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Wat is werkdruk?

Er zijn verschillende soorten werkdruk (Oerlemans, Van Vuuren e.a., 
2013):
• Kwantitatieve werkdruk – grote hoeveelheid werk in weinig tijd
• Kwalitatieve werkdruk - moeilijkheid van het werk
• Objectieve aspecten – bv. aantal gewerkte uren of handelingen
• Subjectief – leerkracht ervaart druk, een beleving



Werkdruk in VO: waar hebben we het over?

Kaders die gegeven zijn:
• In wetgeving en in de cao VO staan eisen die doorwerken in de 

werkdruk. Een docent in Nederland maakt t.o.v. collega’s elders in 
Europa opvallend veel lesuren per week. 
• Basis kenmerken van het taakbeleid liggen vast in cao VO.
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Werkdruk in VO: waar hebben we het over?

Werkbeleving die subjectief gekleurd is:

• Gemiddeld een hoge tevredenheid met het werk als leraar,
• Én er wordt veel zeggenschap ervaren.

• Echter een werkdruk die als hoog ervaren wordt,
• én veel hoger percentage burn-out dan gemiddeld in NL.
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Werkdruk in VO: waar hebben we het over?

Kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief. De omgang met leerlingen 
weegt daarin ook sterk mee. 
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Challenge - Waar zijn we naar op zoek?

• De (ervaren) werkdruk van docenten in het voortgezet onderwijs 
(vo) verminderen
• Onderbouwd zijn met een visie, waarin de aard van de werkdruk is 

beschreven en je laat zien dat jouw oplossing effectief is
• Gelinkt zijn aan een school die bereid is om aan de pilot deel te 

nemen
• Breed inzetbaar in de sector zijn
• Een realistische business case hebben



Challenge - Voorwaarden deelnemer

• Ingeschreven bij de KvK
• De pilot moet in het voorjaar van 2021 opgestart kunnen worden
• De winnaars moeten in februari – bij de live-pitchdag – aanwezig zijn 

om hun plannen te presenteren



Challenge - Wat is er te winnen?

• Een pilotbudget van max. 20.000 per oplossing, beschikbaar voor 4 of 
5 oplossingen. Hiervoor verstrekt het ministerie van OCW een 
opdracht
• Bij winst (na een succesvolle pilot) kan gebruik gemaakt worden van 

het netwerk en expertise van het OCW en vertegenwoordigers uit het 
onderwijsveld om het product in de praktijk (grootschalig) te kunnen 
implementeren


