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In vuur en vlam ...

Hoe voorkom je

D

e cijfers uit het rapport ziekteverzuim liegen er niet om. Eén op
de drie ziektedagen bij leerkrachten is te wijten aan psychische
problemen. Stress en burn-out laten zich vooral voelen bij
leerkrachten die al flink wat dienstjaren op de teller hebben. Maar wat
is burn-out precies? En welke werkcondities kunnen burn-out
verminderen of versterken?
Deze vragen staan centraal in een
studie van de Vrije Universiteit
Brussel over burn-out bij ‘senior’
leerkrachten (45 tot 65 jaar). De onderzoekers zijn Filip Van
Droogenbroeck, Bram Spruyt en
Christophe Vanroelen (2014). Wat
zijn hun bevindingen?

Wat is burn-out?
Burn-out - letterlijk: ‘opbranden’ - is
het gevolg van langdurige werkstress.
De symptomen zijn vooral psychologisch (chronische vermoeidheid, laag
zelfbeeld, depressie, …) maar ook lichamelijk (hoofdpijn, spierpijn, …). Er
zijn verschillende definities van burnout maar drie aspecten komen vaak
terug. Emotionele uitputting is het
meest kenmerkend en treedt op wanneer je emotionele hulpbronnen uitgeput raken. Je voelt je emotioneel
opgebruikt in of door je job en je
neemt psychologische afstand van je
werk. Dit leidt tot depersonalisatie: je
wordt onverschillig en cynisch naar
collega’s, het werk en - bij leerkrachten - de leerlingen. Dit gaat vaak samen met een gevoel van persoonlijke
onbekwaamheid. Je twijfelt aan je eigen vermogen om je werk goed te
doen.

Leerkrachten zijn kwetsbaar

Leerkrachten
krijgen meer taken en
verantwoordelijkheden
maar hebben minder
controle over de manier
waarop ze hun werk
kunnen uitvoeren.

Het lerarenberoep is de laatste decennia erg veranderd. Er is meer
externe druk door beleidsmakers, ouders, directeurs, experts en de maatschappij als
geheel. Het onderwijsbeleid
volgt een meer economisch en

marktgericht perspectief. In deze visie
wordt kwaliteit een synoniem voor het
zo efficiënt mogelijk behalen van objectief meetbare standaarden. Het gevolg is een sterke standaardisatie van
de beroepspraktijk: gestandaardiseerde toetsen, methodes, eindtermen, … Dit gaat samen met een grote
verantwoordingsplicht en een grote
toename van administratieve taken:
plannings-, voorbereidings-, evaluatie- of verslagdocumenten, actieplannen, volgsysteem, …
Daarnaast zijn de verwachtingen naar
scholen en leerkrachten de laatste
decennia fel opgeschroefd. Ze moeten
onderwijs voorzien maar ook werken
aan drugspreventie, gezondheidseducatie, verkeersopvoeding, … Deze
‘educationalisering’ van maatschappelijke problemen (Smeyers &
Depaepe, 2008) in combinatie met de
standaardisatie, brengt leerkrachten
in een paradoxale situatie. Ze krijgen
meer taken en verantwoordelijkheden
maar hebben minder controle over de
manier waarop ze hun werk kunnen
uitvoeren. Psychosociaal onderzoek
toont aan dat dit schadelijk kan zijn
voor de gezondheid en het welzijn van
werknemers.

Doet de werkplek ertoe?
Leerkrachten zijn dus kwetsbaar voor
stress-gerelateerde klachten als
burn-out. Maar de manier waarop de
school omgaat met externe druk en
verwachtingen speelt een belangrijke
rol. Vooral de autonomie voor de leerkracht en de contacten met anderen
op de werkplek kunnen een buffer
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uit te doven
vormen tegen burn-out. Van Droogenbroeck e.a. (2014) gaan na hoe de (1)
kwaliteit van vier verschillende interpersoonlijke relaties (met ouders,
leerlingen, collega’s, directeur), (2)
lesgebonden en niet-lesgebonden
werkdruk en (3) ervaren autonomie
samenhangen met burn-out. De bevindingen zijn gebaseerd op een
schriftelijke bevraging bij 1878 actieve
leerkrachten tussen 45 en 65 jaar. Het
gaat om leerkrachten uit het basis-,
secundair en volwassenenonderwijs.

Relaties als buffer
Uit de resultaten blijkt dat positieve
interpersoonlijke relaties een buffer
vormen tegen burn-out.
De relatie met leerlingen heeft de
sterkste impact. Dit is niet verwonderlijk gezien leerkrachten vooral intrinsiek en altruïstisch gemotiveerd
zijn. Hun voornaamste drijfveer is het
verlangen kinderen te helpen in hun
ontwikkelingsproces. Bovendien
spenderen ze het grootste deel van
hun werktijd samen met hun leerlingen. Als leerkrachten deze tijd als positief ervaren, versterkt dit hun jobtevredenheid en gevoel van persoonlijke
bekwaamheid.
De relatie met ouders heeft daarentegen geen invloed op de ervaring van
burn-out. Burn-out blijkt vooral een
gevolg van de kwaliteit van dagdagelijkse relaties.
De steun van collega’s is een buffer
tegen burn-out, vooral tegen emotionele uitputting en gevoelens van cynisme en onverschilligheid.
Samenwerken en praten over problemen voedt empathie en solidariteit en
voorkomt de ontwikkeling van onverschillige en negatieve attitudes naar
anderen.
Ook de relatie met de directeur is belangrijk. Directeurs spelen een grote

rol in het geven van autonomie aan
hun leerkrachten. Ze kunnen leerkrachten beschermen tegen onrealistische eisen van het beleid, ouders, …

Meer autonomie,
meer ruimte
Van Droogenbroeck e.a. (2014) stellen
vast dat meer autonomie voor leerkrachten kan helpen bij het beter organiseren van lesgebonden en vooral
niet-lesgebonden werkdruk. Als leerkrachten betrokken worden bij het
schoolbeleid en positieve contacten
hebben met collega’s en de directeur,
kunnen schoolteams onrealistische
externe verwachtingen beter identificeren en aanpakken. Meer autonomie
geeft leerkrachten de ruimte met deze taken om te gaan op een manier
die aansluit bij hun eigen noden en
behoeften.
Dit neemt niet weg dat lesgebonden
en niet-lesgebonden werkdruk gerelateerd is aan emotionele uitputting.
In de studie van Van Droogenbroeck
e.a. (2014) geeft 28% van de leerkrachten basisonderwijs aan dat ze
ontevreden zijn met de lesgebonden
werkdruk; 34% is tevreden; 38% antwoordt ‘tussen beide’. Vooral de nietlesgebonden werkdruk is senior leerkrachten basisonderwijs een doorn in
het oog: 58% is ontevreden met de
niet-lesgebonden werkdruk; 11% is
tevreden; 31% antwoordt ‘tussen beide’. (Overmatig) papierwerk is een
belangrijke oorzaak van ontevredenheid bij leerkrachten. Als leerkrachten voelen dat ze zichzelf steeds moeten verantwoorden en hun competentie moeten ’bewijzen‘, ondermijnt dit
hun professioneel zelfvertrouwen. Dit
geldt misschien nog sterker voor oudere leerkrachten die het onderwijs
drastisch hebben zien veranderen. Zij
hebben de opkomst van standaardi-

satie, verantwoordingsplicht en papierwerk meegemaakt. De onderzoekers stellen dat directeurs en beleidsmakers de niet-lesgebonden taken beter moeten afstemmen op de
professionele standaarden die leerkrachten zelf belangrijk vinden: het
welzijn en de prestaties van de leerlingen. Het is vaak onduidelijk welke
meerwaarde administratieve taken
hebben voor de leerlingen.

Reflecties van het COV
Via de onderhandelingscomités
maakt het COV schoolbesturen erop
attent dat maximaal inzetten op een
zorgzaam en haalbaar personeelsbeleid nodig is. Gemotiveerde, gelukkige en gezonde leerkrachten blijven
langer aan het werk en zijn de sleutel
tot kwaliteitsvol onderwijs.
Maar de geplande besparingsmaatregelen zoals langer werken zonder
structurele maatregelen om het
‘werkbaar’ te houden, zijn nefast voor
de loopbaan, de gezondheid en het
welzijn van het onderwijspersoneel.
En dus ook voor de onderwijskwaliteit. Beleidsmatig moet er werk gemaakt worden van een degelijk en
duurzaam loopbaanbeleid dat ten
dienste staat van de kernopdracht
van onderwijs: kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. Dit vereist meer autonomie voor leerkrachten, het terugdringen van werkdruk
en het zorg dragen voor positieve
contacten op het werk. n
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