te bepalen welke manieren er
zijn om individueel of gezamenlijk met problemen om te gaan en iets aan de problemen te doen;
- kennis van ‘stresspreventie’ kan ondersteuning bieden bij het uitstippelen van maatregelen om stressproblemen te voorkomen of binnen de perken te houden.
Deze kernbegrippen vormen ee n belangrijk referentieka der dat we in het vervolg van
het project zullen hanteren. Elk van deze begrippen vertegenwoordigt een thematisch
veld van kennis en in zichten. Te zamen dekken deze kernbegrippen waarschijnlijk
ook de kennis- en handelingsbehoeften die aanwezig zijn bij docententeams die met
werkbelasting te maken hebben en hieraan iets willen doen. Deze kennis- en
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handelingsbehoeften kunnen worden ingezet bij de ontwik keling van activiteiten
gericht op vermindering van werkbelastingsp roblemen.
Het lijkt gewenst deze begrippen te g ebruiken in een nadere analyse van werkbelastingsproblematiek van leerkrachten. In de volgende p aragrafen zullen wij in dit
verband aandacht geven aan be schikbaa r relevant onderzoek o nder leerkrachten, z o
mogelijk leerkrachten in het basisonderwijs. In feite is deze praktische toespitsing en
concretisering een eerste, gedeeltelijke ‘toetsing’ van de relevantie van deze begrippen.

2.4 Stressbronnen: oorzaken van werkb elasting in het onde rwijs
2.4.1 Inleiding
Aansluitend op de in par. 2.2.2 vermelde benaderingen in het stressonderzoek kunnen
we, globaal gezien, drie verschill ende invalshoeken onderscheiden van waaruit
werkbelasting of stress van leerkrachten geanalyseerd kan worden. Het gaat om:
1. persoonlijk e kenmerken en proc essen (bijv. fysiologische kenmerken,
stressbestendigheid);
2. omgevingskenmerken en processen (bijv. kenmerken van de (we rk)situatie of ru imere omgeving);
3. interactie-processen tussen persoon en omgeving (bijv. het waarnemen van
discrepanties tussen de eigen mo gelijkheden of vaardigheden en de eisen van de
omgeving).
Vervolgens is in par. 2.3 gebleken dat er verschillende theoretische modellen met
betrekking tot het stressproces ontwikkeld zijn. In dit v erband kwam in par. 2.3.4 naar
voren dat het stressproces zelf nader onderscheiden kan worden in: stressbronnen,
stressreacties, stresshantering en stressp reventie.
Deze verschillende benaderingen en uitwerkingen dienen, gezien de eigenheid en
complexiteit van de scho ol als werk situatie, gesp ecificeerd te worden voor de situatie
van leerkrachten in het onderwijs. Hierbij zullen wij ons vooral baseren op verricht
onderzoek, zo mogelijk in het basisonderwijs. Allereerst geven wij aandach t aan de
stressbronnen, dus de oorzaken van werkbelastingsproblemen van leerkrachten. Wij
beginnen met de per soonlijke kenmerken en processen die hier van belang kunnen
zijn.
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2.4.2 Persoonlijke kenmerken en processen
2.4.2.1 Informatie uit empirisch onderzoek
Een onderzoek in het ba sisonderwijs naar ‘gezo ndheid, werk en werkomstandigheden
van onderwijzend personee l in het schoo ljaar 1990-1 991' is dat van Van Popp el en
Kamphuis (1992). In dit onderzoek zijn ca. 1550 leerkrachten betrokken. Deze zijn
schriftelijk geënquêteerd met als doel te weten te komen w elke factoren binnen en
buiten de werksituatie door hen als belastend worden ervaren, we lke belastingsverschijnselen en gezondheidsproblemen zich bij hen voordoen , en welke verbanden er
tussen de ervaren belastende factoren en de optredende belastingsverschijnsele n te
onderkennen zijn.
Van Poppel en Kamphuis (o.c.) hebben ook gekeken naar de invloed van twee buitenschoolse, persoonsgebonden factoren op de mate waarin men het werk als belastend
ervaart. Deze factoren zijn ‘gebeurtenisse n in het privé-leven’ en de ‘eigen gezondheidstoesta nd’. Slechts een beperkt de el van de ondervraagden (9 procent) zegt privé
gebeurtenissen te hebben meegemaakt die van vrij sterke of zeer sterke invloed zijn
op het werk. Hierbij gaa t het om ‘ing rijpende levensgebeurtenissen’ en niet om ‘dagelijkse beslommeringen’. Traumatische ervaringen, opgedaa n in de privé-situatie, werken vaak direct d oor in de w erksituatie, evenals bij voorbeeld een (langdurige)
combin atie van drukke bezigheden in het gezin met een veeleisende baan. Over de
mate waarin de gezondheidstoestand van de docenten als een belastende factor wordt
ervaren, is het onderzoeksverslag niet zo duidelijk. De gezondheidstoestand is wel
gemeten, maar in de analyses vooral opgevat als een indicator voor de gevolgen ofwel
verschijnselen van (over)belasting (o.c., p. 38 e.v.). Kenmerken als aanle g voor ziekten en ongezonde leefgewoonten zullen echter wel een rol spelen als oorzaak van
stress (zie het onderzoek van Wientjes & Opmee r (1992)).
Een volgend ond erzoek is d at van het IVA bij leerkra chten in he t voortgezet onderwijs (IVA, 1987). In dit onderzoek hebben circa 13.000 leraren meegedaan. E r zijn
ook gegevens verzameld over de belasting zoals leraren die zeggen te ervaren en de
factoren die volgens hen daarbij een rol spelen. Stress onder leraren, zo concluderen
deze onderzoekers, ‘(...) is in overwegende mate een kwestie van de verwerking van
ervaringen, sociaal-psychologische factoren en (wellicht) stressbestendigheid’ (o.c., p.
47). Daarnaast blijkt er een verband te b estaan tusse n leeftijd, ziek teverzuim en stress.
Een andere ca tegorie mog elijke oorzaken is gebaseerd op d e ervaringen van een persoon in de eigen (werk)organisatie en de verwerking hiervan. Voorbeeld en zijn te
vinden in het onde rzoek dat g ebruik ma akt van het Michigan-model (zie par. 2.3.2;
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vgl. Winnubst, 1996). D it model on derscheid t als mogelijk e stressbronnen de volgende hoofdfactoren:
- roloverlading: mensen hebb en de ervaring dat ze m eer werk krijgen dan ze aankunnen in de tijd die beschikbaar is, of dat ze werk krijgen toegewezen waarvoor ze
niet voldoende capaciteiten hebben;
- rolonduidelijkheid: mensen h ebben de ervaring in hun werk te worden geconfronteerd met niet helder ges pecificeerde opdrachten, of niet te weten wat van hen
wordt verwacht;
- rolconflicten: mensen hebb en de ervaring in hun werk te worden geconfron teerd
met tegenstrijdige eisen en opdrachten;
- participatiegebrek: mensen hebben de ervaring geen of onvoldoende mogelijkheden
te hebben om mee te praten bij beslissingen over aangele genheden die hun eigen
werk betreffen;
- te veel verantwoordelijkheid: mensen he bben de ervaring verantwoordelijkh eden te
krijgen toebedeeld die ze, gegeven hun ca paciteiten, n iet waar denken te kunnen
maken of waarvoor hun bevoegdheden in hun oge n niet toereik end zijn;
- toekomstonzekerheid: mensen ervaren de toekomst van hun werk, van hun po sitie
en rol in het b edrijf, dan w el van het bedrijf zelf, als een onzekere factor.
In het Michigan-model (zie par. 2.3.2) worden deze factoren opgevat als aspecten van
de ‘subjectieve omgeving’ van het individu. Dat wil zeggen als waarnemingen door
het individu van een aantal organisatorische procedures waarmee het te maken heeft.
De subjectieve omgeving wordt gezet n aast de ‘obje ctieve’ omgeving, die wordt geindiceerd door factoren als de omvang en structuur van de organisatie. Deze ‘objectieve’ omgevingsfactoren komen in par. 2.4.3 aan bod.
Het begrip dat esse ntieel lijkt voor de mogelijkheden die een persoon heeft om met
stressvolle omgevingsfactoren om te gaan is het begrip ‘stressbestendigheid’ (zie par.
2.2.1.). Stressbestendigheid wordt daarom, met name in de Angelsaksische literatuur,
vaak in verband gebracht met een aantal karaktertrekken, min of meer stabiele kenmerken van de pers oonlijkhe idsstructuur die iemands ‘stresstolerantie’ bepalen. De
belangrijkste daarvan zijn:
- een optimistische kijk op zaken hebben (‘optim ism’);
- vertrouwen hebben in eigen kunnen (‘self-efficacy’);
- de overtuiging hebben zelf zaken te kunnen beïnvloeden (‘internal locus of control’);
- gehard zijn tegen moe ilijke situaties (‘ha rdiness’);
- open staan voor nieuwe ontwikkelingen (‘challenge’).
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Naarma te iemand meer o ver deze karaktertrekken beschikt, is de veronderstelling, zal
hij beter in staat zijn met stressvolle situaties om te gaan (Van Krimpen, 1993 ; Winnubst, 1996). Deze persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden dus de individuele mogelijkheden om op het juiste moment de juiste stressreducerende handelingsstrategie of
techniek te gebruiken. Dit vermogen kan volgens Winnubst (1996) ook worden
aangeleerd en getrain d (zie hierover verder par. 2.6.2).

2.4.2.2 Voorlopig schema
Voorlopig worden hier, op basis van de informatie in de vorige subparagraaf, vier
soorten persoonlijke kenmerken ondersch eiden als m ogelijke oorzaken van stress.
Deze zijn respectievelijk: lichame lijke kenmerken, persoonlijkheidskenmerken, privégebeurten issen en de verwerking hiervan, en ervaringen in de werksituatie en de verwerking hiervan. Deze persoonlijk e kenmerken kunnen nader onderverdeeld worden
als in het volgende, voorlopige schema:
*lichame lijke kenmerken
**gezon dheid
***aanle g voor ziekten
***ongezonde leefgewoonten
**leeftijd
*persoonlijkheidskenmerken
**stressbe stendighe id
***stressto lerantie
****een optimistische kijk op zaken hebben
****vertrouwen hebben in eigen kunnen
****overtuigd zijn zelf zaken te kunn en beïnvloeden
****ge hard zijn tegen moe ilijke situaties
****open staan voor nieuwe ontwikkelingen
*privé-gebeurtenissen en de verwerking hiervan
*ervaringen in de werksituatie en de verwerking hiervan
**roloverlading
**rolond uidelijkheid
**rolconflicten
**particip atiegebrek
**te veel verantwoordelijkh eid
**toekomstonzekerheid
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2.4.3 Omgevingskenmerken en -processen
2.4.3.1 Organisatie-kenmerken op verschillende niveaus
In het organisatiekundige onderzoek wordt doorgaans een andere benadering en indeling gebruikt o m stressbro nnen in de werksitua tie te identificeren. Aansluitend op het
model van Karasek (zie par. 2.3.3) wordt de focu s gericht op objectieve kenmerken
van de werks ituatie, bijvoorbeeld op de taakeisen en de regelmogelijkheden. Het
accent in deze benadering ligt primair bij de inhoud en organisatie van het werk en de
processen die daarop van invloed zijn. Christis (1992) heeft deze benadering toegepast op de onderwijssector. Hij onder scheidt vijf omgevingsprocessen die er de oorzaak van kunn en zijn dat ee n leerkrach t overspanne n raakt (o.c ., p. 12):
- de wijze waarop het werk wordt georganiseerd;
- de wijze waarop de werkgever hem of h aar behan delt;
- de wijze waarop hu n collega’s hem of haar behandelen;
- de ontwikkelingen in de aard van het beroep van leerkrac ht;
- de combinatie van het we rk met activiteiten in and ere levenssferen.
Wanneer wij deze th ematieken van Christis uitwerken vanuit een multiniveau
systematiek (vgl. Moo ij, 1987, 19 92b), dan zijn ten eerste onderwijskenmerken te
onderscheiden van kenmerken van buiten het onderwijs. Ten tweede zijn binnen het
onderw ijs bijvoorbeeld zes verschillende niveaus te onderkennen:
*individueel niveau;
*groeps/klasniveau;
*lokatie/(deel)teamniveau;
*school/teamniveau;
*onderwijstype-niveau;
*onderwijssysteem-niveau.
Ten derde zijn op deze verschillende niveaus kenmerken van bijvoorbeeld
organisatorische aard aanwezig, die op verschillende wijze met elkaar kunnen samenhangen of elkaar be ïnvloeden. Ook andere kenmerken zijn te onderscheiden (zie de
uitwerkin g in het voorlopig schema in par. 2.4.3.2).
Christis (1992) concentreert zich vervolgens op wat hij als één van de meest bepalende processen beschouwt: de organisatie van het werk. Belasting die voortkomt uit
de inhoud en organisatie van het werk noemt hij ‘taakbela sting’ ofw el ‘werkd ruk’. Hij
onderscheidt twee vormen van werkdruk (o.c., p. 13-14):
- de kwantitatieve werkdruk: ‘(...) deze verwijst naar het feit dat een leraar te veel
moet doen of onder druk komt te staan omdat hij te veel taken uit moe t voeren’;
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- de kwalitatieve werkdruk: ‘(...) deze verwijst naar het feit dat een leraar met een
normaal takenpakket te veel moet doen of onder druk komt te staan omdat hij tijdens de uitvoering van die taken voortdurend met problemen geconfronteerd wordt,
terwijl de organisatie van het werk niet of nauwelijks regelmogelijkheden biedt om
die problemen op te lossen’;
De bovenstaande begrippen bieden aanknopingspunten voor nade re specificatie in
onderwijsorganisaties. Handvatten hiertoe worden aangereikt door verschillende
onderzoeken bij leerkrachten. Van Opdorp en Bergen (198 8) bijvoorbeeld onderzoeken de beroepsproblemen (stressbronnen en stressreacties) bij een steekproef van
circa 400 leraren uit het voortgezet onderw ijs. Voor de meting van stressbronnen
maken ze gebruik van een aantal in Amerikaans onderzoek ontwikkelde schalen. Met
die schalen pretendere n de onderzoekers ‘omgevingsaspecten in het beroep te meten
die mogelijk tot spanningen bij de persoon kunnen leiden’ (o.c., p. 3). De leraren
werd gevraagd per item op een 5-puntsschaal aan te geven ‘(...) in we lke mate men er
bij de uitoefening van het beroep las t van heeft’. Stressreacties werden gedefinieerd
als ‘uitingen van stress bij de persoon zelf: lichamelijke of psych ische klach ten die
optreden als gevolg van ervaren spanningen in het beroep’ (o.c., p. 3). Het onderzoek
startte met een lijst van circa 71 potentiële stressoren . Analyse van de data wees uit
dat die 71 items konden worden gecombineerd tot zeven stressbronnen:
- storend gedrag van leerlingen;
- tijdgebrek;
- heterogen iteit van klassen;
- relaties met c ollega’s;
- functioneren van de schoolleiding;
- houding van ouders;
- gebrek aa n maatsch appelijke waardering.
Tijdgebrek bleek bij de onderzochte groep doce nten de be langrijkste stre ssbron te
zijn; van deze stressor hadd en de docenten h et meeste last. Twee and ere belang rijke
stressbronnen waren de he terogeniteit van de klassen en het gebrek aan maatschappelijke waardering. De onderlinge samenhangen tussen deze drie stressbronnen bleken
vrij hoog te zijn. Voor de andere factoren werden lagere gemiddelde scores genoteerd. Er bleek ee n redelijke samenhang te bestaan tussen stressbronnen en de gemeten stressreacties, met name psychische en psychosomatische klachten. Naarmate men
meer last had van stressbronnen blee k men ook me er stressklachten te ervaren. Met
name tijdgebrek en heteroge niteit hingen samen m et ervaren stressklachten (o.c., p.
25). De onderzoekers stelden overigens vast dat voor alle stressbronnen geldt dat de
gemiddelde scores niet erg hoog liggen (o.c., p. 22). Deze kenmerken kunn en alle
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worden ingepast in de eerder gegeven multiniveau-structurering (zie het voorlopig
schema in par. 2.4.3.2).
Het onderzoek van Van Poppel en Kamphuis (1992) had mede ten doel een geschikt
instrument voor het vaststellen van belastende factoren in de werksituatie van leraren
in het basisonderwijs te ontwikkelen. De onderzoekers sloten in d it verband aan op
het onderzoek van Van Opdorp en Bergen (o.c.). Zij gebruikten voor een groot deel
dezelfde instrumenten, maar k omen op basis van de analyse van hun da ta tot een iets
andere indeling van stressbronnen. Ze komen tot de volgende stressoren (o.c ., p. 20):
- de klassesituatie;
- de collegae;
- de schoolleiding;
- tijdsdruk;
- materiële arbeidsomstandigheden;
- perspectief binnen het onderwijs;
- de ouders;
- aspecten van het lesgeven;
- extra taken naast het lesgeven.
Van de tien items (op een lijst van 74 items) die door de docenten als het meest belastend worden ervaren, hebb en er vier be trekking op de tijdsdruk (gebrek aan tijd om
nieuw lesmateriaal te bestuderen, te weinig tijd hebben om het werk goed te doen,
gebrek aan tijd om individuele leerlingen aandacht te geven, het beslag dat het w erk
op de vrije tijd legt). Drie betreffen de klassesituatie (gebrek aan motivatie van
leerlingen, concentra tiegebrek bij leerlingen, storend gedrag van leerlingen tijdens de
les).
Ook in dit onderzoek blijken de belastende factoren duidelijk samen te hangen, met
name de factoren kla ssesituatie, lesgeven, tijdsdruk en extra taken. Daarnaast is er een
sterk verband tussen de factoren co llegae, schoolleiding en extra taken (o.c., p. 2223). In het algem een blijken leerkrachten in het basisonderwijs overigens opvallend
lager te scoren op deze belas tende factoren da n hun colle gae in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Alleen ‘druk vanuit de ouders’ blijkt in het basisonderwijs vaker als een belastende factor te worden ervaren dan in de andere onderwijssoorten (o.c., p. 25).
In het reeds eerder geno emde IVA-onderzoek naar taak en organisatie van leerkrachten in het voortgezet onderw ijs (IVA, 1987) komen de onderzoekers tot een typ ologie
van drie hoofddimensies van ervaren taakbelasting (p. 29):
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- taakbelasting betreffende de klas: ‘(...) hierbij gaat het om stress op het microniveau
waarop een leraar opereert, d.w.z. onvrede over lesgeven, orde handhaven, corrigeren van ongewenst gedrag van leerlingen, spanning tijdens de les, gezagsproblemen
in de klas, g emotiveerdheid van leerlinge n, concen tratiegebrek van leerlingen’;
- taakbelasti ng betreffende het schoolteam : ‘(...) problemen op schoo l, d.w.z. onvrede
over de bekwaamheid en het beleid van de leiding, de b esluitvormingsstructuur, de
sociale steun van de zijde van collega’s, de colle gialiteit, de samenstelling van het
schoolteam’;
- taakbelasting betreffende de w erksituatie ofte wel wer kdruk: ‘(...) dat wil zeggen
onvrede over de hoeveelheid tijd voor al het werk, de hoeveelheid tijd voor zichze lf
en het gezin, het onderwijskundig beleid van de overheid, ho norering e n rechtspo sitie, werkdruk’.
De onderzoekers komen, hun analyses resumerend, tot de volgende conclusie: ‘Deze
drie dimensies gezamenlijk, maar met name de eerste, de taakbelasting betreffende de
klas, gaan samen met een algemeen gevoel van belasting over de leraarstaak’ (o.c., p.
30).
In dit IVA-onde rzoek is oo k het verband nagegaan tussen de taakbelasting die leraren
ervaren en een groot aantal obje ctieve factoren. Deze waren geclusterd in vier hoofdgroepen: taakomvang ofwel taakzwaarte, schoo lkenmerken, professionele achtergrond en persoonlijke achtergrond. De onderzoekers komen na uitvoerige analyses tot
de conclusie dat er geen duidelijke verbanden tussen deze factoren en de ervaren
taakbelasting bestaan. Factoren die (enige) variantie in ervaren belasting verklaren,
lijken mede te maken te hebb en met het p ersoonlijke kenmerk ‘stressbestendigheid’.
Verder valt het hen op dat ‘gevoelens van taakbelasting ontstaan en voortduren door
factoren die leraren van zeer nabij en gevoelsmatig in hun functioneren raken. Het
betreft: interactie me t leerlingen, invloed op de school en schoolleiding, storingen
buiten schooltijd, te lange en onbeheersbare werktijden en problemen thuis’ (o.c. p.
46; zie ook Leun e, 1988).
Verkerke, Melchers en Vroegop (1995) hebben er recentelijk op gewezen dat niet
alleen belastende situaties zelf maar o ok de manier w aarmee er op school mee wordt
omgegaan stressreacties kunnen oproepen en aldus ziekteverzuim bevorderen. Z ij
wijzen met name op de stresserende werking van gebrekkige organisatorische regels
en procedures in relatie tot bepaalde probleemvelden. Ze noemen in dat verband:
- inadequate verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- inadequa te procedu res rond be sluitvorming bin nen het tea m c.q. de sc hool;
- inadequa te procedu res bij collegiale samenwerking;
- inadequate procedures bij problemen met leerlingen;
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- inadequate procedures bij de vaststelling en verdeling van taken;
- inadequate vormgeving van de professionele autonomie van docenten.
Naarma te regels en procedures op deze terreinen minder duidelijk zijn, leraren minder
erbij betrokken zijn en ze minder gezamenlijk worden gedeeld, zal de kans op
stressverschijnselen groter zijn, zo stellen de onderzoekers. Verbetering van dit soort
procedures op school beschouwen zij als een weze nlijk onder deel van de ontwikkeling van een ‘professionele school’. In de paragrafen over ‘stresshantering’ en
‘stresspreventie’ zullen we verder ingaan op dez e aspecten.
Een relevant buitenlands on derzoek n aar stressbro nnen is da t van Boyle, Borg, Falzon
en Baglioni (1 995) naa r ‘teacher stre ss’ in het basisonderwijs. In een onderzoek onder
circa 700 leerkr achten ba sisonderw ijs hebben z ij geprobee rd de bela ngrijkste stressbronnen bij deze gro ep leraren te identificeren en te analyseren op hun verklarende
waarde bij het ontstaan van stressrea cties. Via factoranalyses op data betreffende een
groot aantal items komen ze tot een indeling van vijf hoofdstressoren (o .c., p. 54):
- ‘workload’ (werklast); deze bevatte bijv. items als: te veel werk doen, te weinig
rustperiodes, te veel verantwoordelijkheid voor leerlingen hebben;
- ‘student misbehaviour’, met items als: moeilijk hanteerbare leerlingen, gebrek aan
discipline in de klas, gebrek aan werk houding en motivatie van leerlingen, problemen me t extra toegevoegde leerlingen;
- ‘classroom resources’, zoals: ongeschikt materiaal, gebrek aan faciliteiten, slechte
leermiddelen, te weinig tijd voor individuele begeleiding, te grote klassen;
- ‘poor collegue relations’, een factor die verwijst naar items als: negatieve houding
van collegae, druk vanuit schoolleiding, druk vanuit ouders;
- ‘professional recognition needs’, w aaronder b ijv. gebrek aan waardering van eigen
competenties, lage beloning, beperkte loopbaanmogelijkheden.
In totaal verklaarden deze factoren 65 procent van de variantie in stress, geoperationaliseerd als de door de leerkrach t zelf ervaren mate van belasting. Nadere analyse
wees uit dat vooral twee factoren ee n belangrij ke bijdrage leverden, namelijk ‘w ork
load’ en ‘Ñtudent misbehaviour’. De factor ‘classroom resources’ bleek slechts beperkte invloed te hebben, de factor ‘profe ssional reco gnition’ had in het geheel geen
invloed op de ervaren belasting . Ook ‘p oor collegue relations’ bleek geen zelfstandige
invloed te hebben, maar de resultante te zijn van andere stressbron nen.
Een ander, hier laatste onderzoek waarin de oorzaken van stress mu ltivariaat zijn
geanalyseerd is het onderzoek van Byrne (1991 , 1993) onder circa 3 100 leerkrachten
in het basis- en het voortgezet onderwijs. Byrne onderzocht de effecten van een aantal
organisatie- en persoonsgebonden factoren op het ontstaan van burn-out, één van de
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ernstiger varianten van werkstress. Zij ontleende de factoren aan eerder Amerikaans
onderzoek (o.c. 19 93, p. 648 e.v.):
- ‘role conflict’, i.e. factoren die te maken hebben met de spanning tussen kwaliteit en
kwantiteit van het werk, de comple xiteit van het werken met grote klassen en heterogene groepen leerlingen, steun van schoolleiding bij disciplinaire moeilijkheden;
- ‘role ambiguity’, voortkomend uit ondu idelijkheid m.b.t. positie en verplichtingen
van de leerkracht, inconsistent be leid t.a.v. leerlingged rag, moete n inspelen op nieuwe pedagogische ontwikkelingen, lage status van het leraarsberoep bij leerlingen,
leiding en ouders;
- ‘work overload’, in kwantitatief en kwalitatief opzicht: te veel taken moete n doen in
te korte tijd of te m oeilijke taken moeten doen, d.w.z. taken die men gezien de eigen
capaciteiten niet aankan;
- ‘classroom climate’, waaronder factoren als storend leerlinggedrag, gebrekkige
motivatie van leerlingen, slechte prestaties van leerlingen en misbruik/geweldpleging door leerlingen;
- ‘decision making’, met name gebrek aan betrokkenheid in b esluitvorming bij zaken
die direct met het eigen werk te maken hebben;
- ‘sociale support’, met name ondersteuning van schoo lleiding en c ollegae;
- ‘locus of control’, een persoonsgebonden factor die verwijst naar de mate waarin
leerkrachten het idee hebben dat gebeurtenissen hen overkomen dan wel het gevolg
zijn van eigen handelingen;
- ‘self-esteem’, de zelfwaardering die leerkrachten hebben met betrekking tot het
eigen functioneren.
We herkennen in deze factoren, met name in de organisatiegebonden factoren, diverse
aspecten van het Michigan-model. Byrne komt op grond van haar analyse tot een
aantal conclusies. Ten eerste blijkt dat vier factoren op organisatieniveau een belangrijke invloed hebben op (aspecten van) burn-out, te weten: role conflict, work overload, classroom climate en decision making. Ook de factor self-este em blijkt een kritische determinan t van burn-out. Voor al deze factoren ge ldt dat zij significante effecten hebben, ongeacht het onderwijstype waarbinnen leerkrach ten werkzaam zijn. Ze
gelden dus zowel voor leerkrachten in het basisonderwijs als voor leerkrachten in het
voortgezet onderwijs. De factoren ‘ro le ambiguity ’ en ‘superv isor suppo rt’ blijken
daarentegen geen effect te hebben op burn-out, noch in het basisonderwijs noch in het
voortgezet onderwijs. Ten slotte blijkt dat de causale werking van de factoren role
conflict en work overload verschillend verloopt bij leraren in het hoger onderwijs en
leraren in de lagere onderwijstypen.
Wanneer we de resultaten van deze twee buitenlandse onderzoeken naar stressbronnen volgens leerkrachten vergelijken met de re sultaten uit de onderzoeken in Neder30

land (Caljé, Horn, Schaufeli, & Schreurs, 1991; Schaufeli, Daamen, & Van Mierlo ,
1994; Schaufeli, 1995), dan blijkt dat er geen grote verschillen geconstateerd worden.

2.4.3.2 Voorlopig schema
De in par. 2.4.3.1 gegeven onder zoeksresu ltaten, met na me die in de Nederlandse
onderzoeken, worden geordend conform de uitwerking zoals die aan het begin van
die paragraaf is gegeven. In het schema worden de verschillende onderwijsniveaus
betrokken, evenals mog elijke stressoren van buiten het onderwijs. H et hier gepresenteerde overzicht is te zien als een voorlopig literatuuroverzicht. Het geeft een eerste
zicht op de omgevingskenmerken die als oorzaak van werkbelasting kunnen fungeren:
*onderwijskenmerken
**individueel niveau
***organisatie-kenmerken
****kwantitatieve werkdruk
*****te lange en onbeheersbare werktijden
****kwalitatieve werkdruk
***tijdgebrek
***extra taken naast het lesgeven
**groeps/klasniveau
***organisatie-kenmerken
***storend gedrag van leerlingen
***mo tivatie-gebrek van leerlingen
***con centratiegebrek van leerlingen
***gezagsproblemen in de groep/klas
***tijdgebrek
***heter ogeniteit van klassen
***materiële arbeidsomstandigheden
***aspecten van het lesgeven
**lokatie/(deel)teamniveau
***organisatie-kenmerken
****inadequate procedures vaststelling / verdeling taken
****inadequate verdeling verantwoordelijkheden
****inadequate verdeling bevoegdheden
****ina dequate b esluitvormingsstructuur
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****ina dequate p rocedure s rond beslu itvorming
****inadequate samenstelling van het lokatie-team
****inadequate professionele autonomie docenten
****inadequate procedures bij problemen met leerlingen
***gebrekkig functioneren van de lokatie-leiding
***inadequate sociale relaties tussen / steun van collegae
***inad equate pro cedures b ij collegiale samenwerking
**school/teamniveau
***organisatie-kenmerken
****inadequate procedures vaststelling / verdeling taken
****inadequate verdeling verantwoordelijkheden
****inadequate verdeling bevoegdheden
****ina dequate b esluitvormingsstructuur
****ina dequate p rocedure s rond beslu itvorming
****inadequate samenstelling van het schoolteam
****inadequate professionele autonomie docenten
****inadequate procedures bij problemen met leerlingen
***gebrekkig functioneren van de schoolleiding
***inadequate sociale relaties tussen / steun van collegae
***inad equate pro cedures b ij collegiale samenwerking
**onderwijstype-niveau
***organisatie-kenmerken
**onderwijssysteemniveau
***organisatie-kenmerken
***werkgeverskenmerken
****onderwijskundig beleid van de overheid
****honorering
****rec htspositie
***beroepsontwikkelingen
***persp ectief binne n het onde rwijs
*kenmerken van buiten het onderwijs (in relatie tot onderwijskenmerken)
**houding (dru k) van ouders
**gebre k aan ma atschapp elijke waardering
**te weinig tijd voor zichze lf en het gez in
**storingen buiten scho oltijd
**proble men thuis
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2.5 Stressreacties: gevolgen van werkb elasting in het onde rwijs
2.5.1 Inleiding
Naast oorzaken zijn veelal ook gevolgen van stress te onderkennen. Soms wordt het
bestaan van een stressbron niet waargenomen, omdat de persoon gewend is geraakt
aan de stresssituatie. Pas wanneer de gevolgen van de stress zich open baren, bijvoorbeeld in een stijging van de bloeddruk, in emotionele overreacties of burn-out of in
ziekte, wordt duidelijk dat de betreffende persoon in een stresssituatie verkeerde.
De stressreacties kunnen zich bij een persoon op verschillende wijze voordoen. Deze
verschijnselen zijn te onderscheiden in stressreacties of -gevolgen op de korte termijn
en de lange termijn. Voorbeelden van stressreacties op de korte termijn zijn ‘spanningen’ (irritatie, depressiviteit, ontevredenhe id, bloeddrukstijging, cholestero lniveau): zie het Michigan-model in par. 2.3.2. Voorbeelden van stressreacties op de
lange termijn zijn ‘negatieve outputverschijnselen’ (zoals hart- en vaatziekten,
ziekteverzuim, verloop, lag e produc tiviteit). Deze negatieve outputverschijnselen
treden op bij een, langere tijd aanhoudend, te hoog niveau van spanningen. Soms
worden ook nog andere somatisc he en psyc hische stoo rnissen en a rbeidsong eschiktheid genoemd als negatieve gevolgen van stress op langere termijn (Van Krimpen,
1993).
In de volgende paragraaf besteden wij aandacht aan stressreacties op individueel niveau (par. 2.5.2). Vervolgens komen organisatorische stressreacties aan bod (par.
2.5.3).

2.5.2 Reacties op individueel niveau
2.5.2.1 Fysiologische en psycho-fysiologische reacties
Licham elijke aandoeningen die in de literatuur het meeste met stress in verband worden gebracht zijn: rugklachten, maag- en darmstoornissen, hart- en vaatziekten, een
verminderde werking van het immuunsysteem en allerlei daarmee samenhangende
infectieziekten (Diekstra, de Heus, Schou ten, & Houtman , 1994). Gaillard (1992) gaat
nader in op psychosomatische klach ten in relatie tot str ess. Hij vat dergelijke klachten
op als gevolgen van de ontregeling van het fysiologische systeem, die optreden als het
intrapersoo nlijke evenwicht tussen c ognitieve en energetische processen is verstoord.
Symptomen daarvan zijn onder andere: ha rtklopping en, pijn in de borst, bena uwdhe id
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of ademnood, maag- en buikklachte n, hoofdp ijn, opvliegers en chronische vermoeidheid. Deze klachten vormen vaak de voorbode van ziekte (o.c., p. 167).
Ook Wientjes en Opmeer (1992) wijzen op deze signaalfunctie van psycho-somatische klachten: ‘(...) zij zijn een waarschuwing da t er gezondheidspro blemen kunnen
ontstaan wanneer de situatie niet verandert’ (o.c., p. 121 ). Het verband tussen stress,
psychosomatische klachten, g ezondhe id en ziekte lig t volgens hen echter gecompliceerd. Zij presente ren een m odel waarin pas na een zekere cumulatie van psycho-somatische klachten b epaalde p athologisc he lichame lijke reacties optreden die uiteindelijk tot ziekte kunnen leiden . Het al dan niet aanwezig zijn van herstelmogelijkheden
is een belangrijk e factor. Daarna ast spelen oo k bepaald e persoon lijke factoren als
aanleg voor ziekten, en onge zonde leefgewoonten, een rol (o.c., p. 121). Deze factoren behoren tot de ‘stressbronnen’: zie het schema in par. 2.4.2.2.
Van Poppel en Kamphuis (1992) hebben gekeken naar de gezondheidsklachten van
de leerkrachte n en het verband hiervan met belastende factoren in de werksituatie.
Ruim éénderde van de lerare n is van oordeel dat bepaalde gezondheidsklachten mogelijk verband houden met hun werksituatie. Daarbij gaat het vooral om klachten als:
vermoeidheid, pijn of stijfheid in nek of rug, hoofdp ijn, nervositeit, beklemd gevoel
op de borst en pijn of stijfheid in ledemate n. Met nam e leraren die zich belast voelen
door de klassesitu atie of de sch oolleiding signaleren een verband tussen hun gezondheidsklachten en werkomstandigheden (o.c., p. 71). Deze onderzoekers hebben de
gezondheidsgegevens van de leraren ook vergeleken met refe rentiegroepen uit vergelijkbare beroepsgroepen. Ze concluderen daaruit: ‘Uit de voorhanden zijnde gegevens
valt wel op te maken dat onderwijsgevenden zich wat minder gezond voelen en wat
meer gezondheidsklachten hebben dan leeftijdgenoten die in min of meer vergelijkbare beroepen werkzaam zijn . Een groo t deel van de naar voren gebrachte problemen
ligt in het psychische en psy cho-sociale vlak’ (o.c., p. 72 ).

2.5.2.2 Psychologische en sociaal-psychologische reacties
Winnubst gaat nader in op een aantal psychologische reacties. Hij ond erscheidt (Winnubst, 1996, p. 22):
- emotionele reacties: veranderingen in stemming en gevoel zoals ne erslachtigh eid,
apathie, an gst, ontevredenheid, irritatie, boosheid, onzekerheid en gespannenheid;
- cognitieve reacties: veranderingen in mentale vaardigheden zoals verwardheid,
concentra tiegebrek, besluiteloosheid en vergeetachtigheid;
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- gedragsmatige reacties: veranderingen in het gedrag zoals meer roken, meer drinken, meer eten, rusteloosheid, meer ongelukken maken, zich isoleren en minde r vaardig contac t leggen.
Kernelement in deze psy chologisc he reacties, ste lt Winnubst, is ‘(...) dat de persoon
zich afwend t van de bed reigende s ituatie en controleverlies vertoont’ (o.c., p. 22).
Emotioneel, mentaal en sociaal trekt men zich in zichzelf terug.
Een belangrijk type stressreacties zijn de verschijnselen die worden aangeduid met de
term ‘overspannen zijn’. Dit is een reactie die zich doorgaans niet van de ene op de
andere dag voordoet, maar die kan optreden wanneer mensen langere tijd onder hoge
mentale belasting moeten functioneren. Voordat het zover is, heeft men vaak al een
heel proces doorlopen . Van Krimpen (1 993, p. 48 e.v.) ondersch eidt in dat proces een
aantal stadia:
- fase 1: optreden van onlustgevoelens en stemmingswisselingen;
- fase 2: optreden van vermoeidheidsverschijnselen;
- fase 3: optreden van angstv erschijnselen;
- fase 4: optreden van pre-ne urosen (bijv. opjagen, chaotisch w erken);
- fase 5: decompenseren, de (plotselinge) emotionele instorting.
Overspannen zijn kan in verschillende vormen voorkomen, variërend van een licht
gevoel van overspanne nheid tot zware depressies. Één van de zwaardere vormen van
overspannen zijn wordt aangeduid met de term ‘burn-out’ . Dit syndro om lijkt vooral
voor te komen in contactuele beroepen (zoals het leraarsberoep) en wordt gekenmerkt
door drie hoofdsymptomen: emotionele u itputting; depersonalisatie, d.w.z. het ontwikkelen van een cynische kijk op cliënten en patiënten; en verminder d persoon lijk
functioneren in de w erksituatie (Schaufeli, 1990 ).
Op basis van een inventarisatie van empirisch onderzoek constateren Schaufeli en
Buunk (1992) da t burn-out samenhangt met diverse biografische en persoonskenmerken (bijv. jongere leeftijd, minder w erkervaring, hogere opleiding, lagere stressbestendigheid) en met diverse kenmerken van de werksituatie en werkoriëntatie van
personen (bijv. hogere werkb elasting, meer rolproblem en, minder autono mie, geringere tevredenheid, sterke betrokkenheid, minder realistische verwachtingen van het
werk). Burn-ou t gaat ook sa men me t een aantal sp ecifieke gevolgen voor het individu
(klachten, alcoholgebruik) en voor de organisatie (g eringere p restaties, meer
ziekteverzuim, meer verloop) (o.c.). Schaufeli en Buunk benadrukken het belang van
sociale evaluatieprocessen binnen organisaties b ij burn-out. Daarbij gaat het om twee
typen processen: de sociale uitwisselingsprocessen in de relaties met cliënten of patiënten (de energie die je er in s teekt, levert steeds te weinig o p) en de so ciale vergelij35

king met collegae bij het omgaan met stressvolle aspecten van het w erk (hen lukt het
wel problemen adequaat aan te pakken), spelen volgens deze auteurs een rol bij het
ontstaan van burn-out (o.c., p. 171).
In het onderzoek van Byrne (1993) naar ‘teacher burn-out’ onder 3100 Amerikaanse
leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs bleek on der ander e het volgende.
De concepten en instrumenten voor meting van burn-out, die in eerste instantie voor
dienstverlenende beroepen in andere sectoren waren opgesteld, konden ook heel goed
worden toegepast in de onderwijssector. De dimensies van het burn-out sy ndroom , te
weten: emotionele uitputting, depersonalisatie en verminder d prestatieniveau, bleken
ook voor te komen in het leraarsberoep. Zowel bij de groep leerkrachten in het basisonderw ijs als bij de leerk rachten in h et voortgezet onderwijs konden d eze dimensies
langs empirische weg met behulp van factoranalyses worden gevalideerd. De
verschillende dimensies van burn-out bleken bij nadere analyse samen te hangen met
verschillende stressfactoren in de omgeving van de leerkrachten.
Een tweede re levant buitenlands onderzo ek is dat van Barth (1992) onder Duitse
leraren. Ook in dit onderzoek worden de dimensies emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderd prestatieniveau gevonden. Z o’n 22 pro cent van alle leerkrachten
in de steekproef vertoonde verhoogde waarden op elk van deze d rie dimens ies; zij
verkeren volgens Barth in het eindstadium van het burn-out proces en zijn het moment van afbranden gevaarlijk dicht g enaderd. B urn-out verschijnselen blijk en bij
nadere analyse vooral te worden verklaard vanuit belastende we rksituaties en enkele
persoonlijk e kenmerken. Belastin g door leerlin gen draag t duidelijk het meeste bij,
belasting door ouders, co llegae en schoolleiding in mindere mate. Een centrale factor
is ook de psychische gezondheid. Bovendien blijk en bepaalde manieren om op stress
te reageren en met stress om te g aan (bijv. de vermijdingsneiging) de kans op burnout te vergroten (o.c., p. 232).

2.5.3 Organisatorische reacties
Tot nu toe zijn vooral persoonsgebonden, individuele stressreacties op individueel
niveau aan de orde geweest. Deze krijg en in de literatu ur ook de meeste aan dacht.
Daarnaast kunnen stressreacties op individueel niveau echter ook gevolgen hebben op
het niveau van een werkgroep, vaksectie, lokatie of team en op het niveau van een
organisatie als geheel. Indicatoren daa rvoor kunn en bij voorbeeld zijn: slechter functioneren, verminderde output, slechte kwaliteit van het werk, conflicten binnen de
groep of het team, gebrekkige organisatie van activiteiten, hoge verzuimcijfers etc..
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Dergelijke verschijnselen kunnen signalen zijn van een verminderde belas tbaarheid
van het personeel of van het bestaan van al dan niet uitgesproken spanningen. In de
literatuur wordt aan deze indicato ren in het algemeen minder aandacht geschonken.
Men concentreert zich doorgaans op (indicatoren voor) stressreacties op individueel
niveau.

2.5.4 Voorlopig schema
In deze paragraaf is in beeld gebrach t welke reacties stress kan oproepen en wat de
gevolgen van blootstelling aan (langdurige) stress bij leerkrachten kunnen zijn. Inzicht in deze symptomen is nodig om problemen te kunnen signaleren en om te kunnen herkennen wanneer er al dan niet sprake is van stress. Uit empirisch onderzoek
blijkt dat de meeste Nederlandse leraren, zeker die in het basisond erwijs, we inig
stressproblemen ervaren, maar dat er ook een groep is die zich (zwaar) overbelast
voelt en meer of minde r ernstige gezondheidsklachten heeft. En dat zijn niet alleen
oudere leraren. Psycho-somatische en psychologische klachten nemen hierbij een
belangrijk e plaats in. In d it verband dient niet alleen naar de symptomen zelf te worden gekeken, maar o ok naar de cumulatieve processen die ertoe kunnen leiden dat
bepaalde symptom en zich u iteindelijk tot e rnstige gezondheidsproblemen ontwikkelen. Het volgende schema geeft een beeld van de in deze parag raaf vermelde
stressreacties.
*reacties op individueel niveau
**fysiologische reacties
***rugklachten
***maag- en darmstoornissen
***hart- en vaatziekten
***verminderde werking van het immuunsysteem
***infectieziekten
**psycho-fysiologische reacties
***psycho-fysiologische of psycho-somatische reacties
***hartklopping en, nervositeit
***pijn of stijfheid in de nek of rug
***pijn of stijfheid in ledematen
***pijn in de borst
***beklemd gevoel op de borst
***benauwdheid of ademnood
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***maag- en buikklachten
***hoo fdpijn
***opv liegers
***chronische vermoeidh eid
***ziekte
**psychologische reacties
***emo tionele reac ties: veranderingen in stemming en gevoel
****ne erslachtigh eid
****ap athie
****angst
****on tevredenh eid
****irritatie
****bo osheid
****onzekerheid
****ge spannen heid
***cog nitieve reacties: veranderingen in mentale vaardigheden
****verwardheid
****co ncentratiegebrek
****be sluitelooshe id
****vergeetachtig heid
***ged ragsmatig e reacties: veranderingen in het gedrag
****meer roken
****meer drinken
****meer eten
****rus teloosheid
****meer ongelukken maken
***overspanne n zijn
****onlustgevoelens en stemmingswisselingen
****vermoeidheidsverschijnselen
****an gstverschijnselen
****pre -neurosen (bijv. opjagen, chaotisch w erken)
****decompenseren, (plotselinge) emotionele instorting
***burn-out
****emotionele uitputting
****deperso nalisatie (cynische kijk)
****verminder d persoon lijk functione ren in wer ksituatie
**sociaal/psychologische reacties
***zich isoleren
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***minder vaardig con tact leggen
***zich emotioneel, mentaal en sociaal in zich terugtrekken
*reacties op het niveau van werkgroep , vaksectie, lokatie, team, organisatie:
**slechter functioneren
**verminderde output
**slechte kwaliteit van het werk
**conflicten binnen de groep of het team
**gebrekkige organisatie van activiteiten
**hoge verzuimcijfers

2.6 Stresshantering: v erminderen van werkbe lasting in het onde rwijs
De centrale vraag in deze paragraaf is hoe leraren met werkbelastingsproblemen omgaan teneinde de stress die ze ervaren, te verminderen of binne n de perken te houden.
De processen die hiermee te maken hebben, w orden in de literatuur doorgaans
samengevat onder de noem er ‘coping’ ofwel ‘stressha ntering’. We zullen hieronder
een aantal begrippen en onderscheidingen op een rij zetten en laten zien wat er uit
onderzoek bekend is over de manieren waarop leraren stressverschijnselen hanteren.

2.6.1 Vormen van stresshantering
De manier waarop mensen met stressbronnen omgaan , wordt vaak gezien als een
factor die mee bepaalt of zich stressreacties bij hen zullen voordoen, hoe die er dan
uitzien, en hoe ernstig en duurzaam ze zullen zijn. Als zodanig dra agt de manier van
stresshantering ook bij aan de verklaring van in de praktijk waar te nemen verschillen
in stressreacties tussen me nsen die m et gelijke stressrisico’s of stressbronnen te maken hebben. Naast processen die te maken hebben met het ontstaan van stressvolle
situaties, kunnen ook allerlei processen die te maken hebben met de hantering van
stressvolle situaties worden beschouwd als potentiële oorzaken van het bestaan en
voortbestaan van werkbelastings problemen. We kunnen daarbij een onderscheid maken in drie niveau’Ñ van coping (vgl. Ch ristis, 1992):
- het individuele niveau: hier zijn de begrippen co pingstijl, cop ingstrategie en copingproces relevant;
- het collegiale niveau: hier is met name het begrip sociale ondersteuning van belang;
- het organisatorische niveau: werkoverleg en teamoverleg spelen h ier een grote rol.
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Met het derde niveau zetten we eigen lijk al de stap naar wat in de literatuur vaak
‘stresspreventie’ wordt genoemd. In deze paragraaf besp reken we activiteiten op
organisatieniveau alleen voorzover ze ondersteunend k unnen werk en bij individuele
en gezamen lijke coping. Overige organisatorisch preventieve activiteiten zulle n in
paragraaf 2.7 aan de orde komen.
De grenzen tussen de drie niveau’s zijn in de praktijk veelal niet zo scherp te trekken
en worden ook vaak niet zo scherp bepaald. Varianten van stresshantering liggen
soms duidelijk op één van de drie niveaus, andere varianten combineren elementen
van het ene me t elementen van het andere niveau. Vooral in kleine organisaties, met
kleine teams, weinig formele structuren en veel informe le relaties (bijvoorbeeld basisscholen) is het onderscheid minder scherp te bepalen. Individueel-psychologische,
sociaal-psychologische en organisatorische processe n werken hier sterker op elkaa r in
en zijn minder gemakkelijk af te bakenen dan in grote, formele organisaties. Het
onderscheid in niveau’s moet dan ook vooral worden gezien als een analytisch onderscheid, dat hier wordt gebruikt om begrippen uit v erschillend e benade ringen in
samenhang te kunnen bespreken.

2.6.2 Individuele coping
Vooral vanuit de psychologie is gewezen op de in termediërende invloed van stresshantering op de relatie s tussen stres sbronnen en stressrea cties. Belan grijke begrippen
daarbij zijn ‘coping’, ‘c opingstijl’ en ‘copingstrategie’.
Het copingbegrip stamt oorspronkelijk uit de klinische psycholog ie. Volgens Gaillard
(1996) werd het daarin opgevat als een toestands-begrip: ‘In deze benadering wordt
coping opgevat als een dispositie, dat wil zeggen een stabiele en consistente voorkeur
van individuen voor het hanteren van een bepaalde copingstijl bij het oplossen van
problemen of het reageren o p dreiging . Een copin gstijl is in belan grijke mate
onafhankelijk van de situatie en van het soort dreiging, en verandert niet of nauwelijks in de tijd (o.c., p. 147).
Verondersteld wordt, met andere woorden, dat mensen in verschillende situaties
gedragsm atig consistent handelen. Twee bela ngrijke copingstijlen die in de literatuur
worden genoem d zijn ‘toena dering’ resp ectievelijk ‘vermijding’ (Roth & Cohen,
1986). In het eerste geval zijn mensen geneigd het probleem bij de kop te pakken, in
het tweede geval hebben mensen de neiging het probleem i.c. de stressbron uit de weg
te gaan.
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Toegepast op stressverschijnselen slaagde de ze benadering er volgens Gaillard (1996)
echter niet in recht te doen a an de com plexiteit van de interactie tussen persoon en
omgeving en aan de dynamie k in het stressproces. Hij signaleert ook nog andere
tekortkomingen: ‘Bovendien ku nnen stabie le copings tijlen niet verklaren waarom
mensen hun manier van coping veranderen. Juist het aanpassen van de manier van
coping aan de situa tie, of het veranderen van de strategie tijdens de stressperiode,
wordt vaak gezie n als de bes te manier om met stress om te g aan... He t ziet ernaar u it
dat mensen b eter bestand zijn tegen stress, als zij minder hechten aan favoriete
copingstra tegieën en flexibeler zijn in de aanpassing van de strategie aan de situatie’
(o.c., p. 148).
In reactie op deze tekortkomingen is een aantal benaderingen ontwikkeld, waarin het
situatie-spec ifieke karakter van coping wordt benad rukt. Om situatie-spec ifieke reacties aan te duiden, gebruiken deze benaderingen het begrip ‘copin gstrategie’: ‘Van
een copingstra tegie wordt gesproken wanneer de keuze voor de manier van coping
gezien wordt als mede afhankelijk van de situatie’ (o.c., p. 147). Verondersteld wordt
dat mensen in verschillende situaties ged ragsmatig h eel verschillend kunnen reageren
en dat ze in de loop van de tijd hun gedragsreacties naar aanleiding van wijzigin gen in
de situatie kunnen aan passen.
Volgens Gaillard he eft met name Lazarus (1966) het copingbegrip bruikbaar gemaakt
voor het stressonderzoek doordat hij coping meer opvatte als een proces dan als een
stijl of trek van het individu. Bovendien vestigde Lazarus volgens Gaillard de aandacht op de cognitieve aspecten van het copinggedrag. De term copingproces definieert Lazarus a ls ‘het voortdurend ondernemen van cognitieve en gedragsinspanningen om aan d e eisen van de buitenwereld tegemoet te komen, of eigenlijk aan de
eisen die men zichzelf stelt’ (Gaillard, 1996, p. 148). In dit proces zijn volgens Lazarus drie opeenvolgende beoordelingsmomenten (‘appraisals’ of ‘taxaties’) te onderkennen: ten eerste de beoordeling of men zich bedreigd voelt, ten tweede de beoordeling of er moge lijkheden zijn om de bedreiging het hoofd te bieden, en ten derde de
keuze van een ge schikte cop ing-strategie.
De gekozen coping-stra tegie kan vervolgens op verschillende elementen van de situatie zijn gericht. Buunk e.a. onderscheiden hoofdvormen van coping : actieve en passieve coping, waarbij de passieve coping g ericht kan zijn op cognitieve dan wel emotionele proce ssen (199 1, p. 381). D eze auteu rs noemen een aantal v oorbeeld en:
- actieve of probleemgerichte coping. Hierbij probeert men het probleem zelf aan te
pakken en op die manier de oorzaak van de stress weg te nemen. Dat kan, afhankelijk van de aard van het prob leem, op tal van manie ren, bij voorbeeld door:
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werk af te stoten of anders te organiseren;
het probleem bespreekbaar te maken;
alternatieven voor te stellen;
bepaalde voorzieningen te treffen;
ondersteuning te vragen (zie verder);
de leiding in te schakelen;
‘de koe bij de horens te vatten’;

- cognitiegerichte coping. Hierbij probeert men de inschatting en beoordeling van de
situatie te wijzigen om op die manier and ers tegen een p robleem te kunnen aankijken. Dit kan bij voorbeeld door:
. het probleem te minimaliseren;
. bepaalde aspecten selectief aandacht te geven;
. vooral positieve aspecten te benadrukken;
. zichzelf te vergelijken met mensen die het nog slechter hebben;
. positieve gevolgen van de ervaring te benadrukken;
. zich hypothetisch nog slechtere situaties voor te stellen;
- emotiegerichte coping. Hierbij probeert men niet zozeer de stressoorzaak aan te
pakken, maar vooral de gevolgen te verzachten door de e motionele reacties te reguleren en te verminder en. Bijvoorbeeld door:
. de stressbron te vermijden;
. afstand te nemen;
. zich te ontspannen;
. afleiding te zoeken;
. te berusten in het onvermijdelijke.
Processen van probleemsign alering, vermijding, o ntkenning, se lectieve waarneming
en evaluatieve vergelijking spelen in het individuele coping-proces dus een belangrijke rol en zullen veelal ook worden ingezet bij het hanteren van stresssituaties op het
werk. Buunk e.a. wijzen daarnaast nog op een ander cognitief proces, dat zich vooral
voordoet in situaties waarin mensen door meer ingrijpende gebeurtenissen, zoals een
geweldsdelict of een ernstige ziekte, zijn getroffen. In de cognitieve heroriëntatie die
na zo’n gebe urtenis plaa tsvindt, spe len drie proc essen een rol: betekenisverlening, i.e.
de gebeurtenis wordt met oorzaken omkleed om ze begrijpelijk te maken; herstel van
het gevoel van controle over de situatie; en h erstel van een positief zelfbeeld, van het
gevoel van eigenwaarde (o.c., p. 383). Dez e processe n kunne n natuurlijk ook bij
ingrijpende gebeurtenissen op het werk, zoals reorganisaties, fusies, ontslagkwesties,
emoties of conflicten m et collega’s, een rol spelen.
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Het begrip dat nogal eens in samenhang met individuele coping wordt gebruikt is het
begrip stressbestendigheid (zie par. 2.2.l, 2.4.2.1). Winnubst (1996) relateert stressbestendighe id aan het vermogen adequate copingstra tegieën toe te passen. Dit vermogen
om op het juiste m oment de juiste technie k te gebruik en kan volgens Winnubst w orden aangeleerd en getrain d. Van iemand die erover heeft leren beschikken, zegt men
ook wel dat hij b eschikt over ‘learned resourcefullness’, in het Nederlands te vertalen
met ‘aangeleerde machtsbekwaamheid ’. Daartegenover staan dan de mensen die zich
bij stressituaties kenmerken door ‘learned helplessness’ ofwel ‘aangeleerde machteloosheid’ (zie ook Van Opdorp & Bergen, 1988). Vergroting van de stressbestendigheid uit zich onder andere in een grotere stresstolerantie (vgl. par. 2.4.2.1).

2.6.3 Collegiale coping
Ook samen met anderen kunnen mensen proberen stressvolle situaties de baas te worden. We zullen dit h ier ‘collegiale coping’ noemen, hoewel het bij anderen niet altijd
om directe colle ga’s binnen de eigen organisatie hoeft te gaan. Oo k collega’s uit andere organisaties, beroepsgenoten, personen uit de eigen sociale netwerk en en
gespecialiseerde deskundigen k unnen een rol spelen . Waar het om gaat is dat het
individu zaken niet alleen aanpakt, maar dat hij dat doet samen met anderen, d.w.z.
mensen die met soortgelijk e (stress)problemen te maken hebben, die ook bij het probleem betrokken zijn of die speciale deskundigheden kunnen inzetten om het probleem aan te pakken. Twee pro cessen lijken daarbij in het bijzonder van belang : sociale onders teuning en collegiale begeleiding.
In de literatuur wordt ‘sociale ondersteuning’ vaak gezien als een bela ngrijke buffer
tegen stress (Winnubst, 1996). Het Michigan-model (zie par. 2.3.2) is een voorbeeld
van een benadering waarin het kunnen beschikken over voldoende sociale steun
wordt gezien als een factor die de effecten van stressbronnen kunnen verzachten,
zodat minder stressreacties optreden. Het mobiliseren en organiseren van sociale
steun en het participeren in steun biedende sociale netwe rken kunnen bijgevolg belangrijke elementen van stresshantering zijn, zo stellen de aanhangers van deze benadering. Sociale ondersteuning kan qua inhoud verschillende vormen aannemen. W innubst (199 3) noemt b ij voorbeeld:
- informatieve steun, d.w.z. ondersteuning gericht op het aanreik en van inform atie
die kan helpen de problematiek inzichtelijk te maken en oplossingsrichtingen te
zoeken;
- instrumen tele steun, d.w.z. ondersteuning gericht op het bieden van midde len die bij
het aanpakken of hanteren van de problematiek kunnen worden ing ezet;
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- emotio nele steun, d.w.z. ondersteuning gericht op verwerking van de negatieve en
versterking van de pos itieve emoties die door de problematiek worden opgeroepen;
- bevestigende steun, d.w.z. ondersteuning die ero p is gericht zelfwaardering, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld op te bouwen of te herstellen.
Dergelijke vormen van ondersteuning kunnen vanuit verschillende kringen worden
geboden zoals gezin, familie, de vriendenkring, collegae op het werk, beroepsgenoten, cliënten, circuits van hulpverleners en ‘lo tgenoten’ . Belangrijk voor effectieve
ondersteuning is dat er sprake is van een veilige, vertrouwde omgeving, een voldoende gemeenschappelijke ervaringsbasis en een zekere onderlinge balans tussen geven
en krijgen van steun. Groepsgewijze interv enties gericht op stresshantering werken
vaak volgens deze principes. Ook binnen de onderwijssector zijn die aan te treffen, bij
voorbeeld waar lera ren me t een so ortgelijk e problematiek, afkomstig van dezelfde
school of vanuit verschillende scholen, bij elkaar gaan zitten om gezamenlijk hun
situatie te bespreken en aan mogelijke oplossingen gaan werken.
Een meer inten sieve vorm van sociale ondersteuning die in werksituaties binnen een
organisatie nogal eens wordt ingeze t is ‘collegiale begeleiding’. Toegespitst op het
onderw ijs houdt dit bijv. in dat één of meer leraren die met bepaalde stresssitu aties te
kampen hebben, gedure nde langere tijd intensief w orden ondersteund door één of
meer collega’s. Die begeleiding is meestal cognitief georiënteerd. Het doel is feedback en reflectie op het eigen han delen om op die m anier meer zicht te krijgen op
waar het in de betreffende situaties mis gaat en te leren hoe effectiever in die situaties
kan worden gefunctioneerd. In het onderwijs en andere non-profitsectoren zijn diverse vormen van dit soort begeleiding gangbaar, elk met spe cifieke accenten en aanpakken. Bekende vormen, die van oudsh er al veel worden toegepast, zijn supervisie en
intervisie. Daarnaa st lijken ook allerlei nieuwe vormen steeds me er voor te komen,
zoals collegiale coaching en m entorschap. D e begeleiding kan daarbij een één-op-één
karakter hebben, maar kan ook groepsgewijs worden georganiseerd. Begeleiders kunnen van binnen of van buiten de eigen organisatie komen.
Overigens is het niet zo dat dit soort begeleiding alleen bij probleemsituaties wordt
toegepast. Deze komt ook vaak voor bij nieuwe leerkrachten of in het kader van
vernieuwingsprojecten, zoals bijv. bij de invoering van een nieuwe lesmeth ode of het
opzetten van programma’s voor bepaalde groepen leerlingen.
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2.6.4 Coping op organisatorisch niveau
De derde vorm van coping die we hier willen onderscheiden is coping op organisatorisch niveau. Deze vorm van coping zouden we van collegiale vormen van coping
kunnen onderscheiden in die zin dat nu niet een bepaalde en beperkte groep
‘probleemhebbers’ van binnen dan wel buiten de organisatie stressproblemen hanteerbaar probeert te maken, maar d at dit gebeurt d oor alle leden van een bepaalde organisatie of een bepaald organisatie-o nderdeel g ezamenlijk. Op ee n basissch ool bijvoorbeeld: door het sc hoolteam als geheel. N iet alleen pro bleemho uders, ma ar alle
organisatie- c.q. teamle den zijn nu bij het proces betrokken. Dus ook diegenen die
niet rechtstreeks met het probleem te maken hebben. Het proces kan vorm krijgen
door middel van periodieke bijeenkomsten, bijvoorbeeld werk overleg, teamoverleg,
studiedagen etc..
Belangrijk e functies van dergelijke bijeenkomsten kunnen zijn:
- als team bepaalde individuen ondersteuning te bieden bij de omgang met stressvolle
situaties en stressreacties;
- als team lering te trekken uit problematische situaties en de aanpak daarvan en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen en effectieve aanpakken;
- als team te reflecteren over bepaalde problematische situaties teneinde een gemeenschappe lijke werkwijze te vinden over hoe met die situaties om te gaan;
- als team structurele voorwaarden te scheppen en maatregelen te nemen die zijn
gericht op h et voorkomen van problematische situaties in de toekomst.
Met name in bijeenkomsten die de laatst genoemde functie hebben, is in feite al de
stap gezet naar stresspreventie en de ontwikkeling van preventiebeleid. Maatregelen
zullen immers vaak gericht zijn op herziening van afspraken en werkwijzen in de
school en aanpassing van organisatoris che regels en procedures (zie verder par. 2.7).

2.6.5 Ontbreken van onderzoek bij leerkrachten
In vorige paragrafen hebben we gezien dat er inmiddels behoorlijk wat onderzo ek is
verricht naar stressbronnen en stressreacties bij leerkrachten. In het licht daarvan is
het wonderlijk hoe weinig specifiek onderzoek er is gedaan naar de manieren waarop
leerkrachten met stress omgaan. Er is nauwelijks iets bekend over hun copingstijlen,
noch over welke copings trategieën ze in verschillend e situaties han teren, welk e hun
favoriete strategieën zijn, o f welke de meest effectieve strategieën zijn.

45

Wel is er inmiddels, ook in Nederland, onderzoek gedaan ter validering van de begrippen die Lazarus en zijn navolgers hebben ontwikkeld om individueel copinggedrag te analysere n. Daaru it komt een aantal actieve strategieën naar voren zoals afstand nemen, problemen doelgericht proberen op te lossen, positief denken, emoties
uiten, sociale steun zoeken, zichze lf ontspann en. Deze strategieën kunnen a angeleerd
worden via individuele interventies (stresshanteringscursussen, begeleiding, ontspanning), teamgerichte interventies (via bijv. groepsbijeenkomsten) of via ontwikkelingsprojecten die gefinancierd worden via het CO-BGZ. Effectenonderzoek is echter
weinig of niet verricht.
Ook relevant is een aantal meer pass ieve strategieën zoals afleiding zoeken, de situatie uit de weg gaan, zich op zichzelf terug trekken, zichzelf verwijten maken, en vervallen in somber gepieker (Hendriksen, 19 90; Gaillard, 1996).

2.6.6 Voorlopig schema
De varianten inc lusief relevante begrippen van stresshan tering liggen soms duid elijk
op één niveau, andere combineren elementen van het ene met elementen van het andere niveau. Voorlopig k an het volgende schema gebaseerd worden op de voorgaande
informatie in deze parag raaf:
*individuele stresshantering
**trekbenadering: coping
***toenadering
***vermijding
**situatie-sp ecifieke benade ring: copin gstrategie
***stressb estendigh eid: adequ aatheid cop ingstrategieën
****aangeleerde machtsbekwaamheid
****aan geleerde m achteloos heid
****stres stolerantie
***copingproces (Lazarus)
****beoordeling of men zich bedreigd voelt
****beoordeling of de bedreiging het hoofd geboden kan worden
****de keuze van een ge schikte cop ingstrategie
*****a ctieve of probleemgerichte coping
******werk afstoten of anders organiseren
******het probleem bespreekbaar maken
****** alternatieven voorstellen
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******bepaalde voorzieningen treffen
******ondersteuning vragen
******de leiding inschakelen
******de koe bij de horens vatten
*****p assieve, cognitiegerichte coping
******het probleem minimaliseren
******bepaalde aspecten selectief aandacht geven
******vooral positieve aspecten benadrukken
******zich vergelijken met mensen die het slechter hebben
****** positieve gevolgen van de ervaring benadrukken
******zich hypothetisch nog slechtere situaties voorstellen
*****p assieve, emotiegerichte coping
******de stressbron vermijden
******afstand nemen
******zich ontspannen
******afleiding zoeken
******berusten in het onvermijdelijke
*****m eer ingrijpen de gebeu rtenis: cogn itieve heroriën tatie
******betekenisverlening
****** herstel van gevoel van controle over de situatie
****** herstel van positief zelfbeeld, eigenwaarde
*collegiale stresshantering
**sociale ondersteuning
***inform atieve steun
***instrumentele steun
***emotionele steun
***bevestigende steun
**collegiale begeleiding
***supe rvisie
***interv isie
***collegiale coaching
***mentorschap
*stresshantering op organisatorisch niveau
**periodiek we rkoverleg, teamoverleg, studiedagen
**functies
***individuen ondersteunen bij stressvolle situaties en stressreacties
***als team lering trekken uit problematische situaties / aanpakken
***als team preventieve, structurele maatregelen nemen
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2.7 Stresspreventie: voorkomen van werkbe lasting in het onde rwijs
2.7.1 Inleiding
Stresshantering zoals in de vorige paragraaf besproken, heeft tot d oel werkbelastingsproblemen die er zijn dra aglijker te maken of te verminderen. In deze paragraaf bespreken we een aantal begrippen die te maken hebben m et stresspreventie: voorkomen dat werkbelastingsproblemen ontstaan of ook voorkomen dat ze ernstiger onwenselijk e gevolgen hebben. S tresspreventie gaat doorgaans gepaard met welbewuste
interventies in he t stressproce s. Het gaa t er bijvoorbeeld om te voorkomen da t:
. de stressbro n bestaat of ontstaat;
. de stressbron actief wordt;
. de werknemer met de stressbron in aanraking komt;
. de werk nemer ina dequaat m et de stressbro n omgaa t;
. blootstelling negatieve gevolgen hee ft;
. optredende negatieve gevolgen verergeren.
Een aantal van die interventies en de methodieken die daa rbij worden gebruikt, w orden in dez e paragraa f op een rij ge zet.

2.7.2 Vormen van stresspreventie
In de literatuur zijn verschillende criteria te vinden op grond waarvan het begrip
‘stresspreventie’ nader kan worden bepaald en verschillende vormen van stresspreventie kunnen worden ondersch eiden. De belang rijkste criteria zijn o.i.:
- het aangrijp ingspunt v an de interventie in het stressproces;
- het niveau waarop de a ctiviteiten zich richten;
- of het om e igen activiteiten dan wel interventies van buitenaf gaa t;
- de mate waarin sprake is van een meer of minder beleidsmatige aanpak. In dit geval
is sprake van verschillend e alternatieven.
Wij zullen deze successievelijk bespreken.

2.7.2.1 P rimaire, secund aire en tertiaire preventie
Interventies met als oogmerk ongewenste situaties te voorkomen, kunnen aangrijpen
bij verschillende aspecten van het stressproces. D at brengt ons bij het eerste onderscheid, namelijk het on derscheid tussen prima ire, secundaire en tertiaire preventie:
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- primaire preventie richt zich op de oorzaken van de werkbelastingsproblemen, de
stressbronnen. Doel ervan kan zijn te voorkomen dat een stressbron ontstaat, een
eenmaal bestaande stressbron weg te nemen, of te verhinderen dat zo’n stressbron
schadeli jke werking in de organisatie kan krijgen. Prim aire preventie wordt ook wel
‘bronbestrijding’ genoemd;
- secunda ire preventie houdt z ich bezig met de ma nier waarop mensen met werkbelastingsproblemen omgaan, de stresshantering. Doel hiervan is doorgaans he t vermogen van betrokkenen om werkbelastingsproblemen te hanteren te vergroten, om
op die manier de werking van bestaande stressbronnen te verzachten en te voorkomen dat optredende stressproblemen verder verergeren;
- tertiaire preventie is geconcentreerd op de gevolgen van werkbelastingsproblemen,
de stressreacties. Doel is in dit geval betrokkenen zodanig te ondersteunen dat bepaalde te verwachten rea cties niet optre den dan w el te voorkomen da t reacties, als
ze zich eenm aal voordoen, verdere negatieve gevolgen voor het individu, de groep
of de organisatie hebben.
In de literatuur treffen we ook wel het -eenvoudiger- onderscheid tussen primaire en
secundaire preventie aan, waarbij primaire preventie maatregelen aanduidt die erop
zijn gericht te voorkomen dat schade ontstaat terwijl de term secundaire preventie
wordt gebruikt voor maatregelen die erop zijn gericht te voorkomen dat schade verder
verergert (Kompier & Marcelissen, 1990). Daarnaast vinden we het -nog
eenvoudiger- onderscheid tussen ‘preventieve’ en ‘curatieve’ maatregelen. Dit onderscheid komt overeen met het onderscheid tussen voorkomen en gen ezen; preventieve
maatregelen richten zich op het wegnemen van de oorzaken van stress, cu ratieve
maatregelen op het bestrijden van de gevolgen (Schabracq & Winnubst, 1992).

2.7.2.2 Individuele, c ollectieve en organisatorische preventie
Een tweede onderscheid dat we kunnen aanbrengen, heeft te maken met het niveau
waarop de preventie zich richt. In de literatuur worden doorgaans twee niveau’s
onderscheiden: het individuele en het collectieve niveau:
- individuele preventie richt zich op specifieke individuen en kan erop zijn gericht de
stressbronnen voor dit individu weg te nemen (primair), zijn vermogen om met
stress om te gaan te vergroten (secundair), of verslechtering van zijn toesta nd te
voorkomen (tertiair);
- collectieve preventie richt zich op een groep individuen die soortge lijke stressrisico’s lopen of met soortgelijke stressproble men te kam pen hebb en. Ook collectieve
preventie kan erop zijn gericht de risico’s weg te nemen, het hanteringsvermogen te
vergroten of verergering van de gevolgen te voorkomen, in dit geval van de
betreffende groep.
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In de praktijk is voor individuele preventie een breed scala van methodieken ontwikkeld, die ook al langere tijd veelvuldig worden toegepast. C ollectieve preventie is
minder gangbaar. Voor stressbehandeling is er eerst recent een aantal methodieken
beschikbaar gekomen, waar enige p raktijkervaring mee is opged aan.
Soms wordt naast individuele en collectieve preventie nog een derde niveau van preventie onderscheiden, namelijk het organisatorische niveau. Preventie op dit niveau
richt zich vaak op alle leden van een bepaalde organisatie (b ijv. een schoolteam), met
als doel organisatorische regels, procedures en situaties zodanig in te vullen of aan te
passen dat de kansen op stressrisico’s worden verminderd. Mee stal hebben interventies op organisatieniveau bronbestrijding tot doel, maar ze kunnen ook zijn gericht op
verbetering van het (collectief) vermogen om met stres s om te gaa n of op het scheppen van voorzieningen om de gevolgen van stressverschijnselen zo goed mogelijk op
te vangen. O m het verschil tussen dit soort interventies en in dividueel gerichte interventies aan te geven, wordt ook wel het onderscheid ‘psychologische’ v ersus ‘organisatorische’ interventies gebruikt.
In de organisatiekundige literatuur is een indeling van potentiële stressbronnen op
functieniveau ontwikkeld in het kader van de operationalisering van het ‘welzijnsbegrip’ uit de Arbowet (Proje ctgroep WEBA, 1989). In deze typologie wordt een aantal
criteria geformuleerd om ‘welzijnsprofielen’ van functies op te stellen. ‘Welzijn’ is
daarbij, in navolging van het mo del van Karasek (zie par. 2.3.3), gedefinieerd als
afwezigheid van stressrisico’s en aanwezigheid van leermogelijkheden. Het
hoofdcriterium is de ‘volledigheid’ van een functie. Deze wordt bepaald door een
aantal afge leide criteria:
- een adequate mix van voorbe reiden de, uitvoerende en ondersteunende taken;
- de aanwezigh eid, binnen de functie, van voldoende organiserende taken;
- een evenwichtige verdeling van gemakkelijke en moe ilijke taken;
- voldoende autonomie, d.w.z. regelmoge lijkheden b innen de fu nctie om ze lfstandig
problemen op te lossen;
- voldoende contactmogelijkheden, om waar nodig overleg met anderen te kunnen
plegen;
- een adequaat niveau van inform atieverstrekking over taken en voldoende terugkoppeling van resultaten.
Deze criteria zijn in b elangrijke mate ontleend aan de regels voor functie -ontwerp die
door de moderne sociotechniek zijn opgesteld, een ontwerpleer d ie het streven naar
‘simple organizations and complex jobs’ als gulden regel heeft (De Sitter & Den Hertog, 1990). Naarmate functies meer aan deze criteria voldoen, is de kans op stressverschijnselen kleiner (Kompier & Pot, 1992 ; Van Krimpen, 19 93).
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Een verdergaande uitwerk ing hiervan is als volgt. Uitg aande van het criterium ‘kwaliteit van de arbeid’ worden door Kompier en Marcelissen (1990) vier aspecten onderscheiden:
- de arbeidsinhoud; deze dimensie wordt uitgewerkt in de zojuist besproken sociotechnisch e zin;
- de arbeidsomstandigheden; dit betreft de kenmerken van de werkomgeving waarin
mensen werken; meestal wordt deze dimensie uitgewerkt in ee n aantal spe cifieke
veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het werk;
- de arbeidsvoorwaarden; deze dimensie verwijst naar aspecten als beloning, toeslagen, werk- en rusttijdenregelingen, verlofregelingen, carrièrelijnen, promotiemogeli jkheden, secundaire arbeidsvoorwaarden e.d.. Soms wordt ook het aspect
‘werkzekerheid’ eronder begrepen, gedefinieerd in termen van de ‘vastheid’ van het
arbeidsco ntract;
- de arbeidsverhoudingen; onder deze dimensie worden allerlei aspecten van overleg
en besluitvorming op het werk begrepen; soms wordt ook verwezen naar inform ele
sociale relaties op het werk, tussen (groepen) werknemers onderling en tussen
werknemers en bedrijfsleiding.

2.7.2.3 Zelfwerkzaamheid en interventies van buitenaf
Het derde onderscheid dat we kunnen introduceren, is het onderscheid tussen
zelfwerkzaam heid en interventies van buiten af:
- zelfwerkza amheid duidt op een situatie waarbij een individu, groep of organisatie op
eigen kracht en met eigen middelen aan de slag gaat om werkbelastingsproblemen
te verminderen. Activiteiten die men onderneemt kunnen een heel scala van maatregelen omvatten, op diverse niveau’s, aangrijpend op diverse aspecten van de
stressproblematiek;
- interventies van buitenaf vinden plaats als betrokkenen besluiten deskundige ondersteuning bij hun problemen in te schakelen. Ondersteuning kan plaatsvinden vanuit
diverse circuits, bijvoorbeeld scholingsinstellingen, schoolbegeleidingsdiensten,
bedrijfsgezondheidsdiensten, arbodiensten, organisatieadviesbureaus en
gespecialiseerde bureaus voor stresspreventie en stress manage ment.
Zelfwerkzaamheid gekoppeld aan deskundige ondersteuning van buiten is een belangrijk funderend principe van de (nieuwe) Nederlandse wetgeving op het gebied van
arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim (Arbowet, Wet TZ). Deze wetgeving legt
elke werkgever de plicht op te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden van zijn
personee l; veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s op het werk zoveel moge lijk
te voorkomen en te bestrijden; en daartoe een adequaat arbo- en verzuimbeleid o p te
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zetten. De werkgever dient dat te doen in samenspraak en goed overleg met zijn personeel en dient zich te laten bijstaan door een terzake deskundige dienst: de arbodienst.
Met die laatste opmerking komen we bij het vierde criterium waarmee preventieactiviteiten kunnen worden onderscheiden: de mate waarin er sprake is van een meer
of minder beleidsmatige aanpak. In de literatuur wordt nogal eens het begrip ‘preventiebeleid’ gebruikt om maa tregelen geric ht op het voorkomen en verminderen van
werkbelastingsproblemen aan te duiden. Vaak is echter niet duidelijk wat precies met
de term wordt bedoeld en welk soort activiteiten er wel of niet onder vallen. We zullen het begrip daarom nader toelichten en daarbij enkele andere, verwante begrippen
die ook vaak in de literatuur worden gebruikt, betrekken.

2.7.2.4 Preventiebele id
Wanneer men de term ‘beleid ’ gebruikt, heeft men doorgaans een geform aliseerd
traject voor ogen met duide lijke doelen, middelen die voor die doelen ingezet kunnen
worden, een plan van aanpak, overlegprocedures, en procedures voor controle en
verantwoording van resultaten . In feite gaat het in zo’n situatie om expliciet, vaak op
schrift gesteld beleid, dat is bekrachtigd door de daarvoor verantwoordelijke personen. Ook de term preventiebeleid wordt nogal eens in deze zin gebruikt, maar vaak is
dat ook niet het geval. ‘Preventiebeleid’ verwijst veelal naar minder expliciete en
systematische werkwijzen en omvat dan bij voorbeeld meer ad-hoc opgestelde procedures, geldende gedrag sregels, onderlinge afspraken en allerlei ongeschreven regels.
Soms is dat wat ‘preventiebeleid’ wordt genoemd simpelweg de optelsom van een
aantal feitelijk uitgevoerde activiteiten. Het onde rscheid tuss en ‘geform uleerd’ be leid
en ‘gevoerd’ beleid is dan geheel opgeheven.
Ook in dit project is h et zinvol de term ‘b eleid’ niet al te formalistisch op te vatten.
Het project richt zich op basisscholen en dat zijn in het algemeen kleinere organisaties
die zich kenmerken door een sterk inform eel karakter van de onderlinge verhoudingen en de organisatorische proced ures. Wel is het wenselijk oog te hebben voor verschillen in de mate waarin zaken binnen de organisatie beleidsmatig worden aangepakt. Ook op basissch olen kan men m eer of minder systematisch met stressproblemen
omgaan en bij de aanpak van problemen m eer of minder formalistisch te werk gaan.
De mate waarin men systematiek in de activiteiten brengt en de mate waarin men
activiteiten losmaakt van de informele verhoudin gen zijn o.i. tw ee belang rijke criteria
om te bepalen in welke mate in een organisatie beleidsmatig op stressproblemen
wordt gereageerd en geanticipeerd.
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Zo opgevat, kan de ontwikkeling van preventiebeleid worden gezien als een
organisatorisch proces dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan h et verminderen
van werkbelastingsproblemen. De organisatie kan daarb ij verschillend e accenten in
haar preventiebeleid leggen, d.w.z. maatregelen op het ene gebied meer prioriteit
toekennen dan maatregelen op een ander gebied. Accenten en prioriteiten kunnen
bovendien verschuiven in de tijd, afhankelijk van de resu ltaten die me t bepaald e
maatregelen worden geboek t. Inhoudelijk gezien zou den we bij preventiebeleid vier
hoofdterreinen kunnen onderscheiden, die elk weer een verschillend aspect van het
stressproces dekken:
- verzuimbeleid: dit richt zich primair op het opvangen van stressreacties;
- stressman agemen tbeleid: dit rich t zich op het v ergroten van de stressbestendigheid;
- taakbeleid: dit richt zich primair op het bestrijden van werkdruk als stressbron;
- arbobeleid : dit richt zich o p het verbeteren van risicovolle arbeidsomstandigheden.
De term ‘stressm anagem entbeleid’ is minder gebruikelijk in de literatuur. Vaak wordt
stressmanagement ook wel gebruikt om individuele stre sshanterin gsstrategieën aan te
duiden, zoals die in de vorige paragraaf zijn besproken. De term ‘arbob eleid’ wordt in
de literatuur soms als verzamelte rm gebruikt en verwijst dan naar het ge heel van activiteiten gericht op verbetering van arbeidsomstandigh eden, inclusief verzuimbeleid,
stressmanagement en taakbeleid. We zullen hieronder de belangrijkste elementen van
de vier onderscheiden beleidsterreinen verder uitwerken.

2.7.2.5 Verzuimb eleid
Verzuimbe leid kunnen we kortweg definiëren als het systematisch georganiseerd
geheel van activiteiten dat is gericht op terugdringing van het ziek teverzuim in de
organisatie, i.c. de schoo l. Daarbij ku nnen drie h oofdactiviteiten worden on derscheiden:
- verzuimpreventie: maatregelen die erop zijn gericht te voorkomen dat mensen ziek
worden of la nger ziek b lijven dan nodig is;
- verzuimbegeleiding: maatregelen die erop zijn gericht zieke medewerkers tijdens
hun ziekte te volgen en te ondersteu nen bij het he rstel;
- reïntegratie: maatregelen die erop zijn gericht zieke medewerkers te helpen het
werk zo snel mogelijk w eer te hervatten en op het werk zodanige voorzienin gen te
treffen dat duurzame werkhervatting mogelijk is.
In de literatuur over verzuimbeleid worden nog twee andere begrippen frequent genoemd, namelijk de begrippen ‘verzuimdrempel’ en ‘werkhervattingsdrempel’. Met
‘verzuimdr empel’ wordt gedo eld op de b arrière die voor werknemers bestaat om zich
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ziek te melden. Met ‘hervattingsdrempel’ w ordt gedoeld op de barrière die eenmaal
zieke werknemers moeten overwinnen om weer opnieuw aan het werk te gaa n.
Aansluitend bij dit onderscheid zijn vanuit een organisatie-optiek twee soorten
verzuimmaatregelen denkbaar: maatregelen die tot doel hebben de verzuimdr empel te
verhogen, zoals bij voorbeeld expliciete me ldingspro cedures, in tensieve controles,
financiële prikkels, verzuimgesprekken e.d.; en maatregelen die tot doel hebben de
werkhervattingsdrempel te verlagen, zo als bij voorbeeld starten voor een beperkt
aantal uren, starten met lichter werk, e xtra opvang bij terugkeer op het werk, w erken
op therapeutische basis e.d. (Smulders & Veerman, 1990; Open Universiteit, 1996).
Een specifiek interventie-project in verband m et verzuim- en stresspreventie in het
voortgezet onderwijs wordt gepresenteerd door Verkerke, Melchers en Vroegop
(1995). Het projec t draagt als na am: ‘Bete r voor de kla s’. De kern van de interventie
bestaat uit het instellen van een stuurgroep in de school. In deze stuurgroep participeren leden van de school(leiding) en een extern desk undige (b ijv. van de arbodienst).
De stuurgroep stelt eerst een diagnose van de prob lematiek vast en voert vervolgens
de benodigde veranderingen in de organisatie of het personeelsbeleid door. Doel is
het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten. M ede om d eze reden is
sprake van een slechts korte interventie van buitenaf. Verkerke e.a. (o.c.) geven eerste
beschrijvingen van deze aanpak. In hun pilot studie worden nog geen effecten geconstateerd.
Verzuimmaatregelen zijn vaak een belangrijk onderde el van de bedrijfsgezondheidszorg in een organisatie en als zodanig ingekaderd in het bedrijfsgezondheidszorgbeleid. Bij de ontwikkeling van dit beleid speelt de bedrijfsgezondheidsdienst een
belangrijk e rol (voor de rol van de BGZ in het onderwijs, zie bijv. Van Kessel e.a.,
1996). Sinds 1992 zijn alle scholen verplicht bedrijfsgezondheidszorg in te voeren en
zich daarvoor bij een bed rijfsgezond heidsdien st aan te sluiten . Deze die nst voorziet
elke school van een ‘basispakket’ (verzuimbegeleiding, aanstellingskeuringen,
spreekuur van de bedrijfsarts, en overleg met de school) en kan ook worden ingeschakeld voor speciale diensten, zoals een ris ico-inventarisatie (A SV - Alg emene S choolverkenning) of een onderzoek naar de gezondheidssituatie van het pers oneel (SGO SchoolGezo ndheidsOnd erzoek).
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2.7.2.6 Stressman agemen tbeleid
Stressman agemen tbeleid omvat het systematisch geheel van activiteiten dat is gericht
op vergroting van het stresshanteringsvermogen van individuen of groepen in de
organisatie of van de organisatie als geheel. Kerndoel van deze ac tiviteiten is volgens
Winnubst (1993) he t veranderen van inadequate gedragsstijlen. Hij noemt vier verschillende soorten veranderingstechnieken (o.c., p. 207):
- op het lichamelijk functioneren gerichte technieken zoals bijv. beweging, ontspanningsoefeningen;
- op het psychisch functioneren gerichte technieken, zoals co gnitieve herstructurering
en timema nageme nt;
- op de groep gerichte technieken zoals training in sociale ond ersteuning, werk overleg, rolonderhandeling, groepsgewijs stressm anagem ent;
- stressmanagement op organisatieniveau, bij voorbeeld via taakstructurering en
organisatie-ontwikkeling.
De omschrijving van Winnubst omvat ook activiteiten gericht op het wegnemen van
stressbronnen enerzijds en het verzachten van stressreacties anderzijds. Wezenlijk is
echter dat een organisatie hier beleid op voert, d.w.z. dit soort ac tiviteiten aanbiedt
dan wel medewerkers in staat stelt er elders aan deel te neme n.
De activiteiten zelf worden vaak aangeboden in de vorm van cursussen of trainingen,
individueel of groepsgewijs (zie ook paragraaf 2.6 over coping). Aanbieders van dergelijke trainingen zijn Arbodiensten, adviesbureaus en -in het onderwijsschooladviesdiens ten (zie Lokhorst, H abets, Hoogend ijk, & Kleipool, 1994 ).

2.7.2.7 Taakbele id
Taakbeleid omvat het gehe el van activiteiten dat is gericht op het bestrijden van één
van de belangrijkste oorzaken van stress: de w erkdruk o ftewel een te hoge en onevenwichtige taakbelasting van medewerkers. Taakbeleid is een omgevingsgerichte benadering die zich nadrukkelijk richt op bestrijding van werkstress bij de bro n, bijvoorbeeld de inhoud en organisatie van het werk.
Taakbeleid is in zekere zin ontwikkeld uit onvrede met allerlei benaderingen die zich
richten op vermindering van werkbelasting d oor midd el van het vergroten van het
stresshanteringsvermogen van mense n (Christis, 19 92; Van Dongen & Raaijmakers,
1993). Stresshantering (of ruimer: coping), zo luidt de kritiek, stamt uit de interactionele benadering van stress en die benadering poogt stressproblemen te veel op te
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lossen vanuit het principe dat d e persoon (voortduren d opnieuw ) moet worden aangepast aan de (voortdurend veranderende) omgeving. Aanpassing aan een voortdurend veranderende omgeving is echter gedoemd te falen, omd at veranderingen vaak
zo snel gaan en zo w isselend op mense n kunnen uitwe rken dat bele id op dit punt
zelden toe reikend kan zijn.
Beter is het daarom beleid te voeren dat erop is gericht de personen in staat te stellen
zichzelf aan voortdurend veranderende eisen aan te passen. Het aangrijpingspunt
daarbij moet de organisatie van het werk zijn, d.w.z. de groepering, verdeling en coordinatie van uitvoerende en regelende taken. Het werk moet zodanig worden
georganiseerd dat medewerkers voldoende regelmogelijkheden hebben om individueel of geza menlijk te k unnen b lijven voldoen aan de eisen die de werksituatie stelt.
Het is met name de combinatie van hoge taakeisen en problemen bij de taaku itvoering
met geringe m ogelijkhed en om er ie ts aan te doe n die stressrisic o’s oplevert. Preventief beleid zou zich volgens deze benadering eerst op de met het werk verbonden
risico’s moeten ric hten en daarna pas op de p ersoon en op de m anier waarop hij met
risico’s omgaat (Christis, 199 2, 1993).
Christis (1992) onderscheidt twee hoofdvormen van werk druk of taa kbelasting : mensen hebben te veel taken (kwantitatieve werkdruk) en mensen hebben te veel problemen bij de taakuitvoering (kwalitatieve werkdruk). De eerste vorm komt volgens hem
in het onderwijs vooral voor met betrekking tot niet-lesgebonden taken, de tweede
vooral met betrekking tot de lesgevende taken zelf. Voor beide vormen beveelt hij een
analoge werkwijze aan. Om tot vermindering van de kwantitatieve werkdruk te komen dient men eerst de taken goed te inventariseren, daarna te beoordelen op aspecten
als benodigde tijd, taakzwaarte e.d., en daarna op evenwichtige wijze te h erverdelen
op een zodanige manier dat zoveel moge lijk volledige functies worden ge schapen . Dit
zijn functies me t naast uitvoerende taken ook voldoende ond ersteunende, voorbereidende en organiserende taken. Om de kwalitatieve werkdruk te verminderen moeten
problemen en regelmogelijkheden worden geïnventariseerd, beoordee ld en, waar
nodig, meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht (o.c ., p. 15 e.v.).
Wat betreft deze ‘werkdruk bij onderwijstaken’ (WEBO) zijn door het NIA een p assend instrument en een aansluitende methodiek ontwikkeld (zie Christis, 1992). In het
instrument worden taken en regelproblemen opgesplitst in diverse categorieën. Bij de
taken worden on derscheid en: uitvoerende, coördinerende, bestuurs-, voorbereidende,
ondersteunende, en specifieke directie-taken. De m ogelijke regelproblemen zijn: normen, leerlingen, middelen, handelingen, omgeving, functionele contacten, feed-back
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informatie en algeme ne inform atie. Na m eting en inventarisatie kan de school maatregelen nemen om te hoge taakbelasting en werkdruk te verminderen.
In aansluiting op dit werk van Christis hebben Van Dongen en Raaijmakers (1993)
een methode voor het ontwerpen van taakbeleid op school ontwikkeld. De methode
telt vier onderdelen c.q. stapp en (o.c., p. 8 e.v.):
- het taakomvangsbeleid, d.w.z. het vaststellen van de inhoud en omvang van het
takenpakket dat de school op zich wil nemen, op basis van de bestaande taken,
formaties en budgetten en in relatie tot de nagestreefde doelen en taakopdrachten;
- het taakverdelingsbeleid, d.w.z. de toedeling van de vastgestelde schooltaken aan
functies en de toewijzing van functies aan personeelsleden;
- het taakbelastingsbeleid, d.w.z. de toerusting van het pers oneel me t voldoende
regelmogelijkheden en capaciteiten om aan de gestelde taakeisen te voldoen, met
inachtneming van individuele w ensen en deskund igheden e n specifieke eisen vanuit
de school als werk omgeving;
- het belastbaarheidsbeleid, d.w.z. allerlei spec ifieke maatregelen, gericht op
individuele leraren, die hen beter moeten toerusten voor hun taak of die problemen
die ze bij hun taakvervulling ervaren moeten voorkomen of beperk en (Van Dongen
& Raaijmakers, 1993, p. 11).
De beslissingen die binnen sc holen in het kader van deze beleidsprocessen worden
genomen, bepalen mee in welke mate werkdrukproblemen zullen voorkomen. Goede
beslissingen op deze terreinen, zo wordt verondersteld, kunnen stressverschijnselen
voorkomen dan we l sterk redu ceren. In d ie zin kan het taakbeleid worden gebruikt om
preventieve maatregelen te ontwerpen.
Als deze stappen goed worden doorlopen , resulteert een werkorganisatie waarin taken
optimaal kunnen worden vervuld met een optimale match tussen eisen vanuit de
werkomgeving en regelmogelijkheden en -capaciteiten van het pers oneel.

2.7.2.8 A rbobele id
De term arbeidsomstandighedenbe leid, of kortweg: arbobeleid, dekt een breder gebied van maatregelen dan de drie eerd er genoem de categorieën. Arbobeleid kan worden gedefinieerd als he t georganiseerd g eheel van activiteiten dat w ordt ondernomen
om veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk te bevorderen. Arbobeleid omvat
dus meer dan alleen de aanpak van werkbelastingsproblemen; deze worden doorgaans
beschouwd als specifieke aspecten van de ‘gezondh eids-’ of ‘welzijnsproblem atiek’.
Onder arbobeleid vallen namelijk ook andersoortige risico’s voor welzijn, gezondh eid
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en materiële veiligheid. H et arbobele id strekt zich in onderw ijsinstellingen niet alleen
uit tot leerkrachten, ook ondersteunend personeel en de leerlingen zijn op grond van
de arbowet bescherm d.
We concentre ren ons in d it project evenwel op arbobeleid voor leerkrachten. Twee
vragen zijn in dat verband re levant: 1) uit we lke elemente n bestaat een adequaat arbobeleid? en 2) hoe kan een adequaat arbobeleid worden ontwikkeld?
Beide vragen kunnen worden be antwoord met behulp van een model, dat is ontwikkeld voor de invoering van arbobeleid in het bedrijfsleven en dat een overzicht geeft
van de verschillende activiteiten c.q. stadia die in het proces van arbobeleidsontwikkeling aan de ord e zijn (CO B/SER , 1990; Koenders, 1 994). Dit m odel kent 5 stappen:
- Willen: de top van de organisatie spreekt het voornem en uit dat me n de intentie
heeft de zorg voor goede arbeidsomstandigheden te bevorderen en daartoe een arbobeleid te gaan opzetten. Dit voornemen wordt schriftelijk vastgelegd in een
‘intentieverklaring’;
- Weten: men oriën teert zich op de problem atiek en inventariseert w elke problemen
op arbogebied er in de eigen organisatie zijn . Die inventarisatie kan de vorm krijgen
van een ‘risic o-inventarisatie en -evaluatie’;
- Wegen: men organiseert overleg over de geïnventariseerd e knelpun ten met alle
betrokkenen en stelt een plan op om knelpunten die prioriteit hebben aan te pakken.
De uitkomsten van het beleidsoverleg kunnen worden vastgelegd in een
‘arbobeleidsplan’, een ‘arbojaarplan’ of een ‘plan van aanpak’;
- Werken: concrete verbeteringsmaatregelen worden doorgevoerd. Daarvoor worden
‘verantwoordelijkheden’ toegewezen en ‘werkafspraken’ gema akt;
- Waken: de resultaten van concrete verbeteringsacties worden geëvalueerd en er
wordt naar gestreefd de zorg voor goede arbeidsomstandigheden op de één of andere manier structureel in de organisatie te verankeren. Verantwoording k an bij voorbeeld worden afg elegd in een ‘arbojaarv erslag’.
Dit model, dat inmiddels als het ‘5W-model’ bekend staat, wordt veel toegepast in de
arboadviespraktijk. Het wordt ook door de Arbeidsinspectie gebruikt als standaard om
de kwaliteit van arbobeleid in organisaties te beoordelen. De kernelementen van het
model: de intentieverklaring, d e risico-inventarisatie, het arbo-overleg, het beleid splan
of plan van aanpak, de verantwoordelijkheidsverdeling en het verslag van activiteiten
worden ook wel gezien als de centrale elementen van wat wordt genoemd een ‘arbozorgsysteem’. Invoering van zo’n arbozorgsysteem impliceert dat organisatieleden
een structurele voorziening voor verbetering van arbeidsomstandigheden treffen,
waardoor de aanpak van arboproblemen wordt losgem aakt van informele verhoudingen en persoo nlijke voorkeuren. Als het systeem meer is dan een papieren zaak, kan
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dat de aanpak van problemen soms sterk bevorderen. Ook stressbeleid , of liever, antistressbeleid, kan natuurlijk in zo’n ruimer arbozorgsysteem worden opgenomen.
Arbobe leid en arbozorgsystemen zijn instrumenten die in het algemeen meer geschikt
lijken voor grote, bureaucratische organisaties dan voor kleine, professionele organisaties (zoals basisscholen), die zich kenmerken door overzichtelijke verhoudingen,
korte communicatielijnen, directe aanspreekbaarheid van personen en een informele
werkcultuur. Toch kan het we l eens goed zijn ook de meer improviserende gang van
zaken in kleinere organisaties langs de mee tlat van het arbozorgsysteem te leggen.
Een meer structurele aanpak van verbetering van arbeidsomstandigheden en een sterkere verankering van arbozorg in de organisatie is ook in kleine organisaties re aliseerbaar, zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van de voor het kleinbedrijf typerende
flexibiliteit (Warmerdam e.a., 19 93).

2.7.2.9 Samenhang met andere beleidsterreinen
Tenslotte willen we kort iets zeggen over de samenhang van stresspreventiebeleid,
zoals dat hier is besproken, met een aantal andere beleidsterreinen dat onderdeel is
van het personeelsbeleid van een organisatie i.c. een school. Belangrijke samenhangen liggen er in de richting van met nam e drie terreine n: het instroombeleid, het doorstroombe leid en het uitstroombeleid. Deze drie terreinen -en vooral de samenhang
ertussen- vormen de kern van wat in de actuele discussie het ‘human resource management beleid’ van een organisatie wordt genoemd. Relaties met de stressproblematiek kunnen als volgt worden ge legd:
- instroombeleid (bijv. via werving, selectie, plaatsing, aanstelling) kan worden ingezet om te bevorderen d at ‘de juiste persoon op de juiste p laats’ komt. Dat wil zeggen dat er een juiste match tussen taakeisen en pe rsoonlijke capaciteiten wordt
gerealiseerd op het moment dat mensen nieuw een organisatie binnen komen. D it
vermindert de kans o p stress op termijn en kan in d ie zin preventief werken;
- doorstroo mbeleid (bijv. via herplaa tsing, opleid ing, loopbaanontwikkeling) kan
worden ingezet om te bevorderen dat die match gehandhaafd blijft én om te
bevorderen dat, waar een mismatch tussen eisen en capaciteiten ontstaat - een belangrijke stressfactor- ingegrepen kan worden om de balans te herstellen;
- uitstroomb eleid (bijv. via detach ering, outp lacemen t, afvloeiing , ontslag) ka n in
geval van een blijvende en niet oplosbare mismatch tussen eisen en capaciteiten een
oplossing bieden en ernstiger stressproblemen op termijn voorkomen. H et zal duidelijk zijn dat in dit geval belangen van personen en van organisaties n iet parallel
hoeven te lopen.
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In de praktijk wordt dit soort maatregelen toenemend aanbevolen als instrumenten om
werkbelastingsproblemen te voorkomen en te verminderen. Ons inziens raken ze
echter aan de grenzen van wat nog ‘stresspreventiebeleid’ kan worden genoemd.
Maatregelen op dit vlak kunnen wel een functie hebb en in het kader van stresspreventie, maar vallen eigenlijk onder andersoortige beleidsterreinen zoals mobiliteitsbeleid,
loopbaan beleid of organisatie-ontwikkelingsbeleid (Hoogendijk, 1994; De Both,
1994). Die terreinen vallen buiten de scope van dit projec t.

2.7.3 Voorlopig schema
De in par. 2.7 naar voren gekomen aspecten van stresspreventie kunnen in onderlinge
samenhang geordend worden. Al doende ontstaat het v olgende voorlopige schema,
dat een overzicht en in zicht geeft in de (mog elijke) preventie van stress bij leerkrachten in het onderwijs.
*primaire preventie
**voorkomen dat de stressbron bestaat of ontstaat
***zelfw erkzaam heid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****’welzijnsprofiel’/volledigheid functie/kwaliteit arbeidsinhoud
*****kwaliteit arbeidsomstandigheden
****** taakbeleid
*******aantal taken (kwantitatieve werkdruk)
********taakomvangsbele id
********taakverdelingsb eleid
****** **taakbe lastingsbele id
****** **belastb aarheidsb eleid
***** **taak uitvoering (kwalitatieve werkdruk, les)
********taakomvangsbele id
********taakverdelingsb eleid
****** **taakbe lastingsbele id
****** **belastb aarheidsb eleid
****** arbobeleid
*******veiligheid
****** *gezond heid
****** *welzijn
60

*****kwaliteit arbeidsvoorwaarden
*****kwaliteit arbeidsverhoudingen
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****’welzijnsprofiel’/volledigheid functie/kwaliteit arbeidsinhoud
*****kwaliteit arbeidsomstandigheden
****** taakbeleid
*******aantal taken (kwantitatieve werkdruk)
********taakomvangsbele id
********taakverdelingsb eleid
****** **taakbe lastingsbele id
****** **belastb aarheidsb eleid
***** **taak uitvoering (kwalitatieve werkdruk, les)
********taakomvangsbele id
********taakverdelingsb eleid
****** **taakbe lastingsbele id
****** **belastb aarheidsb eleid
****** arbobeleid
*******veiligheid
****** *gezond heid
****** *welzijn
*****kwaliteit arbeidsvoorwaarden
*****kwaliteit arbeidsverhoudingen
**voorkomen dat de stressbro n actief wordt
***zelfw erkzaam heid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
**voorkomen dat de werknemer met de stressbron in aanraking komt
***zelfw erkzaam heid
****individueel
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****collectief
****organisatorisch
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*secundaire preventie (voorkomen van inadequate om gang met de stressbro n)
**zelfw erkzaam heid
***individueel
***collectief
***organisatorisch
****stres smanag ementbe leid
*****lichamelijk functioneren
*****psychisch functioneren
*****groepsgerichte technieken
*****organisatieniveau
******taakstructurering
******organisatie-ontwikkeling
**interventie van buitenaf
***individueel
***collectief
***organisatorisch
****stres smanag ementbe leid
*****lichamelijk functioneren
*****psychisch functioneren
*****groepsgerichte technieken
*****organisatieniveau
******taakstructurering
******organisatie-ontwikkeling
*tertiaire preventie
**voorkomen dat de blootstelling negatieve gevolgen heeft
***zelfw erkzaam heid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
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*****verzuimbe leid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
****** reïntegratie
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****verzuimbe leid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
****** reïntegratie
**voorkomen dat optredende negatieve gevolgen verergeren
***zelfw erkzaam heid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****verzuimbe leid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
****** reïntegratie
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****verzuimbe leid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
****** reïntegratie

2.8 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn de in de literatuu r voorkomende begrippen met betrekking tot
werkbelasting van leerkrac hten en de mogelijke reductie hiervan, en de onderlinge
relaties tussen de verschillende begrippen, o p een rij gez et. Een eer ste accent h ierbij
werd gelegd op de emotionele, sociale, organisatorische of ook andere kenmerken en
processen die werkbelastingsproblemen van leerkrachten kunnen veroorzaken. In
grote lijnen bleek het volgende. Mogelijk e oorzaken van deze werkbelastingsproble63

men zijn enerzijd s persoon lijke kenmerken en processen (par. 2.4.2) en anderzijds
omgevingskenmerken en -processen (par. 2.4.3). He t feit dat er sprake kan zijn van
werkbelasting, wordt zichtbaar in verschillende soorten stressreac ties (zie par. 2.5).
De kenmerken van mogelijke oorzaken ofwel stressbronnen en de verschillende
stressreacties zijn in voorlopige schema’s geordend (zie de respectievelijke paragrafen; zie ook bijlage 1).
Er dienen bij deze in de literatuur gevonden resultaten al wel enkele kanttekeningen
gemaakt te worden. Ee n eerste pro bleem, dat o verigens ook vaak in de literatuur
wordt aangeka art, is dat veel onderzoek plaatsvindt in de vorm van individueel enquêteren van leerkrac hten of dire ctie-leden. H ierbij worden w el veel ervaren
belastingsverschijnselen naar voren gebracht, maar de betrokkenen zelf behoeven niet
te doorzien in welke mate deze prob lemen samenha ngen met of veroorzaakt worden
door bepaalde organisatorische kenmerken. Dit wordt empirisch ook g edemonstreerd
in het resultaat van het omvangrijke IVA-onderzoek (IVA, 1987) da t vermeld is in
par. 2.4.3.1. De conclusie uit dat onderzoek is dat meningen van leerkrachten geen
relatie hoeven te hebb en met de f eitelijke omstandighede n.
Een tweede kanttekening bij deze weergave van resultaten op grond van de literatuur
betreft het volgende. Aansluitend op de eerste kanttekening, blijkt in veel van de beschikbare onderzoeksresultaten dat een bepaalde stresservaring geduid wordt als oorzaak. Dit houdt onder an dere ook in dat een ‘sym ptoom’ van stress gezien kan worden als ‘oorzaak’ en dus ook de aanpak van de problematiek niet correct kan worden
aangeze t. Opvallend in de literatuur is bijvoorbeeld dat het ‘eigene’ van
onderwijsorganisaties niet als zodanig geanalyseerd wordt of ter discussie staat. Stresshantering en stresspreventie kunnen dan niet echt succesvol worden ingericht omdat
de uiteindelijke oorzaken van de werkbelasting buiten scho t blijven. Vanwege het
belang van deze conclusie wordt hierop nader ingegaan.
In de literatuur over werkbelasting van leerkrachten worden be paalde m ogelijke
oorzaken in het geheel niet genoemd. Bedoeld worden hier de reeds ge ruime tijd
bestaande inzichten over de relatie tussen bepaalde systeem- of organisatie-kenmerken van het ond erwijs en d e resulteren de belevings-, mo tivatie- en functioneringsproblemen van zowel leerkrachten als leerlingen (z ie bijvoorbeeld Doornbos, 1969; De
Groot, 1966; Kohnstamm, 1963 (oorspronkelijk 1928) ; Parkhurst, 1922). Het meest
relevant zijn de negatieve beoordelings- en selectiekenmerken in het leerstofjaarklassensysteem en, mede hierdoor, de continu e demotivatie van bepaalde groepen
leerlingen. Deze de motivatie wordt ook gestimuleerd door te eenzijdige didactische
werkvormen en hieraan gerelateerde in flexibele groeperingsvormen. Er ontstaan
steeds leerlingproblemen, die d oor docenten steeds ondervangen moeten worden
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hetgeen een ‘uitputtin gsslag’ is. H et volgende dient ter korte illustratie van deze problematiek:
1. uit onderzoek blijkt dat, w anneer leerlingen op vierjarige leeftijd de basisschool
binnenkomen, er reeds zeer grote verschillen tus sen leerlingen bestaan in s ociaal,
emotione el, motorisch en cognitief opzicht (zie bijvoorbeeld Van Kuyk, 1991,
1992; Van Kuyk & Verhoeven, 1996; Moo ij & Smeets, 1997);
2. tevens blijkt dat het speel/leeraanbod, zoals door leerkrachten aangereikt, in het
algemeen aanmerkelijk smaller van bandbreedte is dan nodig zou zijn gezien de
feitelijke verschillen tussen de leerlingen. Om deze reden ontstaan bij naar beneden
(‘zwakkere’) of naar boven (‘begaafde’) van het gemiddelde afwijkende leerlingen,
van het begin van de basis school af a an, grotere k ansen op emotione le, motivationele, motorische en co gnitieve problem en (zie Do ornbos & Stevens, 1987, 1988; Durkin, 1966; Moo ij, 1980, 1991a, 199 1b, 1991c, 1994 a, 1994b);
3. vanwege de op het gemiddelde in de groep(en) of klas(sen) gebaseerde beoordeling en cijfergeving worden deze mo tivatie-problemen vergroot, in het bijzonder
voor de leerlingen die aanvankelijk relatief zwakker zijn dan hun leeftijdgenoten
(zie Doornbos, 1969; De Groot, 1966; Mooij, 1979, 1980, 1987, 1988). Omdat
relatief meer begaafde leerlingen gedwongen worden tot o nderpreste ren, zullen
deze leerlingen na enkele schoolmaanden tot schooljaren ook minder functioneren
dan mogelijk is. De problemen van deze begaafde leerlingen worden geleidelijk aan
groter en groter (zie Mooij, 19 91a, 1994 b). Uiteind elijk zijn zij in hu n uiterlijke
gedrag soms niet meer te onderscheiden van zwakker begaafde leerlingen en worden zij verwezen naar h et speciaal onderwijs (Fra nsen, 1988; Mo oij, 1991a);
4. een hoofdoorzaak van deze problematiek is dat het onderwijs als systeem in de
inhoudelijke uitwerking en vormgeving leeftijdsg ebaseerd en niet leerling gericht is,
hetgeen bij relatief afw ijkende leerli ngen continue d emotivatie en verschillende
soorten gedrags- e n cognitieve problemen kan veroorzaken (zie ook Arbeitsgruppe
Schulforschung, 1980). Gesproken kan worden van continu e ‘systeem demotivatie’
door het onderwijs van juist de meest kwetsbare of ook getalenteerde leerlinggroepen (Mooij, 1984 );
5. deze risico-leerlingen proberen zich vaak wel op velerlei manieren aan dit systeem te onttrekken (zie bijvoorbeeld het ‘lesondergravend gedrag’ bij M ooij, 1982).
Verschijnselen als pesten van medeleerlingen of de leerkracht (Mooij, 1992a) en
leerlinggeweld (Mooij, 1994a; Mooij & Vierke, 1997) z ijn in dit verband m ede te
interpreteren als vormen van verzet tegen een niet-aansluitend onderwijssysteem.
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Andere mogelijke oorzaken van dergelijke sociale problemen in en rond de school
zijn het niet-bewust sturen van de sociale processen door de leerkracht(en), en het
de leerlingen niet mede-v erantwoordelijk maken voor de aard en controle van de
sociale processen (zie Mooij , Selten, & Smeets, in voorbereiding). Relatief ‘zwakke’ leerkrachten worden hiervan de dup e: zij worden do or de leerling en stelselma tig
op de korrel genomen. Dit blijkt kwantitatief bijvoorbeeld ook in de onderzoeksgegevens van Mooij (1992a, 1994b) en Mooij en Vierke (1997). Beschrijvingen van
door de leerlingen bewust ontw orpen strate gieën ter ondergraving van het functioneren van leerkrac hten als leerk racht zijn te vin den bij bijvoorbeeld Mooij (1982).
Deze negatieve sociale interactionele processen zijn kernprocessen in de door de
leerkrachten ervaren werkbelasting (vgl. ook hoofdstuk 2 );
6. de organisatie van het onderwijs maakt feitelijk dus te weinig positief functioneren van individuele ontwikkelings- en lee rprocesse n in een soc iale context mogelijk. Dit zijn ech ter wel de eigenlijke ‘productie-processen ’ waartoe de schoolorganisatie in het leven geroepen is (zie ook de wetgeving van het basis- en voortgezet
onderwijs). Hierdoor worden juist b ij de risico-leerling en steeds w eer demo tivatieen cognitieve problemen gecreëerd, die vervolgens steeds extra moeite en maatre gelen vragen van individuele leerkrachten. Voor de individuele leerkrachten is dit een
‘oneindig’ herhalingsproces van extra taakbelasting, dat zwaarder wordt naarm ate
de kenmerken tussen leerlingen meer uiteen lopen. De implementatie van het
CITO-leerlingvolgsysteem lijkt deze negatieve werkb elastingseffecten te kunnen
vergroten, zo nder dat aa n de eigen lijke oorzaken van de problemen iets verandert;
7. de enig m ogelijke aanpak van deze oorzaken lijkt te zijn: vaststelling van relevante beginkenmerken van leerlinge n en aanslu itende flexibilisering van het
speel/leeraanbod in speel/leerstoflijnen, dus afstemming van de onderwijsorganisatie op de relevante leerlingkenmerken ofwel ‘leerlin ggericht on derwijs’ (zie Mooij,
1992c, 1993, 1995, 1996; Mooij & Smeets, 1996, 1997; Mooij & Van Aanh olt,
1997). In circa 18 scholen voor basisonderwijs en zes scholen voor voortgezet onderwijs wordt sedert enkele jaren dergelijk onderwijs als systeem in de onderwijspraktijk ontwikkeld, in samenwe rking met leerkrachten. D e opgedane ervaringen
weerspiegelen dat het onderwijs inderdaad ‘leerlinggerichter’ kan worden in de zin
van pedagogisch on dersteunender, preventiever ten aanzien van het onts taan van
leerlingproblemen, en motiverender en zinvoller voor de leerkrachten. Het blijkt
ook dat het benodigde schoolontwikkelingsproces dient ter adequatere professionalisering van de leerkrachten in teamverband, in c ombinatie met de uitvoering van
de benodigde aanvullingen en wijzigingen in de onderwijsinhoud, onderwijsdidactiek en onderw ijsorganisatie, zowel op leerlingniveau als op groeps- of klas- en
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schoolniveau (zie het onderzoek ter ondersteuning van deze schoolontwikkeling in
het basis- en voortgezet onderw ijs bij Mooij, 1993, 1997 a, 1997b).
Het is, nogmaals, opvallend dat d eze categorie ‘systeemeigen oorzaken’ in de literatuur in verband met werkbelasting van leerkrachten in het geheel niet genoemd wordt.
Dit geldt ook voor de meest recente publicaties (zie bijvoorbeeld De Jo nge, Kompier,
Furda, & Reuvers, 1997). Indien deze onderwijskenmerken de rol hebben die hen
wordt toegedicht, zou aanpak van werkbelastings- of gezondheidsproblemen met
uitsluiting van deze m ogelijke oorzaken gezien kunnen worden als ‘dweilen met de
kraan open’.
Een derde kanttekening bij de verrichte literatuurstudie is de volgende. Naast het niet
aanwez ig zijn van de bovengenoemde ‘klassieke inzichten ten aanzien van moge lijke
oorzaken van werkbelastingsproblemen van leerkrac hten’, lijken ook no g recente
mogelijke oorzaken van werkbelastingsproblemen te kunnen ontbreken. Hierb ij wordt
gedacht aan de mo gelijke problemen die samen kunnen gaan met organisatorische
veranderingen in het onderwijs zoals samenvoeging of fusie van scholen, ophef van
scholen, enzovoorts. Met name in de afgelopen vijf jaren is er in het Nederlandse
onderw ijs een ware fusiegolf aan de gang, die n a het voortgezet onderwijs nu ook het
basisond erwijs bereikt heeft. In de literatuur lijkt hierover nog geen informatie ter
beschikking, terwijl uit eige n praktijkervaringen bekend is dat de werkbelastingsproblemen van leerkrachten vanwege reorganisatie of fusie zeer groot kunnen
zijn of te groot kunnen worden.
Een tweede a spect in de lite ratuurstud ie betreft de m ogelijke ondervanging van de
werkbelastingsproblemen. De literatuuranalyse leidt in dit verband tot tw ee relevante
onderscheiden: ten eerste de ondervanging via ‘stresshantering’ en ten tw eede via
‘stresspreventie’. Deze begrippen zijn uiteengelegd en beh andeld in s uccessievelijk
par. 2.6 en 2.7 (zie ook bijlage 1).
Bij de uitwerking van de mo gelijke ondervanging in de literatuuranalyse blijkt dat er
nog vrijwel geen onde rzoek naar de ond ervanging en mogelijke effecten hiervan heeft
plaatsgevonden. Bovendien kunnen ten aanzien van de ondervanging vergelijkbare
kanttekeningen gemaak t worden als hierboven gebeurd is ten aanzien van het aspect
van de moge lijke oorzaken. Er ligt hier blijkbaar nog veel terrein dat nauwelijks betreden is.
Een derde accent in de literatuurstudie ligt op de beschikbare of te construeren middelen en werkw ijzen waarmee d e mogelijk e oorzaken van werkbelasting zo effectief
mogelijk aan te pakken zijn. Hierop is, op basis van de literatuur, nauwelijks een
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antwoord te geven. Ten eerste is in de paragrafen 2.6 en 2.7 al gebleken dat er nog
maar weinig relevant onderzoek beschik baar is, alhoewel er vele instrumenten beschikbaar zijn en aanpakken in zwang zijn. Omdat niet o f nauwelijks op betro uwbare
en valide wijzen is vastgesteld wat de effecten van de beschikbare instrumenten en
aanpakken zijn, is het eigenlijk n iet verantw oord hierover uitspraken met betrekking
tot efficiëntie of effectiviteit te doen.
Verwant onderzoek naa r het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs (Van Kessel e.a., 19 96) levert wel globale gegevens op, die echter voor het
doel van het huid ige onderz oek te we inig specifiek houvast bieden. In het genoemde
onderzoek werd bij een steekpro ef van circa 46 0 scholen in het basiso nderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroeps onderw ijs in 1995 g eïnventariseerd
wat zij aan bedrijfsgezondheidszorg deden, in hoeverre zij beleid op dit terrein voerden en w elke de belangrijkste beleidsonderdelen waren.
Uit de resultaten blijkt dat op de meeste scholen drie deelgebieden de kern vormen
van het BGZ-beleid: taakbeleid, verzuimregistratie- en o nderzoek , en reïntegratiebeleid. Op circa driekwart of meer van de scholen komen de ze activiteiten voor en zijn
ze een belangrijk onderdeel van het bele id. In het bero epsonde rwijs en he t voortgezet
onderw ijs is er een vrij grote groep scholen waar men daarnaast ook aandacht begint
te schenken aan meer structure le, op preventie gerich te activiteiten, zoals verzuimpreventie, individuele counseling en loopbaanbegeleiding. Op scholen in het basisonderwijs komen dat soort activiteiten beduidend m inder voor. Voor elke sector geldt tenslotte dat er nog relatief weinig aa ndacht is voor nieuw e, meer spe cifieke instrumenten van preventief beleid, zoals stresscursussen, schoolgezondheidsonderzoek,
gezondheidsvoorlichting en inzet van het bedrijfsmaatschappelijk werk. In het
basisonderwijs komen die activiteiten bij 10 -15 proce nt van de scholen voor (o.c.).
In dit onderzoek is ook een aantal case-studies gedaan naar het functioneren van de
bedrijfsgezondheidszorg op basisscholen. De focus was daarbij gericht op preventie
en reïntegratie van langdu rig ziekteverzuim. Uit de cases blijkt dat preventiebeleid op
de betreffende scholen nog in de kinderschoenen staat en dat men zich vooralsnog
concentreert op terugdringing van het langdurige verzuim via reïntegratie. Beleid op
dit terrein blijkt vooral te worden ontwikkeld op het niveau van het bestuur, doorgaans niet voor een school, m aar voor een groep basisscholen of een bepaalde doelgroep leerkrachten gezamenlijk. De schoolteams zelf zijn vooral bezig met de uitvoering van beleid, met name met de begeleiding en opvang van weer terugkerende
(langdurig) zieken. Het overleg tussen be drijfsarts en sc hool vind t voornamelijk op
het niveau van het bestuur plaats. De schoolleiders zelf w orden wel toenemend betrokken bij het uitstippelen van reïntegratieplannen en het bewaken van de uitvoering
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ervan. Concrete reïntegraties blijken in een aantal gevallen een eerste aangrijpingspunt om structu rele aspecte n in het functioneren van de schoolorganisatie en het
schoolteam aan de orde te stellen en kunnen in die zin een opstap vormen voor meer
preventieve maatregelen. Dergelijke activiteiten worden soms ook in de vorm van een
speciaal project opgez et. Belang rijke preventieve factoren in de betreffende scholen
zijn volgens betrokkenen een positief werkklimaat, goede onderlinge verhoudingen
binnen het team, op en comm unicatie en actieve participatie van teamleden in de besluitvorming (Van Kessel e.a., o.c.).
Aansluitend op deze informatie, conclusie s en kanttekeningen lijkt het ten eerste van
belang om ook in de praktijk van het basiso nderwijs z elf na te gaan of bijvoorbeeld
het voorlopige schema m et mogelijk e oorzaken van werkbelasting van leerkrachten
uitbreiding of genuanceerdere interpretatie zou behoeven. Dit geldt tevens voor de
mogelijke aanpak of onde rvanging van de geconstateerd e problemen. Vervolgens is
het, ten tweede, in het kad er van het uit te voeren project belangrijk c oncreet zic ht te
krijgen op de praktische mogelijke invullingen met betrekking tot de te maken filmbeelden.
Deze twee doelstellingen zijn gecombineerd uit te voeren do or middel van een pilot
onderzoek in basisscho len. Het kernpunt van zo’n exploratief onderzoek zou met
name zijn: meer inzicht te krijgen in de ‘w erkelijke’ oorzaken van werkbelasting en
de mogelijke ondervanging hiervan, uitlopend op de w erkelijke preventie van
werkbe lasting. Concree t gaat het bij dit la atste om an twoorden op vragen als hoe een
dergelijk preventie-beleid opgezet kan worden, hoe teamleden erbij kunnen worden
betrokken, wie er we lke rol in kan spelen, hoe het kan worden gekoppeld aan individuele activiteiten, hoe het kan worden ontwikkeld en verankerd in de schoolorganisatie, en welke voorwaarden m oeten worden vervuld wil het succesvol zijn. Con crete
praktijkinfo rmatie op deze punten is vooral ook nodig gezien de gewenste ontwikkeling van zelfinstructie-m ateriaal voor leerkrachten.
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3 Opzet van het exploratief praktijkonderzoek

3.1 Inleiding
Zoals uiteengezet in de conclusies van hoofdstuk 2 zal er een exploratief p raktijkonderzoek verricht worden naar de waargenome n en feitelijke mogelijk e oorzaken en
aanpakken van werkbelastingsproblemen van docen ten in het ba sisonderw ijs. Dit
vooral met het oog op he t uitwerken van concre te mogelijk heden tot vermindering
van de werkb elastingspr oblemen in het onde rwijs, te illustrer en in een ze lfinstructiefilm voor leerkra chten (vgl. ook het do el van het project in hoofdstuk 1).
Teneinde zicht te krijgen op in de basisschool werkzame factoren en mogelijkheden,
is het gewenst dit onderzoek uit te voeren in scholen die met de werkbelastingsproblematiek ervaring hebben. De selectie en benadering van deze scholen wordt aan de
orde gesteld in par. 3.2. In de daarop volgende paragraaf 3.3 wordt het resu ltaat wat
betreft de deelname van scholen behande ld. De we rkwijze pe r school komt aan bod in
par. 3.4. De conclusie wat betreft de hier gehanteerde methode van onderzoek volgt
tenslotte in par. 3.5.

3.2 Selectie en benadering van scholen
In overleg met het COBGZ is de selectie van scholen als volgt gebeurd. Ten eerste
heeft het COBGZ op grond van landelijk beschikbare cijfers de verzuimgegevens per
basisschool in het schoo ljaar 1995- 1996 op e en rij gezet. Vervolgens zijn door het
COBGZ 50 schole n geselecte erd met een relatief hoog percentag e ziekteverzuim
(zeven procent of hoger). In e en derde s tap zijn Arb o-consule nten in de regio van de
betreffende scholen benaderd met de vraag of zij informatie over het onderzoek in de
school wilden bespreken. Ten behoeve van dit gesprek is samenvattende inform atie
over het onderzoek ter beschikking gesteld van de Arbo-co nsulenten (zie bijlage 2).
Via het COBGZ werden de namen en adressen van geïnteresseerde scholen doorgegeven aan het ITS. Het ITS benaderde vervolgens telefonisch de op deze wijze geselecteerde scholen. H et veldwerk vanuit het ITS startte in de loop van januari 1997. De
stand van zaken rond half februari 1997 was als volgt (met tussen haakjes steeds de
aantallen basisscholen):
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1. Scholen die reeds van buiten bijgestaan werden door Arbo, SAD, of sociaal-pedagoog: (6);
2. Scholen die vanuit het ITS schriftelijke informatie (zie bijlage 2) kregen toegestuurd: (6);
3. Scholen die eerst mo ndeling toelichting wilden : (2);
4. Scholen die via de A rbo-consulent direct me e willen doen: (3).

3.3 Deelname
Scholen in categorie 1 van par. 3.2, dus scholen die van buiten reeds bijgestaan werden, kwamen niet in aanmerking voor deelname. Dit om de lopende processen niet te
verstoren. Van de scholen die sch riftelijk informatie kregen toegestuurd, reageerden
er twee positief. Bij de scholen die eerst mondelinge toelichting wilden, w as dit deels
omdat er tussen ITS en CIRCON afgesp roken was dat de camera-opnamen zo direct
mogelijk zouden moeten beginnen teneinde geen risico te lopen dat opnamen ³ater
geweigerd zouden worden.
Met name in scholen met actuele fusie- en opheffingsperikelen was het niet eenvoudig om tot deelname te besluiten. Dit ondanks mondelinge en schriftelijke garanties
wat betreft strikte vertrouwelijkheid van de opn amen. In é én schoo l waarin dit mondeling toegelicht werd, reageerde het team verdeeld en werd afgezien van deelname.
In een andere school werd uiteindelijk wel tot deelname besloten.
De uiteindelijke participatie aan het exploratieve onderzoek bedraagt dus vijf scholen
basisonderwijs. De scholen liggen verspreid in Nederland . Hieronder volgt bekno pte
informatie p er school.
School 1 (CZ)
De telefonisch verkregen inform atie is dat de sc hool in ma art een totale Arbo -schoolinspectie krijgt. Het werd via de directeur niet held er of en in w elke mate er problemen zijn. Toch wordt vermoed d at de schoo l niet voor niets is aangemeld. De tijdens
het telefoonge sprek aan de directeu r gedane su ggestie was de PAGO-vragenlijsten
voorafgaand aan de vergadering in te laten vullen en deze tijdens de vergadering onder andere te bespreken. Dit zou deels ook functioneel kunnen zijn voor de inspectieronde. Hiermee ging de directeur akkoord. De eerste vergadering met het gehele team
vond plaats in de twee de helft van februari 1997.
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School 2 (KL)
De telefonisch verkregen informatie is dat de school een wat ouder team heeft, wat
vastgeroest is, en via taakbelasting / taakverdeling weer aan de slag zou kunnen. Toegezegd is de PAGO-lijst toe te sturen. Men zal deze vooraf invullen, en de vergadering beginnen met de be spreking hiervan. De eerste vergadering met het gehele team
is gehoud en in de tw eede helft van februari 1997.
School 3 (ME)
Na het toesturen van de schr iftelijke informatie over het project (zie bijlage 2) is men
akkoord. He t team zal tevoren de PAGO invullen.
De specifieke interesse gaat uit naar werkbelasting per bouw: is een bovenbouw
zwaarder belast met al het nakijkwerk of is een onderbouw fysiek zwaarder. Daarnaast vraagt men zich af of op de twee fusiescholen de werkdruk verschillend is ofwel
verschillend gevoeld wordt.
De eerste vergadering met het gehele team is geweest in d e tweede helft van maart
1997.
School 4 (MT)
Deze school is een fusie-partner van school 3. De twee scholen hebben dezelfde informatie verstrekt. Eerste vergadering met het gehele team: een week na die in school
3, in de twe ede helft van maart 1997.
School 5 (KD)
Op verzoek is eerst apart gesproken met de mr. Het betref t een ingrijpend probleem
(opheffing van de scho ol, met mo gelijke verspreiding van leerlingen en leerkrachten,
zo mogelijk in verschillende andere scholen van hetzelfde bestuur). Er zijn reeds
langer problemen (het bestuur wilde eerder ook al opheffen, de leerkrachten, ou ders
en media waren tegen).
Eerste vergadering met het geh ele team: in d e eerste helft van april 1997.

3.4 Werkwijze per school
Als algemene richtlijnen voor de dataverzameling per school gelden dat de interviews
en gesprekken op de scholen:
- gehouden worden met zo mo gelijk het gehele team (inclusief d e directie);
- aangevuld met, indien aan de orde, andere relevante personen, afhankelijk van de
situatie.
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Bij de opnamen zelf is goed geluid essentieel. Wat betreft de kwaliteit van het bee ld
wordt voor Super VHS gekozen.
In eerste instantie wordt de gehele vergadering op filmbeeld opgenomen. Afhankelijk
van de gang van zaken worden eventueel meer vergaderingen, op latere tijdstippen,
ook opgenomen. De selectie van opnamen voor latere uitwerking (in de beoogde
leerstoflijn) wordt mede bepaald door de diagnostiek die verricht wordt met be hulp
van de opnamen en eventuele aa nsluitende a ctiviteiten of pro cessen in d e school.
Weergave van de ontwikkeling in het team o f het taakbe leid bijvoorbeeld vraagt ook
longitudinale ontwikkeling en evaluatie tijdens de opbouw van de sociale leerstoflijn.
Per eerste vergadering is het scenario als volgt. Na een korte introductie van het doel
en de functie van de opnamen wordt de aandacht per gesprek gevestigd op twee belangrijke vragen. De eerste vraag is of en , zo ja, welk e werkbelastingsproblemen men
ervaart. Elk teamlid wordt geacht hierop, successievelijk, antwoord te geven. De
tweede vraag luidt: o p welke wijzen zouden deze werkbelastingsproblem en te
ondervangen zijn. Op basis van de succ essievelijke individuele an twoorden wordt
nader ingegaan op mogelijke oplossingen, in het bijzonder ook in organisatorische
richting. Deze uitwerking en de latere vervolgstappe n kunne n per scho ol verschillen.

3.5 Con clusie
Met de exploratieve methodiek in dit hoofdstuk lijkt het mogelijk de benodigde informatie te gaan verzamelen en vervolgens te bewerken, zodat d eze aan he t uiteindelijke
doel kan beantw oorden. De gehanteerde open procedure van dataverzameling voldoet
in dit opzicht aan de doelstelling van het exploratieve onderzoek. De resultaten komen aan bod in het volgende hoofdstuk.
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4 Resultaten

4.1 Inleiding
In de in hoofdstuk 3 vermelde scholen zijn één of meer besprekingen met het team
(leerkrachten en directie) gevoerd. Van al deze besprekingen zijn complete filmopnamen gemaakt. In elke school is de werkwijze wat betreft de d ataverzameling grotendeels identiek, alhoewel er tussen de scholen verschillen bestaan in aantal en inhoud
van de opnam en. Dit houdt verband met het in een school kunnen uitdiepen van de
mogelijkheden tot bijvoorbeeld het omgaan met bepaalde werkbelastingsproblemen
en de wens van het team hierop nader in te gaan. Bovendien wilden enkele scholen
mogelijke veranderingen, die voor met name de concretiseringen van de zelfinstructie
in het visueel materiaal essentieel zijn, gerichter bespreken en uitwerken.
In de paragrafen 4.2 tot en met 4.6 wordt per school het resu ltaat van de bespreking(en) in de periode februari - april 1997 kort samengevat. Nadien zijn nog volgende besprekin gen in sch olen gevoerd. Een (vrijwel) compleet uitgewerkt verslag van
alle gevoerde teambesprekingen in alle scholen is vervaardigd door Circon. De in de
huidige rapportage opgenomen samenvattende verslagen z ijn toegespitst op analyse
van de uit de teambesprek ingen resulterende belan grijkste onderw erpen in het kader
van het project. Steeds wordt inhoudelijk een min of meer compleet geheel gevormd,
zoveel mogelijk vanuit de structurering en onderwerpen zoals gegeven in bijlage 1.
Dit om de betekenis en mogelijkheden voor scenario’s ten behoeve van de uitein delijke productie van het bee ldmateriaa l te helpen verduidelijken en zo mogelijk voor te
bereiden.
Parallel hieraan wordt de situatie van elke school via het in h oofdstuk 2 ontworpen
voorlopige literatuurschema omtre nt stressbronnen, stressreacties, stresshantering en
stresspreventie verhelderd. De uitwerking van de verschillende onderwerpen vormt
dus ook een check op de praktische bruikbaarheid van het voorlopige schema uit de
literatuurstudie. In dit verband worden de onderdelen die wel in de praktijk worden
aangetroffen maar niet in het schema zijn vermeld, in par. 4.2 tot en met 4.6 cursief
weergegeven.
Aansluitend wordt in par. 4.7 nader ingegaan op de gemaakte keuzen in verband met
de inhoud, de vormgeving of co nstructie, het g ebruik en de beoogde effecten van de
film. In par. 4.8 worden de resultaten van een eerste evaluatie van het gebruik van de
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film in een basis school vermeld. In par. 4.9 tenslotte volgen de conclusies uit de
werkzaamheden die in dit hoofdstuk zijn vermeld.

4.2 School 1 (CZ)
Conform de opzet zoals gegeven in hoofdstuk 3 zijn in deze school de volgende onderwerp en en spec ificaties hierbinnen aan de orde.
stressbestendighe id / opgebrand zijn / stresspreventie via ta akbeleid
Stressbronnen: één leerkra cht is geruim e tijd geheel overspannen en opgebrand
(burnt out) geweest, hetgeen door hem onder andere geweten wordt aan he t nooit
klaar zijn met het werk, te weinig tijd hebben om alles goed te doen, en d e grote
papierwinkel rond het o nderwijs (‘ roloverlading’, ‘te veel verantwoordelijkheid’).
Stressreacties: hij somt onder andere op: chronische vermoeidh eid, ontevredenheid,
gespannenheid, emotioneel instorten, emo tionele uitputting, cynisme ten aanzien
van het we rk, niet mee r kunnen functionere n op scho ol.
Stresshantering: hij heeft o.a. gesprekstherapie g ehad bij een ‘praatme neer’ van de
GGD (‘secundaire preventie’) en heeft op school nu een kleine groep leerlingen,
geen combina tie-groep. D e collegae wijzen hem erop dat hij niet altijd a lles zelf
moet doen, of voor 100% goed moet willen doen (sociale ondersteuning). De
leerlingen zelf kunnen volgens de leerkrachten ook meer.
Stresspreventie: in de organisatie van het we rk (taakbe leid) binnen de schoo l wordt
met zijn omstandigheden nadrukkelijk rekening gehouden. Hij heeft een gemakkelijke groep en wordt ontzien bij de vervulling van de overige taken. Het loopt nu
wel redelijk, ma ar hij heeft averij opgelopen en reageert nog steeds emotioneel en
vrij fel op de omstandigheden betreffende het werken in het onderwijs en de verslechteringen hierin.
onderwijskenmerken in de groep:
groep 3:
Stressbron: er zijn zoveel kinderen die aandacht nodig hebben (gedragsproblemen,
allergieën, grote groep), elk kind heeft iets bijzonders, één kind heeft zeer veel
aandacht nodig, dit is niet allemaal te geven.
Stressreactie: de leerkracht ervaart een gevoel van machteloosheid (roloverlading,
te veel verantwoordelijkheid, kwantitatieve werkdruk, kwalitatieve werkdruk,
tijdgebrek, extra taken naast het lesgeven).
groep 8:
Stressbron: storend gedrag van leerlinge n, gezags problem en, heterog eniteit van
leerlingen, moeilijk er ee n invaller les te laten geven, de ouders moeten erbij be75

trokken worden, je moet de hele dag op je qui-vive zijn, je kunt de d ingen slech ts
half doen.
Stresshantering: probleemgedrag van leerlingen misschien te o ndervangen door
belonen van goed gedrag en straffen van ongewenst gedrag, gesprekken met
leerlingen, eventueel ouders.
elke groep:
Stresspreventie: je kunt het in de groep ook anders organiseren, de kinderen meer
zelf laten doen. Vanaf het begin leren zelfstandig te zijn.
Als je een probleem hebt, moet je het zeggen. Da n ben je he t kwijt.
organisatie op school/teamniveau: verdeling taken/verantwoordelijkhede n:
Stressbron: de twee d irectie-leden doen verhoudingsgewijs veel taken, mede omdat
er veel part-timers in het team werkzaam zijn. Deze verdeling wordt aan het begin
van elk nieuw schoo ljaar vastgesteld, in gezamenlijk teamoverleg. De twee
directie-leden blijven dit schooljaar ternauwernood overeind: er is zoveel te doen,
ze zijn steeds met enkele dingen tegelijk bezig, het werk is nooit klaar, vernieuwingen zoals leerlingvolgsysteem en leerlingdossier blijven steeds doorgaan. Zij
houden echter vol tot en met dit schooljaar: afspraak is afspraak.
De (vrouwelijke) part-timers ervaren wel dat het part-time w erken gelegenheid
geeft tot het tijdelijk afstand nemen, een beetje tijd voor jezelf kunnen hebben,
meer tijd aan school w illen en kunnen bested en. Relatief veel part-timers vinden
het werk leuk, fijn om te doen. Enkelen ervaren het werk toch wel als vermoeiend,
zwaarder wordend.
organisatie op school/teamniveau: aandacht v oor informatie-uitwisseling:
Stressbron: enkele part-timers ervaren dat zij soms te weinig of te laat informatie
krijgen over school of gebeurtenissen op school.
onderwijsorganisatie op systeemniveau:
onderwijskundig beleid van de overheid:
Stressbron: te veel papier, te veel eisend, niet gericht op het kind, inspectie kijkt
naar het negatieve, het beleid is een verkapte bezuiniging.
beroepsontwikkelingen:
Stressbron: wij moeten aan veel meer voldoen, wij moeten veel meer doen, steeds
interen op wat je hebt tot het niet meer kan, wij zijn veel te soft, te inschikkelijk, er
zijn veel mense n die zoud en kunn en werken maar het niet mog en (wachtgelders).
beroepsp erspectieven:
Stressbron: wij moeten in ons werk keuzen maken, dit wel en dat niet meer.
Stresshantering: je moet je eigen leven ook anders organiseren, ook thuis in je gezin.
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Samenvattend beeld. Het team in deze school maakt een relatief competente indruk.
Er is overleg, redelijk enthousiasme en onderlinge hulp. Het takenpakket is relatief
onevenredig verdeeld. Interessant zijn de wijzen waarop de leerkracht, die overspannen was, wordt geïntegreerd. Ee n mogeli jke verlichting van de werkdruk in de groep
(leerlingen meer zelfstandig laten w erken) wordt wel genoemd, maar niet opgepakt of
in de daad omgezet. Zaken als het invoeren van het leerlingvolgsysteem worden heel
consciëntieus doorgevoerd, hetgeen de werkdruk zéér aanzienlijk lijkt te vergroten
(inhoude lijk en organisatorisch zijn bij de uitwerking van het systeem overigens vragen te stellen: op andere wijzen gebruikt zou het lastenverlichtend in plaats van verzwarend kunnen functioneren). Andere, efficiëntere didactisch-organisatorische
werkwijzen zijn in de school niet bewust en niet actueel. Aan ‘probleemleerlingen’
wordt relatief veel tijd besteed, maar men lijkt aan deze probleme n niet echt w at te
(kunnen) doen (hetgeen mede samenha ngt met de m inder flexibele didactisch-organisatorische inrichting). M et betrekkin g tot groep 8 lijkt er geen volledige analyse en
diagnose te zijn, waardoor de problemen waarschijnlijk zullen blijven bestaan in volgende groepen 8. Verwacht kan worden dat in groep 8 de klassieke onderwijs(organisatie)problemen het grootst zullen zijn (vgl. par. 2.8.1), hetgeen zich mede uit in het
geconstateerde probleemgedrag van de leerlingen. Binnen de bestaande systeemdenkwijzen kan dit door het team echter niet opgemerkt en niet doorbroken worden.
Aan het einde van de sessie is aan de orde gekomen dat er voor het team zelf geen
nieuwe informatie op tafel is gekomen. M en wist alles a l van elkaar. Dit bevestigt de
indruk dat er in dit team een relatief goed e informatie-voorziening en communicatie
bestaat, gepaard aan een geïnspireerde en doelgerichte samenw erking.
Er wordt afgesproken om in september 1997 nog een keer eenzelfde gespreksronde
met het team te hou den. Dit om na te gaan o p welke wijzen men in het nieuwe
schooljaar rekening houdt met hetgeen in dit huidige schooljaar als prob leem ervaren
werd. Bovendien kan er in septembe r enig zicht zijn op moge lijke verbeteringen ten
gevolge van de zelf doorgevoerde veranderingen in taakverdeling.

4.3 School 2 (KL)
4.3.1 Teambespreking 1
privé-gebeurtenissen en de verwerking hiervan:
Stressbronnen: soms heb je privé een moeilijk e periode, m ogelijke oorzaken van
werkbelasting kunnen ook buiten school liggen; emoties kunnen niet altijd met
collegae besproken worden; een bureaucratische benadering bij ziekte kan problemen vergroten; soms voel je een belemmering je ziek te melden (anderen moeten
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inspringen); eigen gevoelens variëren in de tijd, zijn niet altijd hetzelfde; werkdruk
is soms ook in jezelf, zelf te veel willen.
ervaringen in de werksituatie en de verwerking hiervan:
Stressbronnen: niet altijd problemen kunnen bespreken met colle gae; collegae
verschillen, toch elkaar accepteren en respe cteren; reeds lang in grotendeels deze
samenstelling, ‘vergrijzend’; enthousia sme blijven houden, met elkaar; zich houden
aan gemaakte afspraken, moet steeds opnieuw; geen vaste aanstelling: leidt tot
geringere emotionele binding.
onderwijskenmerken in de groep:
groep 2:
Stressbronnen: lastig gedrag van enkele kindere n; weinig weten hoe hiermee om te
gaan, weinig kunnen ondervangen.
groep 3:
Stressbronnen: verschil in accenten met groep 1/2, andere visie; leervorderingen
gaan serieus tellen ; elke dag voortgang moeten realiseren; somm ige leerlingen
hebben (leer)problemen , zijn niet goed ; moeilijk te ve rtellen tegen ouders (willen
kind in school); vraagt het uitzetten van een lijn door het team.
groep 8:
Stressbronnen: te omvangrijke groepsgrootte; te grote verschillen tussen leerlingen
(ivbo-vwo); relatie met ouders: nieuwsg ierig naar leervorderingen; druk van ouders
op leerkra cht vanwege keuze vervolgonderwijs.
elke groep:
Stressbronnen: elk teamlid moet (te) veel papierwerk te doe n, wordt steeds meer
(o.a. leerlingvolgsysteem); te veel aandach t voor het niet-g roepsgeb euren; buiten
het werk in de groep vaak nog extra dingen moeten doen: schoolkrant, brandbeveiliging, ehbo;
Stresshantering: gaan ondersteunen van groepen (in het bijzonder 2, 3 en 8) en de
docenten in deze gro epen; verkleinen van het verschil tussen onderbouw en bovenbouw.
organisatie locatie/(deel)team: verdeling taken/verantwoordelijkhede n:
Stressbronnen: opeenstapeling taken (bijv. groepsleerkracht, adjunct-directeur,
interne begeleider); geen eigen groep hebben (‘je krijgt dan weinig terug’); taak op
verschillende scholen: stress wegens: reizen, klok k ijken, extra en snel overleg;
doorzien: onderwijsbeleid is pedagogische bla-bla terwijl personeel in scholen
steeds slechter gaat functioneren.
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organisatie locatie/(deel)tea m: besluitvorming:
Stressbronnen: vergaderen als probleem: te veel, bijvoorbeeld ook w.b. werkgroepvergaderingen; te weinig zic ht op doel en efficiëntie van vergaderen; te langzame of gebrek kige beslu itvorming; te w einig conc rete resultaten; gemaak te
afspraken worden niet nagekomen.
Stresshantering: vergadergroepen of werkgroepen op een rij zetten en efficiënter
ordenen; vergadering en beter stru ctureren en afsluiten me t besluitenlijstje ; afspraken uit vergaderingen nakomen.
kenmerken van buiten het onderwijs:
Stressbronnen: moeilijk afstand nemen van school, ook thuis en ‘s avonds; steeds
aangesproken (kunnen) w orden door ouders.
schaalvergroting en de veranderende rol van de directie:
Stressbronnen: geen ‘eigen personeel’ en personeelbeheer meer; veel dingen zijn
buiten de eigen school om geregeld; directeur hee ft geen opleiding als personeelsbegeleider; resulteert in ve el extra vergaderingen, nut twijfelachtig; taakverandering: geen eigen groep of lessen meer.
Deze teambespreking verliep in een open, con structieve sfeer. Na afloop waren de
teamleden verrast en enthousiast dat zij zoveel, open, op tafel gelegd hadd en. Zij
wilden op korte termijn een volgende bespreking om nader in te gaan op de
mogelijk heden tot aanpak van de door hen geconstateerde problematieken. Deze bijeenkomst werd drie weken later gehouden (zie par. 4.3.2).

4.3.2 Teambespreking 2
Ter voorbereiding op de tweede teambespreking zijn de werkbelastingspunten resulterend uit de eerste teambespreking enkele dagen voor het feitelijk e overleg ter beschikking gesteld aan de teamleden. De resultaten uit deze bespreking op 20 maart staan
kort weergegeven in deze paragraa f.
privé-gebeurtenissen en de verwerking hiervan:
Stresshantering: je zou met iemand moeten kunnen praten, in het bijzonder met een
vertrouwenspersoon. Zou vrij te kiezen moeten zijn, voor vrouwen zou het ook een
vrouw moeten zijn, of een vrouw en een m an. In de onderbouw lijkt sprake van een
‘vrouwenbolwerk’ en in de bovenbouw van een ‘mannen bolwerk’. Belangrijk is
elkaar positief te zien, te benaderen. Het blijft toch moeilijk om soms naar iemand
toe te stappen en een punt rechtstreeks te zeggen.
79

ervaringen in de werksituatie en de verwerking hiervan:
Stresshantering: vgl. ond er privé-gebeurtenissen.
Erbij komt dat de school een locatie geworden is van in totaal 10 scholen onder
eenzelfde bestuur. Veel besluitvorming onttrekt zich aan de waarneming, de werkgroepenstructuur lijkt niet efficiënt. Personeelsleden, directies en medezeggenschapsrad en zoude n de beslu itvorming aan de orde moeten stellen.
onderwijskenmerken in de groep:
Stressbronnen: eerst wordt weer ingegaan op de achtergronden van de problemen
rond enkele sociaal lastige leerlingen, die door de docenten ‘de maffia’ genoemd
worden. In groep 1 zaten deze kinderen in aparte groepen en was het probleem
minder. Bij de overgang naar groep 2 is door de leerkrachten gewaarschuwd dat
deze leerlingen niet bij elkaar mochten komen, maar dit is door de directie toch
gedaan. De problemen zijn voor de leerkrachten niet (m eer) te ondervangen. Er
wordt ook nog geen ondersteuning van buiten school geraadpleegd of inge zet.
Stresshantering: na discussie wordt besloten dit laatste wel te gaan doen. In het
algemeen gebeurt dit echter pas na enkele jaren verblijf van een kin d in het basisonderwijs.
Stresspreventie, primair. Onderkend wordt dat eigenlijk reeds de beginkenmerken
van leerlingen bij binnenkomst vastgesteld zouden moeten worden. Ook dient informatie van ouders verkregen te worden, opdat leerkrachten en ouders gezamenlijk eenzelfde lijn trekken wat betreft het gedrag van het kind. Bij risico-leerlingen,
zoals bijvoorbeeld de nu besproken sociale risico-leerlingen of andere soorten
risico-leerlingen, kunnen dan binnen een half jaar na het schoolbegin in groep 1
adequate maatregelen getroffen zijn. Dit v raagt vervolgens verdergaande
differentiatie in het speel/leeraanbod, dat wil zeggen verschillende inhoudelijkdidactische en groepsorganisatorische aanpassingen. Deze aanpassingen kunnen
mede gebaseerd worden op de beginkenmerken van de dan aanwez ige leerlinge n in
de groep. In d it verband wordt gewezen o p relevante informatie en onderwijsmaterialen. Als nadeel hiervan wordt door enkele teamleden genoemd dat deze school
dan af gaa t wijken van de overige scholen in de regio.
Ook nu reageert he t team zeer p ositief op dez e intensieve bespreking van de eigen
problematieken en de mogelijkheden deze aan te pakken. Er wordt een vervolgafspraak ge maakt.
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4.3.3 Teambespreking 3
De samenvatting van deze tea mbespre king leidt tot h et volgende beeld.
Het begin van de bespreking is relatief stroef, vooral gezien het enthousiasme waarmee de vorige maal geëindigd werd. De directeu r plaatst, aansluitend op de vorige
bijeenkomst, de vraag wat men vindt van hetgeen de vorige maal besproken is. Dit
met de duidelijke bedoeling de leerkrachten tot uitspraken uit te dagen. Dit geb eurt
echter nauwelijks. Geleidelijk aan ontstaat het beeld dat men het niet aandurft enigszins anders te zijn of te doen dan de andere scholen. Men is bang dat de ouders vragen zullen stellen, of dat het aan tal kinderen af zal nemen .
Er wordt weer teruggegrepen op de problemen die men in een eerd er stadium zei te
ervaren wat betreft werkbelasting. Evenals de vorige keer wordt verhelderd hoe de
onderlinge samenhangen zijn tussen de verschillende soorten problem en die zich in
de verschillende groepen manifesteren. Enkele leerkrachten beginnen dit te doorzien
en de schoolleiding ondersteunt dit proces. De discussie verplaatst zich echter naar de
meningen en besluitvorming in het team als zodanig. Er w ordt méér ingegaan op de
verschillende pedagogische visies en opvattingen, de passende onderwijskundige
invullingen, en de wijzen van omgaan met probleemkinderen en ouders. Geformuleerd wordt dat het gezamenlijk echt oppakken van de prob lemen ge zamenlijk e meningsvorming en besluitvorming eist. Het team is niet zover, er doen zic h hier nog te
veel problemen voor. Enkele leerkrachten vinden dat de directie voor het maken van
afspraken en het controleren hiervan verantwoordelijk is, andere leerkrachten nuanceren dit en vinden dat het maken van afspraken gezamenlijk moet gebeuren en de controle hiervan ook. Pas als er prob lemen zijn, of eenzijdige gebreken in het functioneren van een persoon, ligt hier een taak voor de directie.
Gesteld wordt dat het maken van afspraken in het team , het zich ho uden aan de uitvoering ervan, en de controle op de werkelijke uitvoering hiervan, misschien wel de
belangrijkste problemen in het team zijn. Het maken en nakomen van afspraken dient
allereerst geregeld te worden, wil er sprake kunnen zijn van een homogener en mogelijk doelgerichter werk en in teamverband. Afgesproken wordt hiermee op de volgende vergadering te beginnen.

4.4 School 3 (ME)
De korte samenvatting van de resultaten van deze tea mbespre king leidt tot h et volgende.
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ervaringen in de werksituatie en de verwerking hiervan:
Stressbronnen: de eigenlijk e taken worden vooral gezien in het werk in de groepen
in de vorm van individueel ‘lesjes geven’ en het verzorgen van algemene projecten
(tijdens algemene lessen). Vooral deze laatste activiteiten vragen veel extra inzet
van de leerkrachten, buiten de lessen om. Daarnaast echter doen de leerkrachten
ook nog zaken als: ond erhoudsw erkzaam heden in h et gebouw (ramen co ntroleren,
tv repareren, melkboer spelen, papier ophalen, toilet repareren, omgaan met ouders,
goede dingen meegeven aan de kinderen), onderhoudswerkzaamheden buiten het
gebouw (tegels zetten op het schoolplein). Veel leerkrachten ervaren roloverlading
en rolonduidelijkheid. Een leerkracht die pas afg estudeerd is en in verschillende
klassen invalt, heeft orde- en gezagsproblemen. Wordt boos, dreigt, schreeuwt,
maar wil dit niet. Zij ziet echter geen andere aanpak.
Stresshantering: concentre ren op eige nlijke taak van school, dingen uitbesteden,
inzet van een conciërge of klasse-assistent of iemand vanwege het Jeugdwerk Garantie Plan.
onderwijskenmerken in de groep:
onderbouw (leerlingen van 4-7 jaar) :
Stressbronnen: grote groepen, leerlingen komen anders binnen dan enkele jaren
geleden: ongeconcentreerd, onzelfstandig, heel mo ndig, ouders hebben ook wensen
en eisen, thuis worden kinderen minder normaal opgevoed.
Stresshantering/stresspreventie: meer informatie verzamelen over beginkenmerken
van leerlingen, bij ouders en ev. peuterspeelplaats of medisch kleuterdagverblijf.
Ook méér do en met de ze informa tie, zo nodig remediaal werken van het begin af
aan, samen met ouders. Dit werkt preventief en kan latere remediale teaching deels
ondervangen. Ook is men (be ter) voorbereid op bepaald sociaal, cognitief of motorisch probleemgedrag en kan dit van het begin af aan extra ondersteunen.
Ook is het mogelijk de leerlingen in subgroepen ze lfstandiger te laten werken en
deels hun eigen sturing en vorderingenbepaling te laten uitvoeren. Dit vraagt ook
enkele aanpassingen in de leermiddelenorganisatie en -registratie, met inbegrip
van integratie van remediale hulp. In de onderbouw zouden dan verhou dingsgewijs
méér leerkrachten per a antal kinderen kunnen functioneren dan in de bovenbouw.
Aan het einde van de bovenbouw kan de voo r het voortg ezet onderwijs belangrijke
informatie meegegeven worden.
Er dient dan wel een hierop gerichte cultuur en pedagogische visie in de school te
ontstaan. Aansluitend dienen ouders hierbij betrokken te worden. In de onderbouw
lukt dit nog het gemakkelijkst. Het gaat erom te bepalen hoe school en ouders met
de kinderen willen omgaan, hoe zij opgroeien. Juist ook wanneer er in sociaal
opzicht moeilijker kinderen of groepen zijn. Dan kunnen school en ouders één lijn
trekken.
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elke bouw (alle groep en):
Stressbronnen: méér tijd nodig, ook buiten lessen.
organisatie locatie/(deel)team: verdeling taken/verantwoordelijkhede n:
Stressbronnen: opeenstapeling taken (bijv. groepsleerkracht, com puters erbij doen).
Stresshantering: betere taakverdeling, sneller beslissingen nemen vanwege de directie, met de eigen tijd beter om gaan. Het bestuur kan mede ingeschakeld worden
om extra ondersteuning, facilitei ten of financiën te verkrijgen (klasse-a ssistent,
JWG, M elkert-baan, wachtgelder, inzet ouders).
organisatie locatie/(deel)team: aandacht v oor informatie-uitwisseling:
Stressbron: enkele part-timers ervaren dat zij soms te weinig o f te laat de juiste
informatie krijgen over school of gebeurtenissen op school.
Deze bijeenkomst verliep in een open en goede sfeer. Een eventuele volgende afspraak zou gem aakt worden ná de eerste vergadering in de collega-school (zie par.
4.5).

4.5 School 4 (MT)
De resultaten uit deze vergadering worden als volgt samengevat.
onderwijskenmerken in de groep:
onderbouw (leeftijd 4-7):
Stressbronnen: grote klassen heel vermoeiend, te veel organisatie, grote verschillen
tussen de kinderen, ‘s avonds nog veel werk; als part-timer heb je bijna toch een
full-time baan.
alle groepen:
Stressbronnen: diversiteit in werk in groepen, vele activiteiten op sc hool, elke dag
stapel nakijkwerk, aansluitingsproblemen tussen midden- en bovenbouw (in bovenbouw hogere eisen en huiswerk), veel dingen ook buiten school (avonden, oudergesprekken, creatief we rk), in opleid ing niet voorbereid op zoveel extra werkzaamheden in het onderwijs, steeds zelf ook leermaterialen bijmaken (rt, lesmaterialen),
het gevoel niet elk kind voldoende aandacht te hebben gegeven, dingen komen niet
af, routine-werkzaamheden wat betreft invoeren van leerlingenlijsten zou and ers
moeten gebeuren, er zijn steeds mensen die binnenvallen, er moeten steeds dingen
tussendoor, er zijn onzekerheden vanwege het bestuur en het ministerie van
OCenW; er is tijdverlies wegens grote reistijden elke dag; er ge beurt elke dag veel
werk dat ouders of begeleidings diensten nie t zien; een kin d dat niet dra ait kost veel
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energie terwijl de vorderingen nauw elijks zichtbaar zijn en er gebre k aan waardering is.
Stresshantering/stresspreventie: zie bij par. 4.4.1.
Bij deze bespreking is opvallend dat een leerkracht, die eerst aan een andere school
gewerkt heeft, met concrete praktijksuggesties komt die do or de ande re ‘schoole igen’ leerkrachten niet gezien worden. De betreffende leerk racht heeft, b lijkens haar
eigen informatie, de door haa r gedane suggesties in d e eerdere school als praktijk
meegemaak t. Voor de andere leerkrachte n is dit een ‘eye-opener’ van belang , die
de behandeling van het punt ‘aanpak van de werkbelastingsproblemen’ een emp irische invulling gee ft. Bijvoorbeeld: aangaan de het zelfstandiger w erken, registreren
en nakijken door leerlingen; een betere aansluiting tussen midden- en bovenbouw.
In deze school (locatie) heeft men in het algemee n de dingen goe d op een rij. Tijdens
de teambespreking was ook de directeur van de andere locatie (school ME) aanwezig.
Beide directeuren zullen, op basis van de beide besprekingen, een plan voor de aanpak van werkbelasting door middel van schoolv erbetering opstellen. Zij zullen dit aan
het ITS toesturen. Mede op basis van dit plan wordt een vervolgafspraak gemaakt
voor beide scholen (loc aties).

4.6 School 5 (KD)
4.6.1 Inleiding
Deze school (locatie) wordt met ophef bedreigd. In een eerder stadium zijn op deze
school twee voorbesprekingen zonder opnamen geweest. Dit om met de situatie vertrouwd te raken en het v ertrouwen van het team te winne n.
Het bestuur van de scho ol beheert tevens een aantal andere scholen. Tussen de betrokken scholen doen zich sterkte/zwakte processen voor, omdat het bestuur het aantal
scholen wil verminderen (om financiële redenen). Begin 1996 had het bestuur al een
keer tot sluiting van school 5 besloten. Een rapport van een organisatie-adviseur, dat
ten opzichte van schoo l 5 positief uitpakte, zou volgens het bestuur fouten bevatten.
Verzet van de ouders, het team en de media verhinderden echter de sluiting van
school 5. De toenmalige directeur ging in de turbulentie ten onder (overspannen, gevolgd door een vervroegd uittreden).
Het bestuur ste lde vervolgens een stuurgroep in m et vertegenwoordigers vanuit twee
scholen om samenwerking te onderzoeken. School 5 was de ‘zwakste’ partner en de
andere school sloot samenw erking uit. Toch slaagde schoo l 5 er in om tijdens het
lopende schooljaar met een aa ntal leerlingen te groeien. De stuurgroep, waarin leden
van de beide scholen plaats hadden, kwam met een verdeeld advies.
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Het bestuur heeft eind februari 1997 wederom tot sluiting van school 5 besloten. Het
heeft onmiddellijk een leerlingenstop ingesteld en meegedeeld dat de school in acht
jaar afgebouwd wordt. De directeur van de andere (con currerende) school is verzocht
nauw samen te werken met de met oph ef bedreigde schoo l. De adjunct-directeur van
school 5 heeft van het bestuur schriftelijk opdracht gekregen de ‘samenwerking’ met
de andere school in het team van school 5 positief te onde rsteunen. Het bestuu r heeft
het besluit tot ophef overigens niet meegedeeld aan het team van school 5. Individuele
teamleden is gezegd dat zij w erk kunnen vinden bij andere scholen van het bestuur
(het bestuur m aakt deel u it van een ‘cluster’ waarin in totaal 600 leerkrachten werkzaam zijn).
Ouders en leden van de medezeggenschapsraad (mr) en ouderraad (o r) verzamelen nu
meer informatie. Volgens de mr, die de schrijv er van het rapp ort van het organisatieadviesbureau weer benaderd heeft, bevat het rappo rt geen fou ten (in tegenstelling tot
wat het bestuur gezegd zou he bben). Ee n belangrijk e leerkracht in de school, die ook
in de stuurgroep en de mr mee draaide, is in d e tweede helft van maart o verspannen
geworden. Hij heeft van de huisarts het advies g ekregen zich ziek te melden en voorlopig niet meer naar school te komen.
De bespreking is uitgeschreven door de mr. Aanwezig zijn de leden van de mr, de or,
het team, een jurist, een ITS-onderzoeker en een CIRCON-camera-man.

4.6.2 Bespreking
De mr deelt het v olgende mee. De ouders zijn onrustig geworden en willen gaarne
weten welke afbouwgaranties er zijn. A ls hierover geen helderheid op korte termijn
komt, zullen per 1 juli circa 40 tot 45 kinderen d e school v erlaten. Daarnaast hebben
ouders laten weten, ondanks de leerlingenstop, hun kind aan te willen melden bij de
school.
De mr heeft be sloten elke twee weken, in elk geval tot 1 juni, een informatie-bulletin
te laten verschijnen. Dit enerzijds ter informatie van de oud ers en and erzijds om zelf
ook greep op de gang van zaken te houd en.
De mr heeft ze er recent overleg gehad met het bestuur en onder andere de
afbouwgaranties aan de orde gesteld. Het bestuur heeft één en ander bevestigd, maar
had duidelijk nie t verwacht dat reeds 1 juli ongeveer 40 tot 45 kinderen de school
zouden verlaten. Dit zou volgens het bestuur tot hero verweging van de afbouwgaranties leiden. Er is dus nu geen duidelijkheid meer.
Het bestuur heeft weer een stuurgroep ingesteld in verband met de samenwerking
tussen de twee scholen. De mr heeft deelname aan de stuurgroep afhankelijk gemaakt
van de perspectieven voor school 5, met name van het van tafel verdwijnen van de
leerlingenstop.
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De mr zegt de ervaring te heb ben dat, als je met het b estuur praa t, het is alsof je tegen
een muur praat. Volgens het bestuur is er niets aan de hand. De leerkrachten kunnen
solliciteren b ij andere sch olen en blijv en hun werk houden.
De mr stelt aan de teamleden de vraag wat zij van de situatie vinden. De reactie is dat
je met zo’n b estuur wel moedeloos wordt. Enkele leerkrachten hebb en al een opheffing achter de rug. Zij hebben ook nu van het bestuur nog niemand gezien, er is door
hen van het bestuur niets vernomen. Als w erknemer w ord je niet serieus genomen,
besta je niet. Het heeft alweer geleid tot de eerste zieke werknemer. Het team is als
team niet benaderd, het is alsof het team niet bestaat. Het bestuur is van mening dat er
voor elke leerkracht werk blijft, dus is er geen probleem.
Vervolgens wordt vanuit de mr gevraagd wat het team wil. Het is van belang dat
hierover duidelijkheid komt. Wanneer het team er gee n gat meer in ziet, heeft het
voor ouders en de mr weinig zin om door te gaan.
Op deze vraag van de mr komt vanuit het team geen he lder antwoord. Men heeft er
zich nog niet over kunnen buigen, de ontwikkelingen gaan snel. Zij hebben hun gewone taken, moete n de scho ol draaiend e houden terwijl een c ollega ziek geworden is,
werken met een aantal part-time leerkrachten waardoor vergadering en met het h ele
team moe ilijker af te spreken zijn, en hebben reeds veel extra vergaderingen.
Na de pauze komt de do or de mr ge nodigde ju rist aan het w oord. Deze verheldert dat
de leerlingenstop op de korte termijn de kern van het probleem is. Als je je daar bij
neerlegt, laat je zien dat je akkoord bent met opheffing van de school. Een werkwijze
via het mr-reglement h eeft in dit verband geen zin. D e jurisprudentie laat zien d at alle
geschillen een wassen neus zijn: he t schoolbes tuur heeft voor de rech ter altijd gelijk
(ook als het dat niet heeft). De enige mogelijk zinvolle weg is via een kort geding, dan
kan de rechter snel een oordeel geven. Hetgeen niet wil zeggen dat h et oordeel ‘p ositief’ uit zal vallen, maar het is in elk geval een toetsing. Het gaat ook om arbeidsrechtelijke aspecten. De zogenaamde ‘samenwerking’ of ‘fusie’ is niet aan de orde omdat
het scholen met een verschillende onderwijskundige aard betreft: het gaat om sluiting
ofwel opheffing van school 5.
Besloten wordt met de constatering dat het team zich als team zou dienen te manifesteren. Daarom dient er eerst een teamvergadering te worden gehouden, w aarin het
team zijn standpunt bepaalt. Afhankelijk daarvan gebeuren er door de mr en het team
wel of geen volgende a ctiviteiten.
Besproken wordt wat het team zou ku nnen doe n. Het zou bijvoorbeeld het bestuur
schriftelijk vragen ku nnen stellen en antwoord willen verkrijgen b innen één week.
Mondelinge informatie zou ook kunnen, binnen één week. Gesteld zou kunnen worden dat school 5 een toenemend aantal leerlingen heeft en dat daarom de belangen
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van het bestuu r en schoo l 5 parallel lop en: school 5 dient open te blijven. De brief van
het bestuur aan de ouders heeft onder de ouders grote onrust doen ontstaan, dat dit het
bestuur per 1 juli a.s. al v eel leerlingen kan kosten, en dat nu reeds een leerkracht ziek
thuis is vanwege de onrust en onzekerheid ond er het perso neel.
Besloten wordt dat het team de erop volgende week bijeen zal komen om zich te beraden en een standpunt te bepalen. Van deze vergadering zullen ook opnamen gemaakt
worden (zie par. 4.6.3).
Opgemerkt kan nog worden dat de thematiek rondom schoolreorganisatie en sluiting
van scholen wat betreft de gevolgen voor de we rkbelasting en het ziekteverzuim in de
onderzoeksliteratuur (nog) niet genoemd lijkt te worden (vgl. hoofdstu k 2).

4.6.3 Teambespreking 1
Een samenvatting van deze vergadering laat de volgende b elangrijke punten zien.
Begonnen wordt met een kennismakingsronde. Vervolgens worden in g ezamen lijk
overleg de agendapunten vastgesteld:
1. wat vindt het team van de huidige stand van zaken, in het bijzonder de leerlingenstop?
2. wat wil het team zelf doen, gegeven de ontwikkelingen met betrekking tot de
school?
3. hoe wil het team zich in de nabije toekomst opstellen?
De bespreking van deze agendapunten wordt hieronder weergegeven.
1. Wat vindt het team van de huidige stand van zaken, in het bijzonder de leerlingenstop?
Er volgt een discussie die vooral gebaseerd wordt op ervaringen in h et verleden. De
verschillende leerkrachte n hebben weinig po sitieve ervaringen op gedaan. E lk teamlid
verwoordt de eigen ervaringen en de hierop gebaseerde standpunten. De school heeft
al geruime tijd geen echte kansen gehad. Zelf heeft men zich echter ook niet actief
opgesteld, te laat of niet ge reageerd to en het we nselijk en m ogelijk was stelling te
nemen. Het rappo rt van de organisatie-adviseur is ook niet benut. De schoo l heeft
echter wel levenskansen, zeker ook gez ien de geste gen aanm eldingen n a de proble men in vorige schooljaar. Een leerlingenstop betekent het einde van het team en de
school, en vergroot de actuele problemen. Daarom is een leerlingenstop niet aan de
orde. Bovendien is niet helder waarom die nodig zou zijn wanneer er met een an dere
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school samengewerkt zou worden. Elk teamlid spreekt uit dat een leerlingenstop niet
aan de orde zou zijn.
2. Wat wil het team zelf doen, gegeven de ontwikkelingen met betrekking tot de
school?
Op deze vraag wordt ingegaan door gebruikmaking van de informatie die door de mr
verstrekt is in de vergadering van een week geleden. Uiteindelijk wordt de activiteit
toegespitst op het sch rijven van een brief aan het bestuur, waarin het bestuur een aantal vragen voorgelegd krijgt. Het bes tuur zal verzocht w orden om binnen een week
schriftelijk te reageren . Elk teamlid zal de brief ondertekenen, om uiting te geven aan
het feit dat er ee n team is da t deze scho ol nog steed s draaiend e houdt.
3. Hoe wil het team zich in de nabije toekomst opstellen?
Uit deze discussie blijkt enerzijds dat het team van mening is dat men zich als team
dient op te stellen. Ook is men geïnteresseerd in de eventuele ac tiviteiten van de mr
en or. Anderzijds gaan de ontwikkelingen blijkbaar erg snel en heeft men die zelf niet
in de hand. H et bestuur w ekt niet de in druk dat he t met het team of de school rekening houdt. Enkele teamleden hebben daarom inmiddels te kennen gegeven dat zij
beschikbaar zijn voor een functie op e en andere school. D it wordt realistisch geacht.
Het is immers de vraag of de school, gezien het dreigende verlies van bijna de helft
van de leerlingen, het nieuw e schooljaar zal halen.
Besloten wordt op zeer korte termijn de brief aan het bestuur op te stellen en te verzenden. Men w il pogen de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Gevraagd
wordt of er een volgende vergadering zou kunnen zijn. Dit omdat men dit als een
steun ervaart bij de eig en gedac hten- en be sluitvorming.

4.7 Keuzen bij de selectie en productie van het beeldmateriaal
4.7.1 Belangr ijke onderwerpen in de teambesprekingen
In de voorgaande paragrafen zijn samenvattende analyses opgenomen van teambesprekingen die te maken hebben m et ervaren werkbelasting in basisscholen. De belangrijkste onderwerpen in deze teambesprekingen vormen de voorlopige leidraad b ij
de vaststelling van de onderwerpen en de wijzen van uitwerking (‘sociale leers toflijnen’) ten behoeve van de vervaardiging van het beeldmateriaal. Deze onderwerpen
zijn opgen omen in h et volgende overzicht.
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ervaringen in de werksituatie en de verwerking hiervan:
school 2, 3
privé-gebeurtenissen en de verwerking hiervan:
school 2
stressbestendighe id / opgebrand zijn / stresspreventie
proceskenmerken overspanne n zijn en aan pak/integratie: school 1:
via sociale ondersteuning
via taakbe leid
proceskenmerken overspanne n zijn en des integratie/uitstoot: school 5:
ex-directeur
ziekte team lid/ex-stuurgroeplid
onderwijskenmerken in de groep:
stressbronnen kindkenmerken in groepen 1/2: sch ool 2, 3, 4
idem aanpakkenmerken en mogelijkheden, beheersing verschillen tussen leerlingen
idem in groep 3: scho ol 1, 2, 3, 4
idem in groep 8: scho ol 1, 2, 3, 4
organisatie: verdeling taken/verantwoordelijkheden :
school 1, 2
organisatie: aandacht v oor informatie-uitwisseling:
school 1, 2
organisatie: besluitvorming:
elke school
schaalvergroting en de veranderende rol van de directie:
scholen 2, 3, 4, 5
organisatie: samenwerken vs reorganisatie, opheffing:
school 2, 3, 4, 5
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onderwijsorganisatie op systeemniveau:
onderwijskundig beleid van de overheid:
beroepsontwikkelingen:
beroepsp erspectieven:
kenmerken van buiten het onderwijs:
school 2, 3, 4

4.7.2 Thematieken, onderwerpen, waarneming sperspe ctieven en belastingsrelevantie
Gegeven de voorlopige ordening van resultaten in paragraaf 4.7.1 zijn, meer systematisch, de volgende thematieken met da arbinnen meer spe cifieke onderwerpen wat
betreft werkbelasting van leerkrachten te onderscheiden:
1. persoon lijke kenmerken:
1.1. privé- en pers oonlijke omstandigheden;
1.2. aspecten van de werksituatie;
1.3. stressbestendigheid (v ergroting, verkleining);
2. kenmerken van het onderwijs in de groep:
2.1. verschillen tussen leerlingen en de omgang hiermee;
2.2. sociale regels en afspraken;
2.3. samenhang en samenwerking in het team;
2.4. probleemgedrag van leerlingen en de omgang hiermee;
3. organisatie:
3.1. verdeling van taken en verantwoordelijkheden;
3.2. informatie-uitwisseling;
3.3. vergaderen, besluitvorming, maken en nakomen van afspraken;
3.4. eigen ontwikkeling en professionalisering;
3.5. samenwe rken versus reorganisatie en opheffing;
4. schoolleiding:
4.1. functioneren van de schoolleiding (direc tie, bestuur);
4.2. schaa lvergroting en de rol van de directie;

90

5. bestuur en beleid:
5.1. schaa lvergroting en het schoo lbestuur;
5.2. het land elijke onderwijsbeleid;
6. onderwijsomgeving:
6.1. omgang met ouders;
6.2. functie, taken en inze t van externe deskundigen.
Elk van deze in houdelijk e werkbelastingsaspecten kan bezien worden vanuit, in principe, verschillende waarnemingsperspectieven:
1. de leerling of ook de o uder(s);
2. de leerkrac ht;
3. het team;
4. de schoolleiding ofwel schoolorganisatie;
5. het schoolbestuur;
6. het onderwijsbeleid.
Elk van de inho udelijke werkbelastingsaspec ten kan tevens, in princ ipe, in de pra ktijk
bestudeerd en weergegeven worden vanuit vier stadia wa t betreft belastingsrelevantie:
1. vaststellen van de eige nlijke problematiek (stressbron nen en stressreacties);
2. verzachten van de gevolgen (stresshantering in aan passende zin);
3. verbeteren van de omstandigheden (stresshantering in veranderende zin);
4. voorkomen van de problematiek (stresspreventie via verwijdering van de oorzaken).
Op deze manier ontstaat een drie-dimensionele kubus met als r ibben: inh oudelijke
werkbelastingsaspecten, waarnemingsperspectieven, en stadia w at betreft belastingsrelevantie. Deze drie-dimensionele structuur kan op verschillende wijzen gevuld worden met beeldmateriaal. Bij de verdere concrete uitwe rking hiervan dienen didactische criteria mede een rol te spelen.

4.7.3 Did actische c riteria
Bij de constructie van beeldm ateriaal voor de film zoals beoogd zijn didactische criteria essentieel. Hierbij gaat het met name om de volgende punten:
* realiteits- en praktijkgebaseerd;
* aansluitend op emotionele betrokkenheid en herkenbaarheid;
* eenduidig en kernachtig qua inhoud;
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* probleem -identificerend en oplossingsgericht zijn;
* benaderen en optreden van teamleden als verantwoordelijke, collegiale professionelen;
* aanmoedigen tot communicatie over (onderlinge) problemen en oplossingen;
* aanmoedigen tot het gebruik en beproeven van eigen invullingen in de eigen situatie;
* gerichtheid op variatie in de omgang met problematieken (waarnemingspersp ectief,
belastingsr elevantie);
* aanzetten tot het daadwerkelijk doorvoeren en evalueren van gewenste veranderingen;
* vanuit een reflectie over de dagelijkse onderwijspraktijk en de verbetering hiervan;
* in overeenstem ming me t waargenomen belangen vanuit verschillende waarnemingspe rspectieven;
* waarbij ‘voorbeeldig’ en ‘illustratief’ gewerkt w ordt in plaats van compleet en
‘handboekm atig’.

4.7.4 Constructie van de film
Op basis van bovenstaande uitwerkingen en criteria zijn, in nauw overleg met de
begeleidingscommissie, steeds verdergaande sp ecificaties gem aakt en relevante filmbeelden geconstrueerd en gemonteerd. Uiteindelijk zijn er in de film zes soorten
thematieken onderscheiden:
1. Samenwerking in het team en teamorganisatie;
2. Persoon lijke kenmerken van de leerk racht;
3. Manag ement van het onderwijs in de groep;
4. Omgang met ouders en omgeving;
5. Het kader van beleidsontwikkelingen;
6. De rol van de leiding.
Elke thematiek is toegespitst op een bepaald onderwerp:
Thematieken:
1. Samenwerking in het team en teamorganisatie;
2. Persoon lijke kenmerken van de leerk racht;
3. Manag ement van het onderwijs in de groep;
4. Omgang met ouders en omgeving;
5. Het kader van beleidsontwikkelingen;
6. De rol van de leiding.
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Onderwerpen:
1. Afspraken;
2. Werk - privé;
3. Klassenm anagem ent;
4. Oudergesprek;
5. Informeren;
6. Communicatie.

Binnen elk onderwerp worden verschillen de persp ectieven belicht. Mogelijk zijn de
invalshoek van:
1. Leerling;
2. Team;
3. Directie;
4. Leerkrac ht;
5. Ouders;
6. Bestuur en beleid.
Deze opbouw wordt in de videofilm zelf verhelderd. De titel van de film is ‘Minder
werkdruk’: deze titel geeft het doel van het gebruik van de film weer. De structuur en
inhoudelijke aspecten van de film worden het duidelijkst door de film een keer te
zien. De waarnemin gsperspe ctieven komen in de film niet alle in gelijke mate aan
bod. Het perspectief van de leerlin g is niet direct aanwezig, maar is bij wijze van
‘oefening’ in een team wel in te vullen.

4.7.5 Gebruik van en moge lijke werkwijze met de film
De film kan worden gebruikt in h et kader van zelfsch oling en ‘ze lfinstructie’ van de
personen betrokken in of bij ee n basissch ool zoals bijvoorbeeld leerkrachte n, de leiding, ouders, het bestuur. Elke groep, of combinatie van groepen, kan de film zien en
via eigen beslu itvorming nadere werkafspraken maken. Dit kan ook over andere onderwerpen dan die in de film aan de orde zijn. Soms zijn ook verdergaande afspraken
nodig over het nakomen van afspraken door teamleden of de schoolleiding.
Steeds zijn vier moge lijke manieren van omgaan m et ervaren werkdruk aan de orde:
1: vaststellen van de eige nlijke problem atiek (identificatie, analyse);
2: verzachten van de gevolgen (aanpassen );
3: verbeteren van de situatie (veranderen);
4: voorkomen van de problematiek (preventie via verwijdering van oorzaken).
Er komt dus vier maal ee n ‘v’ voor in de manier van omga an met ervaren werkdruk.
De manieren lopen op in mate van effectiviteit van de aanpak. In een filmfragment
komen soms één en soms meer v’s voor. In de handleiding bij de film (Mooij, 1998)
worden de volgende stappen essentieel geacht bij het gebruik van de film.
1. Een team of groep kan de videofilm of een onderdee l hiervan zien en naar aanleiding hiervan een eigen probleem bespreken. Het gaat erom, vanuit de eigen
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situatie, zelf de mogelijk e problemen in of rond de eigen locatie of school te identificeren en te analyseren wat betreft aanpak en effectieve afspraken.
2. In de bespreking kunnen de eigen problemen vanuit verschillende mogelijke
perspec tieven worden verhelderd. Vanuit de visie van een leerkracht kan een
probleem in verband met ervaren werk druk er bijvoorbeeld anders uitzien dan
vanuit de invalshoek van de schoolleiding, de leerlingen, of de ouders.
3. Aansluitend kan worden nagegaan of er bepaalde wijzen van ‘omga an met’ of
‘aanpak’ zijn die het eigen probleem in verband met de werkdruk verminderen of oplossen. Onderlinge afspraken, of ook afspraken met anderen, kunnen de
aanpak ondersteunen. Hulp van anderen, bijvoorbeeld leerlingen, ouders of bestuur, is soms mogelijk.
4. Gezamenlijke controle op en regelmatige evaluatie van het nakomen van
afspraken in het team is essentieel. Het door iedere deelnemer noteren van gemaakte afspraken op een kopie van het achterin bijgevoegde afsprakenblad, en
later de controle op het nakomen hiervan, zijn essentieel. Afspraken dienen ook in
bijvoorbeeld een schoolwerkplan of hu ishoudelijk reglement een plaats te krijgen.
Gericht gebruik van de film kan ald us het scho olbeleid inzake beheersing of ook
vermindering van werkdruk ondersteunen, met name wanneer hie raan bijvoorbeeld
elke vier maanden aanda cht wordt besteed. Op deze wijze kan beheersing en vermindering van gevoelde werkdruk effectiever plaatsvinden. Tussentijds b lijft elk teamlid
letten op urgente pun ten of plotse linge wijzig ingen in (p ersoonlijke) omstandigheden
die hier van belang kunnen zijn.
De persoon die de taken met betrekking tot de film op zich neemt, d ient de discussie
in teamverband te kunnen sturen. De gespreksleide r dient dus h et vertrouwe n te bezitten van de aanwezigen en de discussie te kunnen structureren en leiden. De taken van
deze gespreksleider zijn met name: voorbereid ing en uitvoering van, en zorgen voor
regelmatige aandach t voor, de bespreking van ervaren werkdruk in teamverband.
Deze taken worden in de handleiding (Mooij, 1998) nader toegelicht.

4.7.6 Beoogde effecten
De beoogde effecten van het regelmatige gebruik van de film en de inpassing van
andere onderwerpen naar aanleiding van de film zijn:
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1. Verheldering van de situatie rondom ervaren werkdruk in de eig en locatie of
school.
2. Identificatie van concre te problem en en mog elijke aanpak vanuit verschillende
perspectieven.
3. Maken en nakomen van afspraken in het team over de aanpak of onderlinge steun.
4. Elkaar in teamverband, per keer, kunnen aanspreken op het nakomen van de afspraken.
5. Door het periodiek aan de o rde stellen van deze problematiek ‘leert’ het team van
de eigen ontwikkeling in de omgan g met de ervaren werkdruk. Zo kan het steeds
beter hiermee omgaan.
6. Uiteindelijk gaat het om : beter onde rwijs, een p ositievere schoo lbeleving, minder
verzuim, minder ziekte, enzovoorts.

4.8 Eerste evaluatie van het gebruik van het beeldmateriaal
4.8.1 Inleiding
In een eerste evaluatie van het gebruik van de film inclusief handleiding is gep robeerd
zicht te krijgen op de werkw ijze met en m ogelijke effecten van het daadwe rkelijke
gebruik van de videofilm in een basisschool. In deze paragraaf worden de opzet,
werkw ijze en mog elijke effecten hiervan aan de orde gesteld.
Voor het evalueren van de film is de medewerking gezocht van een basisschool w aarmee al contact bestond. Bovendien die nde de sch ool binnen niet al te lange tijd twee
teamvergaderingen te kunnen wijden aan de film en het bespreken hiervan wat betreft
de consequenties in de eigen school. Circa een week vooraf aan de eerste vergadering
kreeg de school de beschikking over de videofilm en de (concept)handleiding. De
school telt zeven leerkrachten en een directeur. Tijdens de twee vergaderingen was
van zowel het ITS als Circon een medewerker aanwezig om de gang van zaken te
observeren.

4.8.2 Eerste vergadering
Het verslag van de eerste vergadering is als volgt. Als ge spreksleid er trad de ad junctdirecteur op. Deze was tevoren niet o p de hoogte geweest van de film en de bedoelingen hiervan. Conf orm de su ggestie in de handleidin g gaf hij eerst een korte toelichting op de inhoud van de film en dat het de bedoeling was te ‘leren omgaan’ met de
eigen werkdru k.
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Vervolgens deelde hij ee n pagina u it waarop de deelnemers voor zichzelf konden
opschrijven hoe zij de werkdruk in hun baan ervaren en waaraan dit vooral te wijten
is.
Daarna liet hij steeds de succ essievelijke thematieken annex onderwerpen in de film
zien, terwijl de lee rkrachten na elke sessie de gelegenheid hadden direct te reageren.
Dit gebeurd e conform deze bed oeling. N a elke reactie ofwel ook o nderlinge discussie
werd de deelnemers gevraagd o p de pagin a te schrijven wat zij het belangrijk ste probleem vonden en hoe dit gereduceerd zou kunnen worden. Deze eerste vergadering
werd verder besteed aan het zien van de film en het bespreken en ops chrijven van de
reacties. Aan het eind werd bepaald welk e problematieken in de eigen situatie spelen.
Hierop zou de volgende vergadering verder ingegaan kunnen worden.
De reacties binn en het team op de succ essievelijke sessies in de film waren globaal
als volgt.
Wat betreft het the ma ‘Sam enwerk ing in het team en teamorganisatie’ bleek het onderwerp ‘Afspraken’ een schot in de roo s: heel herkenbaar, regelmatig een probleem,
maar er werd al wel aandacht aan besteed.
Thema 2 ‘Persoo nlijke kenmerken van de leerkracht’ met als onderwerp ‘Werk privé’ maakte ook veel reacties los. In het algemeen waren deze ondersteunend voor
zowel het probleem als de differentiatie in de film en de eigen situatie aangaande de
mogelijke oplossingen hiervan.
Thema 3 ‘Mana gement van het onderwijs in de groep’ met het onderwerp ‘Klassenmanage ment’ bleek uiterst herkenbaar. Wel vond men het optreden van de leerkrachten in de aang eefscenes nogal vergaand, hoewel niet ‘gezocht’. Er werden veel aanknopingspunten gevonden: probleemkinderen, combinatieklassen, groepsgrootte,
aandacht verdelen in de groep, jeze lf sturen, wordt het onderwijs geven wel of niet
zwaarder met ‘adaptief onderwijs’, hoe om te gaan met probleemgedrag. De gespreksleider pakte de discussie rond deze verschillend e punten a dequaat o p door te
stellen dat elk zijn of haar eigen problematiek of oplossing kon opsch rijven.
Bij ‘Omgang met ouders en omgeving’ vonden enkelen de aangeefsessie betreffende
het ‘Oudergesprek’ overdreven, maar wel herk enbaar.
Thema 5 wat betreft ‘Het kader van beleidsontwikkelingen’ da arentegen riep veel
herkenning op: ‘Informeren’ is zeker van eminent belang bij zaken als samenwerking,
fusie, aanstellingen e.d.. Deze sessie had in de bespreking een duidelijk ernstige ondertoon.
Tenslotte thema 6 o mtrent ‘D e rol van de leiding’ met als onderwerp ‘Communicatie’. Dit werd wee r van belang gevonden, in het bijzonder elkaar laten uitpraten en
niet de meeste taken en com municatie bij slechts één persoon n eerleggen.
Na het zien, aldus kort bespreken en maken van notities bij e lke sessie werd gezamenlijk als conclusie getrokken dat er drie thema’s annex onderwerpen waren waarop
men de volgende vergadering uitgebreide r zou ingaan. Deze waren: werk-privé, klas96

senman agemen t, en communicatie. De gespreksleider rondde de vergadering af met
de opmerking dat de teamleden in de tussenliggende week zouden kunnen nadenken
of met elkaar praten over de punte n die men zelf had opgeschreven. De volgende
vergadering zou dan met name worden besteed aan het met elkaar bespreken van
punten ter aanpak van eventuele pro blemen in d e eigen sch ool.

4.8.3 Tweede vergadering
In de tweede vergadering, een week na de eerste vergadering , deelt de gespreksleider
een pagina uit waarop hij de ingebrachte punten bij elk van de drie gekozen onderwerpen heeft samengevat.
Er wordt direct gestart met het eerste punt (werk-privé). De leerkrachten brengen
vooral persoonlijke ervaringen en oplossing en in. De discussie is uiterst gean imeerd
en betrokken, maar le idt niet tot spec ifieke afspraken die in teamverband re levant
zijn.
Bij het onderw erp klassen manage ment worden zowel perso onlijke als meer onderwijskundige invalshoeken aan de orde gesteld. Een afspraak in teamverband is dat
nagegaan zal worden of voor bepa alde activiteiten in sch ool systematisch ouders
(‘hulpouders’) kunnen worden ingeschakeld. Ten tweede zal meer aandacht worden
besteed aan de onderlinge uitwisseling van werkwijzen in de groep die taakverlichtend kunnen we rken. Een le erkracht in o pleiding (lio) is bezig met een eigen systeem
volgens werklijsten dat volgens haar zeggen pers pectief bied t voor elke leerkracht.
Andere leerkrachte n zullen hu n eigen w erkorganisatie bespreken op grond van bezoek in elkaars kla ssen (‘collegiale consultatie’). Ook zal er overleg komen met de
onderwijsbegeleidingsdienst. Over het omgaan met lastige kinderen wordt de afspraak
gemaak t de relevante informatie beter aan elkaar door te geven.
De communicatie tenslotte komt aan bod in de volgende afspraken betreffende ‘functioneel vergaderen’: elkaar meer laten uitspreken, de rode draad in een discussie beter
vasthouden, en elkaar erop kunnen aanspreken dat dit ge beurt.
Na deze bespreking m emoreert de gespre ksleider de gemaakte afspraken, die hij in de
tussentijd op het bij de handleiding gevoegde kopieerblad had ge schreven. Hij vraagt
aan het team of hiermee alle punten van de leerkrachten, d ie in de eerste vergadering
genoteerd waren, aan de orde zijn geweest. Dit is het geval. De gespreksleider informeert of er nog laatste punten zijn die men wil inbrengen. Hij zelf brengt nog in dat er
over drie maanden een vervolg plaatsv indt van deze vergadering, waarin nog eens
gesproken gaat worden over de nu gemaakte afspraken en het functioneren ervan.
Daarna sluit hij de vergadering.
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4.8.4 Conclusie uit de eerste evaluatie van de videofilm
Gesteld kan worden dat de uitwerking van de videofilm voldoet aan de beoog de doelstelling. Enkele opmerkingen zijn hierbij nog te maken.
Het is goed mo gelijk dat bijvoorbeeld een teamlid de discuss ie leidt in het kader van
de ‘zelfinstructie’. Gezien de hoeveelheid taken die dez e gesprek sleider mo et volbrengen, is het wen selijk een aparte notulist te benoem en.
In de handleiding zijn kleine aanpassingen nodig, die inmiddels zijn doorgevoerd.
Ook he t punt van de notulist is nu in de handleiding opgenomen.
Geconclude erd wordt dat een basisschool in staat lijkt de gevraagde ‘ zelfinstructie’
aangaande het omgaan met werkdruk, met behulp van de videofilm en de handleiding, door te voeren. De film biedt voldoende aanknopingspunten en de handleiding
verstrekt de benod igde flexibiliteit in het werken met de film in de eigen situatie. De
gevraagde afspraken worden voldoend e gespecificeerd gemaakt, mede op basis van
het kopieerblad. De beoogde effecten lijken alle met de film en handleiding te kunnen
worden gerealiseerd.

4.9 Conclusies van het project
In deze rapportage is aandach t besteed aan de beantw oording van vier onderzoeksvraagstellingen in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg in het ond erwijs:
1. Welke emotionele, sociale, organisatorische of ook andere kenmerken en processen kunnen werkbelastingsproblemen van leerkrachten veroorzaken?
2. Hoe kunnen deze oorzaken ondervangen worden?
3. Met welk e beschikbare of te construeren middelen en werkwijzen zijn deze oorzaken zo effectief mogelijk te ondervangen?
4. Wat zijn de effecten van inzet van zelfinstructie in teamverband met behulp van
beeldmateriaal in scholen?
Deze vraagstellingen zijn in vier on derling sam enhange nde activiteiten bea ntwoord.
De review van literatuur in hoofdstuk 2 en de daar getrokken conclusies geven met
name antwoord op de vraagstellingen 1 en 2. Het blijkt enerzijds dat er veel bekend is
over de werkbelastingsproblemen van leerkrachten in het basisonderwijs. Anderzijds
blijkt deze informatie relatief eenzijdig en gebaseerd op meer afstandelijke vormen
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van onderzoek. D it heeft als nadeel dat er wel me er ‘theoretische’ verklaringen of
oorzaken van werkbelasting worden gevonden, m aar dat de re levantie van dergelijke
verklaringen relatief gering kan zijn.
Mede ter ondervanging van dit probleem wordt in hoo fdstuk 3 de opzet van exploratief praktijkonderzoek uitgewerkt. De verslagen van de teambijeenkomsten en analyses hiervan in hoof dstuk 4 leveren wat betreft de p raktijkomstand igheden en mogelijke aanpakken van werkbelasting zeer bruikbare informatie op. Zodoende wordt ook
vraagstelling 3 beantw oord met de in de hoofdstukken 2, 3 en 4 gegeven suggesties.
De ontw orpen videofilm is hiervan de audio-visuele uitdrukking.
Het doel van de videofilm ‘Minder werkdruk’ is in teamverband te komen tot id entificatie van ervaren werkdruk in de eigen locatie of schoo l. Vervolgens kunnen docenten en schoolleiding met e lkaar prob eren mog elijke problem en te reduc eren: wat kan
in de eigen locatie of school hieraan gebeuren? Wie dient wat te doen, wanneer? Wie
controleert het nakomen van de afspraak? Deze aanpak kan leiden tot beter onderwijs,
een groter welbevinden in de school, tot minder ervaren werkdruk, en tot minder ziekteverzuim.

In het kader van het eigen werkoverleg is het belangrijk goed te doorzien wat de
eigenlijke oorzaak is, of oorzaken kunnen zijn, van ervaren werkdruk. Deze oorzaken kunnen per persoon verschillen. En aanpakken hiervan kunnen vanuit een
verschillend perspectief (leerkracht, team, leiding) verschillend worden ingevuld.
De videofilm geeft hiervan vele voorbeelden. Een aanpak of oplossing vanuit het
ene perspectief (bijv. leerkracht) hoeft geen oplossing te zijn vanuit een ander
perspectief (bijv. leerling).
Een eerste, beperkte evaluatie van het gebruik van de film en de erbij behorende
handleiding in een school voor basisonderwijs heeft getoond dat deze aan hun
doel lijken te beantwoorden en kunnen resulteren in de beoogde positieve effecten (zie par. 4.8). Hiermee is vraagstelling 4 beantwoord conform de beoogde
opzet in het huidige project (Mooij & Koppelaar, 1996).
De wenselijke vervolgstappen in het kader van de hier uitgevoerde activiteiten
gaan in twee samenhangende richtingen. Ten eerste zouden gebruik en feitelijke
effecten van de videofilm op grotere schaal dan hier mogelijk was, betrokken
kunnen worden in evaluatief onderzoek. Ten tweede bleek het, gezien de omvang
van de problematiek, in de nu gereed gekomen film slechts mogelijk aandacht te
geven aan vooral de sociaal-emotionele aspecten van ervaren werkdruk in school.
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In een volgende film zou met name aandacht kunnen worden gegeven aan de
didactisch-organisatorische veranderingen in school die de werkdruk ook feitelijk, en soms in vrij grote mate, zouden kunnen verminderen. In de huidige rapportage zijn voor het maken van zo’n film al veel concrete aanknopingspunten
voorhanden.
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Bijlage 1: Literatuuroverzicht werkbelastingsproblemen: voorlopig schema

STRESSBRONNEN: OORZAKEN VAN WERKBELASTING IN HET ONDERWIJS
persoonlijke kenmerken:
*lichamelijke kenmerken
**gezondheid
***aanleg voor ziekten
***ongezonde leefgewoonten
**leeftijd
*persoonlijkheidskenmerken
**stressbestendigheid
***stresstolerantie
****een optimistische kijk op zaken hebben
****vertrouwen hebb en in eigen kunn en
****overtuigd zijn zelf zaken te kunnen beïnvloeden
****gehard zijn tegen moeilijke situaties
****open staan voor nieuwe ontwikkelingen
*privé-gebeurtenissen en de verwerking hiervan
*ervaringen in de werksituatie en de verwerking hiervan
**roloverlading
**rolonduidelijkheid
**rolconflicten
**participatiegebrek
**te veel verantwoordelijkheid
**toekomstonzekerheid
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omgevingskenmerken:
*onderwijskenmerken
**individueel niveau
***organisatie-kenmerken
****kwantitatieve werkdruk
*****te lange en onbeheersbare werktijden
****kwalitatieve werkdruk
***tijdgebrek
***extra taken naast het lesgeven
**groeps/klasniveau
***organisatie-kenmerken
***storend gedrag van leerlingen
***motivatie-gebrek van leerlingen
***concentratiegebrek van leerlingen
***gezagsproblemen in de groep/klas
***tijdgebrek
***heterogeniteit van klassen
***materiële arbeidsomstandigheden
***aspecten van het lesgeven
**locatie/(deel)teamniveau
***organisatie-kenmerken
****inadequate procedures vaststelling / verdeling taken
****inadequate verdeling verantwoordelijkheden
****inadequate verdeling bevoegdheden
****inadequate besluitvormingsstructuur
****inadequate procedures rond besluitvorming
****inadequate samenstelling van het locatie-team
****inadequate professionele autonomie docenten
****inadequate procedures bij problemen met leerlingen
***gebrekkig functioneren van de locatie-leiding
***inadequate sociale relaties tussen / steun van collegae
***inadequate procedures bij collegiale samenwerking
**school/teamniveau
***organisatie-kenmerken
****inadequate procedures vaststelling / verdeling taken
****inadequate verdeling verantwoordelijkheden
****inadequate verdeling bevoegdheden
****inadequate besluitvormingsstructuur
****inadequate procedures rond besluitvorming
****inadequate samenstelling van het schoolteam
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****inadequate professionele autonomie docenten
****inadequate procedures bij problemen met leerlingen
***gebrekkig functioneren van de schoolleiding
***inadequate sociale relaties tussen / steun van collegae
***inadequate procedures bij collegiale samenwerking
**onderwijstype-niveau
***organisatie-kenmerken
**onderwijssysteemniveau
***organisatie-kenmerken
***werkgeverskenmerken
****onderwijskundig beleid van de overheid
****honorering
****rechtspositie
***beroepsontwikkelingen
***perspectief binnen het onderwijs
*kenmerken van buiten het onderwijs (in relatie tot onderwijskenmerken)
**houding (druk) van ouders
**gebrek aan maatschappelijke waardering
**te weinig tijd voor zichzelf en het gezin
**storingen buiten schooltijd
**problemen thuis
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STRESSREACTIES: GEVOLGEN VAN WERKBELASTING IN HET ONDERWIJS

*reacties op individueel niveau
**fysiologische reacties
***rugklachten
***maag- en darmstoornissen
***hart- en vaatziekten
***verminderde werking van het immuunsysteem
***infectieziekten
**psycho-fysiologische reacties
***psycho-fysiologische of psycho-somatische reacties
***hartkloppingen, nervositeit
***pijn of stijfheid in de nek of rug
***pijn of stijfheid in ledematen
***pijn in de borst
***beklemd gevoel op de borst
***benauwdheid of ademnood
***maag- en buikklachten
***hoofdpijn
***opvliegers
***chronische vermoeidheid
***ziekte
**psychologische reacties
***emotionele reacties: veranderingen in stemming en gevoel
****neerslachtigheid
****apathie
****angst
****ontevredenheid
****irritatie
****boosheid
****onzekerheid
****gespannenheid
***cognitieve reacties: veranderingen in mentale vaardigheden
****verwardheid
****concentratiegebrek
****besluiteloosheid
****vergeetachtigheid
***gedragsmatige reacties: veranderingen in het gedrag
****meer roken
****meer drinken
****meer eten
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****rusteloosheid
****meer ongelukken maken
***overspannen zijn
****onlustgevoelens en stemmingswisselingen
****vermoeidheidsverschijnselen
****angstverschijnselen
****pre-neurosen (bijv. opjagen, chaotisch werken)
****decompenseren, (plotselinge) emotionele instorting
***burn-out
****emotionele uitputting
****depersonalisatie (cynische kijk)
****verminderd persoonlijk functioneren in werksituatie
**sociaal/psychologische reacties
***zich isoleren
***minder vaardig contact leggen
***zich emotioneel, mentaal en sociaal in zich terugtrekken
*reacties op het niveau van werkgroep, vaksectie, locatie, team, organisatie:
**slechter functioneren
**verminderde output
**slechte kwaliteit van het werk
**conflicten binnen de groep of het team
**gebrekkige organisatie van activiteiten
**hoge verzuimcijfers
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STRESSHANTERING: VERMINDEREN VAN WERKBELASTING IN HET ONDERWIJS

*individuele stresshantering
**trekbenadering: coping
***toenadering
***vermijding
**situatie-specifieke benadering: copingstrategie
***stressbestendigheid: adequaatheid copingstrategieën
****aangeleerde machtsbekwaamheid
****aangeleerde machteloosheid
****stresstolerantie
***copingproces (Lazarus)
****beoordeling of men zich bedreigd voelt
****beoordeling of de bedreiging het hoofd geboden kan worden
****de keuze van een geschikte copingstrategie
*****actieve of probleemgerichte coping
******werk afstoten of anders organiseren
******het probleem bespreekbaar maken
******alternatieven voorstellen
******bepaalde voorzieningen treffen
******ondersteuning vragen
******de leiding inschakelen
******de koe bij de horens vatten
*****passieve, cognitiegerichte coping
******het probleem minimaliseren
******bepaalde aspecten selectief aandacht geven
******vooral positieve aspecten benadrukken
******zich vergelijken met mensen die het slechter hebben
******positieve gevolgen van de ervaring benadrukken
******zich hypothetisch nog slechtere situaties voorstellen
*****passieve, emotiegerichte coping
******de stressbron vermijden
******afstand nemen
******zich ontspannen
******afleiding zoeken
******berusten in het onvermijdelijke
*****meer ingrijpende gebeurtenis: cognitieve heroriëntatie
******betekenisverlening
******herstel van gevoel van controle over de situatie
******herstel van positief zelfbeeld, eigenwaarde
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*collegiale stresshantering
**sociale ondersteuning
***informatieve steun
***instrumentele steun
***emotionele steun
***bevestigende steun
**collegiale begeleiding
***supervisie
***intervisie
***collegiale coaching
***mentorschap
*stresshantering op organisatorisch niveau
**periodiek werkoverleg, teamoverleg, studiedagen
**functies
***individuen ondersteunen bij stressvolle situaties en stressreacties
***als team lering trekken uit problematische situaties / aanpakken
***als team preventieve, structurele maatregelen nemen
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STRESSPREVENTIE: VOORKOMEN VAN WERKBELASTING IN HET ONDERWIJS

*primaire preventie
**voorkomen dat de stressbron bestaat of ontstaat
***zelfwerkzaamheid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****’welzijnsprofiel’/volledigheid functie/kwaliteit arbeidsinhoud
*****kwaliteit arbeidsomstandigheden
******taakbeleid
*******aantal taken (kwantitatieve werkdruk)
********taakomvangsbeleid
********taakverdelingsbeleid
********taakbelastingsbeleid
********belastbaarheidsbeleid
*******taakuitvoering (kwalitatieve werkdruk, les)
********taakomvangsbeleid
********taakverdelingsbeleid
********taakbelastingsbeleid
********belastbaarheidsbeleid
******arbobeleid
*******veiligheid
*******gezondheid
*******welzijn
*****kwaliteit arbeidsvoorwaarden
*****kwaliteit arbeidsverhoudingen
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****’welzijnsprofiel’/volledigheid functie/kwaliteit arbeidsinhoud
*****kwaliteit arbeidsomstandigheden
******taakbeleid
*******aantal taken (kwantitatieve werkdruk)
********taakomvangsbeleid
********taakverdelingsbeleid
********taakbelastingsbeleid
********belastbaarheidsbeleid
*******taakuitvoering (kwalitatieve werkdruk, les)
********taakomvangsbeleid
********taakverdelingsbeleid
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********taakbelastingsbeleid
********belastbaarheidsbeleid
******arbobeleid
*******veiligheid
*******gezondheid
*******welzijn
*****kwaliteit arbeidsvoorwaarden
*****kwaliteit arbeidsverhoudingen
**voorkomen dat de stressbron actief wordt
***zelfwerkzaamheid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
**voorkomen dat de werknemer met de stressbron in aanraking komt
***zelfwerkzaamheid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*secundaire preventie (voorkomen van inadequate omgang met de stressbron)
**zelfwerkzaamheid
***individueel
***collectief
***organisatorisch
****stressmanagementbeleid
*****lichamelijk functioneren
*****psychisch functioneren
*****groepsgerichte technieken
*****organisatieniveau
******taakstructurering
******organisatie-ontwikkeling
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**interventie van buitenaf
***individueel
***collectief
***organisatorisch
****stressmanagementbeleid
*****lichamelijk functioneren
*****psychisch functioneren
*****groepsgerichte technieken
*****organisatieniveau
******taakstructurering
******organisatie-ontwikkeling
*tertiaire preventie
**voorkomen dat de blootstelling negatieve gevolgen heeft
***zelfwerkzaamheid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****verzuimbeleid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
******reïntegratie
***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****verzuimbeleid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
******reïntegratie
**voorkomen dat optredende negatieve gevolgen verergeren
***zelfwerkzaamheid
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****verzuimbeleid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
******reïntegratie
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***interventie van buitenaf
****individueel
****collectief
****organisatorisch
*****verzuimbeleid
******verzuimpreventie
******verzuimbegeleiding
******reïntegratie
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Bijlage 2: Omgaan met werkbelasting

In het basisonderwijs kan de werkbelasting van leerkrachten of dire ctie soms hoog
zijn. Een aanta l factoren speelt hierbij een rol. Ook is van belang hoe met de werkbelasting omgegaan wordt.
Voor scholen is het belangrijk te weten hoe er met werkbelasting in de eigen school
omgegaan wordt en of dit beter zou ku nnen. Vooral om bestaande problemen te ondervangen, of om nieuwe problemen te voorkomen. Het personeel kan dan beter functioneren en er is minder ziekte. Ook in de relatie met leerlingen en oude rs heeft dit
positieve effecten.
De Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderw ijs heeft
onder andere tot doel het goed functioneren van scholen te bevorderen. D it mede in
het kader van de Arbo-wetgeving. Om deze reden heeft de Stichting een project gestart om scholen te helpen bij het omgaan met werkbelasting van leerkrachten.
In het project w ordt binnen een school gewerkt om het functioneren van de scho ol te
helpen verbeteren. Dit gebeurt in overleg met team en directie. Het is de bedoeling
om via discussie over (mogelijk e) problemen in gezamenlijk overleg te komen tot
afspraken die beter zouden kunnen zijn dan de bestaande. Na verloop van tijd wordt
dan bekeken of dit inderdaad zo is.
Omdat dit per school enige tijd kost, is het idee ontstaan om hierv an ook een gefilmd
verslag te maken. Dit kan later gebruik t worden voor een ‘in structie-film’ over hoe
scholen met de betreffende problema tiek om kunnen g aan.
De Stichting he eft het Instituu t voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de
Katholi eke Universiteit Nijmegen bereid gevonden het project inhoudelijk te ondersteunen. Dit instituut heeft veel ervaring met teamoverleg en beslu itvorming in basisscholen. Daarnaast zullen de filmopnamen gebeure n door een profession eel bedrijf
(Circon, uit Amsterdam). De combinatie van ITS en Circon sta at garant voor een goede uitwerking in school, in zorgvuldig overleg met team en directie.
Wij willen gaarne van u vernemen of uw school bereid zou zijn om mee te doen aan
het project me t ITS en C ircon. De tijdsinvestering gebeurt in overleg met u. De uitvoering vindt plaats in het kalenderjaar 1997.
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Indien u nog vragen hebt, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met dr.
Ton Mooij van het ITS. U kunt uw school ook reeds aanmelden voor deelname aan
deze (gratis) ondersteuning.
Adres: Po stbus 9048, 6500 KJ Nijmegen.
tel.: 024-3653558
fax.: 024-3653599
e-mail: t.mooij@its.kun.nl
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