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Samenvatting en conclusies 

In oktober – november 2011 is het scholenpanel van de Algemene Vereniging 

Schoolleiders uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over de werkdruk.  Hiervoor is 

een webvragenlijst ontwikkeld en voorgelegd aan leidinggevenden uit het primair 

en speciaal onderwijs. 663 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld.  

 

De meerderheid geeft een redelijk tot sterke mate van werkdrukbeleving aan in de 

organisatie en dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen. Dit wordt vooral 

toegeschreven aan inspectie-eisen, bureaucratie en de piekweken gedurende het 

schooljaar. Twee derde van de organisaties heeft een beleid geformuleerd en 

opvallend is dat binnen deze groep relatief veel wordt aangegeven dat de werkdruk 

is afgenomen. De vraag is hier of het beleid dit effect heeft (gehad). Dat is echter niet 

direct bevraagd of anderszins onderzocht. Beleidsmaatregelen om werkdruk tegen 

te gaan betreffen vooral het afbakenen van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, een andere invulling van de normjaartaak en individuele, 

persoonlijke oplossingen.  De werktijdenregistratie, door een op de tien 

leidinggevenden als maatregel aangegeven, hangt samen met de(volgens de 

respondenten) aangegeven werkdrukoorzaken inefficiënt werken, bureaucratie en 

taakonduidelijkheid. Flexibele onderwijstijden worden (nog) niet breed toegepast, 

maar waar dit gebeurt hangt het samen met werkdrukverklaringen als piekweken in 

het schooljaar en weinig regelruimte/ autonomie.  
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1.  Inleiding 

Dit onderzoeksverslag gaat over de uitkomsten van het scholenpanelonderzoek met 

als thema werkdruk dat in oktober- november van 2011 is uitgezet onder leden van 

de AVS. De vragen hierover maakten deel uit van een grotere vragenlijst waarin ook 

andere thema’s zijn bevraagd (vacatures, vervanging en bestuurlijke verhoudingen). 

In deze rapportage worden alleen de uitkomsten met betrekking tot het thema 

werkdruk gepresenteerd. De onderzoeksgroep betreft leidinggevenden in het 

primair en speciaal onderwijs.  Wanneer over leden in deze rapportage wordt 

gesproken, wordt deze specifieke doelgroep bedoeld.  

 

1.1 Inhoud vragenlijst 

Er is gevraagd naar de mate waarin werkdruk binnen de organisatie wordt beleefd, 

veranderingen hierin en waaraan men de werkdruk(beleving) toeschrijft. Ook is 

gevraagd naar maatregelen die al dan niet genomen zijn om werkdruk tegen te gaan 

en of er beleid is ontwikkeld op dit aspect. 

1.2 Onderzoeksmethoden en -periode 

Aan de leden is een webvragenlijst voorgelegd. Uit het relatiebestand van de AVS is 

een selectie gemaakt van leden, van wie bekend is dat zij leiding geven aan een of 

meer scholen in het PO en SO (VO is buiten beschouwing gebleven). De leden van 

wie onbekend is op welk niveau zij al dan niet leidinggeven hebben een startvraag 

gekregen waarin zij moesten aangeven of zij leidinggeven aan een of meerdere 

scholen. Alle geselecteerde leden hebben een uitnodigingsbericht ontvangen met 

daarin een persoonlijke link naar de vragenlijst, gekoppeld aan de gegevens in het 

relatiebestand van de AVS.  

 

De veldwerkperiode van de vragenlijst bedroeg drie weken (van 17 oktober tot en 

met 6 november); twee weken na de start is een herinneringsmail naar de leden 

gestuurd, die de vragenlijst (nog) niet afgerond hadden.  

 

1.3 Respons en representativiteit 

De respons is 663 personen. De responsgrootte is voldoende om met 95% 

betrouwbaarheid uitspraken te doen over de totale doelgroep.  In bijlage 1 is een 
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overzicht van de persoons- en organisatiekenmerken van de responsgroep 

opgenomen. 

 

Er is bij acht variabelen op representativiteit getoetst. De responsverdeling op deze 

variabelen is vergeleken met de verdeling in het relatiebestand van de AVS. Daaruit 

komt naar voren dat functie en leeftijd niet representatief zijn. Binnen de functie zijn 

adjunct-directeuren en buitengewone leden ondervertegenwoordigd en 

clusterdirecteuren (meerschools) oververtegenwoordigd. Onder de buitengewone 

leden vallen mogelijk relatief veel leden die niet tot de relevante onderzoeksgroep 

behoren. Binnen de leeftijdsgroep zijn leden tussen 30 en 40 jaar 

ondervertegenwoordigd en leden in de leeftijd van 50 jaar en ouder 

oververtegenwoordigd. Voor de overige variabelen geldt dat de responsverdeling 

vergelijkbaar is met de populatieverdeling op uitzondering van de categorieën 

‘overig’ en ‘onbekend’ (vaak ondervertegenwoordiging in de responsgroep).   

1.4 Leeswijzer 

De uitkomsten worden gepresenteerd in tekst, tabellen en diagrammen. In aparte 

paragrafen worden de significante uitkomsten op verdiepende analyses beschreven. 

Dit zijn uitkomsten, waarvan de gevonden verschillen of verbanden bij een 

waarschijnlijkheid van 95% niet op toeval berusten Er zijn vergelijkende analyses 

gedaan op deelgroepen binnen de onderzoeksgroep en er zijn enkele correlaties 

bekeken tussen variabelen. In de vergelijkende analyses zijn de volgende 

achtergrondkenmerken meegenomen: 

 

Respondentkenmerken: 

1- aantal functiejaren in klassen (0-5, 5-10, 10-20, 20 of meer) 

2- geslacht 

3- niveau van leidinggeven (bovenschools, schools) 

4- leeftijd (vanaf 20 jaar, in klassen van 5 jaar) 

Organisatiekenmerken: 

5- denominatie (algemeen bijzonder, confessioneel, openbaar en overig) 

6- onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) 

7- aantal scholen vallend onder bevoegd gezag 

8- schoolgrootte (50-100, 100-200, 200-400, 400-600, 600 of meer) 

9- provincie 

10- regio (midden, noord, noord- west, oost, zuid, zuid- west) . 
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In bijlage 1 is een responsoverzicht opgenomen. In bijlage 2 is een overzicht van de 

clusters op open en halfopen vragen weergegeven. Dit is uitgebreider dan wat in de 

hoofdstukken aan bod komt. Een tabellenboek met frequenties van de antwoorden 

op alle gesloten vragen vormt een separaat document bij deze rapportage.  

2.  Werkdruk 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten met betrekking tot de beleefde werkdruk 

beschreven. In pararaaf 2.1 wordt vermeld in welke mate werkdruk wordt beleefd 

en waaraan dit volgens de respondenten wordt toegeschreven. In paragraaf 2.2 

wordt beschreven of er beleid is in de organisaties en welke maatregelen genomen 

zijn om werkdruk tegen te gaan. In 2.3 worden de uitkomsten van de verdiepende 

analyses beschreven.  

2.1 Beleving en verklaring werkdruk 

Aan de leden is gevraagd in welke mate binnen de organisatie werkdruk ervaren 

wordt (figuur 2.1). Bijna negen op de tien respondenten (89%) ervaart in redelijke 

tot sterke mate werkdruk. Volgens 71% is de werkdrukbeleving sinds de afgelopen 

jaren toegenomen; volgens 26% is de werkdrukbeleving gelijk gebleven.  

 
Figuur 2.1 Mate van werkdrukbeleving (n=663), in procenten 

 

Aan de leden is gevraagd waaraan zij de werkdruk binnen de organisatie met name 

toeschrijven; er konden maximaal drie oorzaken worden genoemd door de 

respondenten. De top drie oorzaken is (door circa de helft van de leden genoemd): 
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1) eisen van de inspectie, 2) bureaucratie en 3) piekweken gedurende het 

schooljaar. Door ongeveer een kwart van de leden worden ook verwachtingen van 

ouders, inefficiënt werken en onvoldoende capaciteit in relatie tot hoeveelheid werk 

genoemd. Onvoldoende uitdaging in het werk wordt door slechts enkelen genoemd 

(1%).  

 

 
Figuur 2.2 Toeschrijving werkdruk (n=656), in procenten 
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Een op de vijf respondenten (n=134) noemt andere verklaringen dan die voorgelegd 

zijn; dit betreft met name de verklaringen organisatie-/cultuurveranderingen, 

toenemende zorgzwaarte en maatschappelijke eisen (overheid, inspectie).   
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2.2 Beleid en maatregelen om werkdruk tegen te gaan  

65% (n=431) van de respondenten heeft aangegeven dat binnen de organisatie 

(school- of bovenschools niveau) beleid is geformuleerd om werkdruk tegen te gaan.  

Aan deze 65% is gevraagd welke maatregelen zijn genomen. 85% van deze groep 

respondenten geeft aan dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

afgebakend en tweederde geeft aan dat voor een andere invulling/ prioritering van 

de normjaartaak is gekozen. De helft noemt individuele persoonlijke oplossingen. 

Een werktijdenregistratie komt relatief weinig voor als maatregel tegen werkdruk 

(10%). Het hanteren van flexibele onderwijstijden wordt door slechts 2% genoemd 

als maatregel.  

17% (n=69) geeft overige maatregelen aan: anders organiseren van het werk, taken 

verminderen en – in mindere mate genoemd – bijscholing. 

 

 
Figuur 2.3 Maatregelen om werkdruk  tegen te gaan (n=431), in procenten 
 

2.3 Verdiepende analyses werkdruk 

 Er is een sterk significant verband tussen de werkdrukbeleving en of de 

werkdrukbeleving in de loop der jaren veranderd is. Bij een hoge mate van 
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 Wanneer werkdruk in sterke mate wordt beleefd, wordt dit relatief vaker 

toegeschreven aan de verhouding personeel- hoeveelheid werk en de eisen van 

de inspectie. 

 Er is een significant verband tussen het hebben van beleid tegen werkdruk en de 

ervaren afname van werkdruk. Mogelijk heeft deze aandacht voor werkdruk de 

werkdrukbeleving doen afnemen. Er is geen significant verband gevonden tussen 

de sterkte van de werkdrukbeleving en de aanwezigheid van beleid. 

 Er zijn geen significante verschillen gevonden naar achtergrondkenmerken met 

betrekking tot het al dan niet hebben van beleid om werkdruk tegen te gaan, wel 

naar maatregelen: ‘een andere invulling normjaartaak’ is relatief vaak gekozen 

door het speciaal (basis) onderwijs.  

 Enkele oorzaken waaraan respondenten werkdruk toeschrijven, hangen samen 

met de keuze van maatregelen. Zo komt naar voren dat bij verklaringen als 

onvoldoende regelruimte en piekweken van meer dan 40 uur, relatief vaker 

gekozen is voor de invoering van flexibele onderwijstijden. Bij bureaucratie, 

inefficiënt werken en taakonduidelijkheid als verklaringen voor werkdruk, is 

vaker gekozen voor een werktijdenregistratie. Bij onvoldoende capaciteit in 

relatie tot hoeveelheid werk, is vaker gekozen voor individuele oplossingen.   

 De verklaring ‘hoge verwachtingen van ouders’ is relatief vaker gekozen door het 

basisonderwijs. 
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Bijlage 1 Responsoverzicht naar persoons- en organisatiekenmerken 

 respons 

 absoluut percentage 

Totaal 663 100%  

Geslacht   

Vrouw 430 64,9 

Man 232 35,0 

Onbekend 1 0,2 

Leeftijd    

Jonger dan 20 jaar 0 0,0 

20 tot 25 jaar 0 0,0 

25 tot 30 jaar 2 0,3 

30 tot 35 jaar 6 0,9 

35 tot 40 jaar 16 2,4 

40 tot 45 jaar 47 7,1 

45 tot 50 jaar 73 11,0 

50 tot 55 jaar 136 20,5 

55 tot 60 jaar 264 39,8 

60 jaar of ouder 116 17,5 

Onbekend 3 0,5 

Functie    

Adjunct-directeur  25 3,8 

Algemeen directeur 69 10,4 

Buitengewoon lid 4 0,6 

College van bestuur 16 2,4 

Directeur 493 74,4 

Interim manager 3 0,5 

Locatiedirecteur 17 2,6 

Meerscholen- directeur 25 3,8 

Middenmanagement 2 0,3 

Overig 6 0,9 

Raad van bestuur 2 0,3 

Onbekend 1 0,2 
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 respons 

 absoluut percentag

e 

Totaal 663 100%  

Leerlingenaantal organisatie( school of meerdere scholen)1   

50 tot 100 53 8,0 

100 tot 200 163 24,6 

200 tot 300 173 26,1 

300 tot 400 85 12,8 

400 tot 500 49 7,4 

500 tot 600 21 3,2 

600 tot 700 7 1,1 

700 tot 800 3 0,5 

800 tot 900 6 0,9 

900 tot 1000 3 0,5 

1000 en meer 66 10,0 

Onbekend  34 5,1 

Totaal leerlingenaantal onder leidinggevenden schoolniveau  546 100%  

50 tot 100 50 9,2 

100 tot 200 153 28,0 

200 tot 300 163 29,9 

300 tot 400 78 14,3 

400 tot 500 45 8,2 

500 tot 600 19 3,5 

600 tot 700 6 1,1 

700 tot 800 2 0,4 

800 tot 900 1 0,2 

900 tot 1000 1 0,2 

1000 en meer 5 0,9 

Onbekend  27 4,9 

Totaal leerlingenaantal onder leidinggevenden 

meerschools/bovenschools  

117 100%  

50 tot 100 3 0,5 

100 tot 200 10 1,8 

200 tot 300 10 1,8 

                                                           
1 Leden die leidinggeven aan meerdere scholen hebben het leerlingenaantal over alle scholen die tot 
de organisatie behoren opgegeven. Daarnaast kan het zijn dat meerdere leidinggevenden van één 
organisatie de vragenlijst hebben beantwoord. Het kan dus zijn dat bv. een organisatie met 1000 
leerlingen meerdere keren in de respons valt dan in de populatie voorkomt.  
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300 tot 400 7 1,3 

400 tot 500 4 0,7 

500 tot 600 2 0,4 

600 tot 700 1 0,2 

700 tot 800 1 0,2 

800 tot 900 5 0,9 

900 tot 1000 2 0,4 

1000 en meer 61 11,2 

Onbekend  11 2,0 

Denominatie    

Algemeen bijzonder 59 8,9 

Confessioneel 341 51,4 

Openbaar 233 35,1 

Overig 30 4,5 

Provincie   

Noord- Holland 91 13,7 

Zuid- Holland 107 16,1 

Flevoland 21 3,2 

Utrecht 39 5,9 

Gelderland 84 12,7 

Noord-Brabant 116 17,5 

Zeeland 26 3,9 

Limburg 43 6,5 

Overijssel 55 8,3 

Drenthe 17 2,6 

Friesland 29 4,4 

Groningen 18 2,7 

Onbekend 17 2,6 
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 respons 

 absoluut percentage 

Totaal 663 100%  

Regio    

Regio midden 103 15,5 

Regio noord 98 14,8 

Regio noord- west 67 10,1 

Regio oost 92 13,9 

Regio zuid 154 23,2 

Regio zuid- west 121 18,3 

Onbekend 28 4,2 

Onderwijssoort    

Basisonderwijs 575 86,7 

Speciaal basisonderwijs 31 4,7 

Speciaal onderwijs 26 3,9 

Overig 5 0,8 

Onbekend 26 3,9 
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Bijlage 2  Clustering van open en halfopen vragen uit de vragenlijst 

paragraaf  2.1: Beleving en verklaring werkdruk 

 

Waaraan schrijft u de werkdruk hoofdzakelijk toe? U kunt maximaal drie 

antwoorden geven. Anders, namelijk (n=134) 

 27x verandering in organisatie en/of cultuur (bv. Fusie, nieuwbouw, 

nieuw bestuur, invoering methodes; 

 27x zorgzwaarte, leerlingenpopulatie, verdichting problematiek 

S(B)O; 

 15x maatschappelijke eisen, eisen inspectie en overheid, komst van 

Passend Onderwijs, snelheid van veranderingen van buitenaf, de 

buitenwereld; 

 10x door bezuinigingen te weinig capaciteit, grote groepen, 

combinatiegroepen; 

 10x klaagcultuur, beleving werkdruk (i.e. geen feitelijke werkdruk); 

 8x gebrek aan competenties, deskundigheid, leerkrachtvaardigheden; 

 7x administratie, planlast; 

 5x hoge ambities, perfectionisme team; 

 4x afstemming werk- privé; 

 4x veel overlegmomenten; toename overleg. 

 3x hoge leeftijd, vergrijzing; 

 3x groei leerlingenaantal, instroom nieuwe leerlingen; 

 3x ziekteverzuim waardoor met minder mensen dezelfde hoeveelheid 

werk; 

 2x ontbreken van overzicht, grote lijnen bij leerkrachten; 

  (o.a. met betrekking tot Passend Onderwijs); 

 Overig: professionalisering, achterstallig onderhoud, 42 uur per week wordt 

niet gehaald door alle leerkrachten.  

 

paragraaf  2.2 : Beleid en maatregelen om werkdruk tegen te gaan 

 

De organisatie heeft beleid ontwikkeld om werkdruk tegen te gaan. Welke 

maatregelen zijn hiervoor genomen? Anders, namelijk (n=69) 

 22x werk anders organiseren, bv splitsing groep, seniorenregeling, marge 

uren inzetten, verbeteren overlegstructuur, strakkere vergaderstructuur, 

meer benutten van studiedagen, vaste dagdelen compensatie voor fulltimers; 

 16x bepaalde taken verminderen, prioriteren, bv. aantal vergaderingen 
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 12x bijscholing, team cursus timemanagement, coaching, reflectie op eigen 

handelen, studiedag over werkdruk; 

 7x communicatie, waardering uitspreken, bespreekbaar maken, op 

teamniveau afspraken maken; 

 4x meer capaciteit door inzet LIO, extra formatie voor administratieve 

ondersteuning, inzetten opa’s en oma’s; 

 3x aangepaste werktijden, bv. in middagpauze niet te werken, eindtijd 

werkdag eerder plaatsen;  

 2x verduidelijking, vastlegging rechten en plichten, nieuw beleidsplan, 

duidelijk beleid. 

Opmerkingen (einde vragenlijst)  

 

Werkdruk 

 De bezuinigingen in het onderwijs zijn erg zorgelijk te noemen. Aan de vooravond 

van de invoering van het passend onderwijs is het ondoenlijk om van de 

leerkrachten te verwachten dat ze zo allround zijn om de vele zorgleerlingen op te 

vangen. We zien een toename van het aantal gedragsproblemen de afgelopen jaren 

waar we nu al niet voor zijn toegerust.    Een ander punt is de snelle wisselingen van 

directies. Ook een teken aan de wand lijkt me. Daarbij komt nog het grote aantal 55 

plussers (directeuren)die er straks mee stoppen. 

 Geef vooral de toenemende werkdruk in het onderwijs prioriteit. We geven 

allemaal 120%, krijgen straks nog maar 100% aan financiën, maar in het kader van 

passend onderwijs wordt er 150% verwacht. Dit zijn donkere wolken boven het 

onderwijs. We zijn al te veel uitgemolken en de rek is er echt uit. Ik maak me als 

directeur ernstig zorgen over de nieuwste ontwikkelingen en hoop dat de 

vakbonden zullen luisteren naar wat er op het veld geroepen wordt. 

 Graag veel aandacht aan het passend onderwijs geven. Veel werkdruk bij 

leerkrachten over special needs bij kinderen. Met groepen van gemiddeld 30 

leerlingen is dit een steeds groter probleem aan het worden 

 De hoge werkdruk als gevolg van veel bureaucratie en veel overlegmomenten met 

diverse 'hulpverleners' binnen en buiten de school wordt breed ervaren. Daarnaast 

leveren leerlingen met een gedragsprobleem veel stress op voor betreffende 

leerkrachten en heeft het probleemgedrag veel negatieve invloed op het gewone 

onderwijsproces.   Tot slot levert het gevoel van moeten voldoen aan de 

inspectienormen gekoppeld aan steeds verslechterende omstandigheden waarin de 

doelen moeten worden bereikt, veel frustratie en stress op.   Ik zie als directeur 

momenteel weinig mogelijkheden om de leerkrachten hun basiswerkzaamheden te 

laten vervullen, en dan heb ik een zeer gemotiveerd team. 

 Ik maak mij grote zorgen over het onderwijs in de huidige economie en 
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maatschappelijke context. De bureaucratie neemt in grote mate toe nu de 

bestuurlijke rollen anders worden. Schoolleiders moeten meer en meer 

rapporteren, hetgeen ten koste gaat van de broodnodige onderwijskundige 

aansturing en investeringen van de schoolleider. 

 Er is teveel bureaucratie. Bestuurders verdienen teveel geld. 
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 Ik roep de AVS op aan het werk te gaan met de kaalslag, die in het onderwijs gaande 

is. Van de sobere bekostiging zijn we naar de karige en vervolgens krenterige 

bekostiging gegaan en nu, inderdaad kaalslag. Ik krijg 35.000 euro voor 

schoonmaak, die mij 75000 kost. De energie kosten stijgen de pan uit en worden 

niet gecompenseerd. Ik heb de afgelopen jaren door allerlei maatregelen zeker 7 a 8 

formatie plaatsen moeten inleveren met gelijk gebleven leerling aantal. En nog is 

het niet genoeg.  En oh ja, nu moeten  we Meer met Minder doen. en dan vragen 

jullie hoe het met de werkdruk is?  AVS ga pal voor de school staan en doe wat aan 

de bekostiging!!!  Zo, dit wilde ik even kwijt. 

 Schoolbesturen komen steeds meer onder druk te staan vanwege de bezuinigingen. 

De getroffen maatregelen raken de kinderen al; grotere groepen, kleinere 

budgetten etc.  Daarnaast komen de scholen in een spagaat te zitten. Steeds meer 

druk op kwaliteit van overheid, inspectie en bestuur, tegenover ontslag van goede 

leerkrachten ( last in, first out). Leerkrachten van andere scholen worden 

overgeplaatst. Gevolg gewenning, cultuur verschillen, op mijn school  starten met 

Dalton, iets wat geen bewuste keuze was. Ontevreden mensen! Onderwijs als 

enigste beroepstak zonder salarisaanpassing/verhoging. Uitval van directeuren in 

de omgeving. Toename van meerscholendirecteur. 

 Vooral de veeleisendheid van de ouders vind ik persoonlijk steeds erger worden en 

niet heel plezierig. de manier waarop dit gebeurt, is niet prettig. sommige ouders 

willen direct antwoord of een gesprek, het moet meteen en niet volgende week.. 

 

 Overig: kort werkzaam als directeur, laat de AVS een partij blijven voor de 

gewone schooldirecteuren, een antwoord dubbel, onderbouwing 

antwoordoptie in eerdere vraag/vragen. 


