Onderzoek biedt gedetailleerd inzicht belasting onderwijs

Leraar werkt
structureel over
De werkweek van leraren is overvol. Het voeren van de
administratie en contacten met ouders zorgen voor veel
werkdruk en ’s avonds en in het weekend gaat het werk
door. Ruimte voor scholing of innovatie is er nauwelijks.
Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van de AOb naar
de dagelijkse belasting van leraren in het basis- en
voortgezet onderwijs.

primair en voortgezet onderwijs werden
gevolgd liep een jaar lang, van september
2015 tot september 2016. Dagelijks kregen
150 AOb-leden uit het lager en voortgezet
onderwijs een verzoek om hun bezigheden 24 uur lang bij te houden en erbij te
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vermelden hoe zwaar deze taken voor hen
waren op een schaal van 1 tot 5. Iets meer
dan 10 procent van hen vulde daadwerkelijk de registratieformulieren in.
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Aantal werkuren ligt in onderwijs ver boven de norm
Leerkracht primair onderwijs
werkt 46,9 uur per week.
Cao-norm: 40 uur
Overwerk: 6,9 uur
116,4 uur
privé-activiteiten

1,7 uur pauze

3,0 uur reistijd

10,9 uur werk voor
school thuis en elders

36 uur werk
op school

Leerkracht voortgezet
onderwijs werkt 45,2 uur per week.
Cao-norm: 42,5 uur
Overwerk: 2,7 uur
117,0 uur
privé-activiteiten

1,9 uur pauze

3,9 uur reistijd

15,8 uur werk voor
school thuis en elders

29,4 uur
werk op school

Administratie en voorbereiding kost
leerkracht basisonderwijs veel tijd

6 procent uit boven deze zogeheten
normjaartaak, nog exclusief de werkzaamheden in de schoolvakanties.
In de avonden en weekenden gaat het

18,0 uur lesgeven

7,0 uur voorbereiden
en nakijken
0,8 uur individuele
leerlingenzorg
1,7 uur andere activiteiten
met leerlingen
2,5 uur scholing en
innovatie
5,7 uur administratie

werk van leerkrachten door. In de rapportages melden zij dat er gemiddeld
per week 11 uur wordt thuisgewerkt in
het primair onderwijs en bijna 16 uur
in het voortgezet onderwijs. In de meeste gevallen gaat dat om nakijken en
voorbereiding.

Lesgeven
Leerkrachten besteden de meeste tijd
aan het geven van lessen en ook het
voorbereiden en nakijken vraagt veel
tijd, vooral in het voortgezet onderwijs. Voor elke 60 minuten dat hij voor

3,8 uur overleg intern en
extern

de klas staat, besteedt een leerkracht op
de middelbare school 50 minuten aan
voorbereiding. Als we ervan uitgaan dat

2,0 uur contact met ouders

deze tijd voldoende is om de voorbereiding en het nakijken goed uit te voe-

0,8 uur het lokaal

4,5 uur anders

ren dan betekent dit een ‘opslagfactor’
van 83 procent. Voor juffen en meesters
op basisscholen ligt deze verhouding
anders: een kleine 24 minuten voorbe-

TOTAAL: 46,9 uur (AFGEROND)

reiding en nakijken is nodig voor elk
(klok)uur voor de klas.

Voorbereiden en nakijken kost docent
middelbaar onderwijs veel tijd
14,6 uur
lesgeven

12,1 Uur
voorbereiden
en nakijken

0,5 uur individuele
leerlingenzorg

Waardering
In het rapport komt naar voren dat leraren in het primair en voortgezet onderwijs hun werk nog altijd weten te waarderen met een rapportcijfer 7 en bijzonder tevreden zijn over het werken met

1,9 uur andere activiteiten
met leerlingen

leerlingen en collega’s (rapportcijfer 8
of hoger). Het lesgeven – de kern van
het beroep – wordt gemiddeld dus niet
beschouwd als een zware last.

3,0 uur scholing en
innovatie

Daar staan in beide sectoren taken
tegenover die leraren wel zwaar vallen,
vooral het contact met ouders en het
voeren van de administratie. In het pri-

4,0 uur administratie

mair onderwijs staan voorlichtingsbijeenkomsten qua belasting bovenaan,
maar die komen maar weinig voor. Dat

3,7 uur overleg intern
en extern

geldt natuurlijk niet voor contacten met
ouders. Het voorbereiden van oudergesprekken, met hen overleggen via
mail of telefoon en gesprekken tussen-

4,0 uur
anders

0,2 uur
het lokaal

1,0 uur overleg/contact ouders

door, ervaren leerkrachten als bovengemiddeld zwaar. Ook in het voortgezet
onderwijs krijgen open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten qua belasting
een topnotering. Oudergesprekken voe-

TOTAAL: 45,2 uur (AFGEROND)

ren vinden docenten op middelbare
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Werkdrukindex
Met cijfers van de organisatie van rijke landen, de Oeso,
ontwikkelde de AOb een productiviteitsindex. Deze index

Het contact met ouders
en het voeren van
de administratie valt
leraren zwaar

wordt berekend door in verschillende landen de verhouding
te berekenen tussen het aantal leerlingen en het aantal
lesuren dat leraren geven. Die productiviteitsindex kan
daarom ook wel werkdrukindex worden genoemd.
Nederland scoort op de werkdrukindex hoger dan het
gemiddelde binnen de Oeso en veel hoger dan het
gemiddelde van 21 landen van de EU. Hieronder staan
deze cijfers voor het basisonderwijs.

scholen zwaar, andere contacten met ouders verlopen
makkelijker.

Nederlandse leraren maken veel
uren in relatief grote klassen

Qua administratie geeft in het primair onderwijs voor-

Werkdrukindex basisonderwijs

al het schrijven van handelingsplannen en rapporten

Frankrijk

142

USA

138

Nederland

121

OEso-gemiddeld

100

tijd op aan nakijkwerk dat qua werkbelasting ook

EU21 gemiddeld

89

bovengemiddeld scoort. Het bijwerken van mail kost

Vlaanderen

77

Finland

76

voor individuele leerlingen een hoge belasting. Leraren in het basisonderwijs besteden daaraan wekelijks
5,7 uur.
In het voortgezet onderwijs ligt de administratieve
druk iets lager, op 4 uur per week. Hier gaat juist meer

leraren op middelbare en lagere scholen wekelijks een
kleine 2 uur.

Scholing en innovatie
In de overvolle werkweek resteert leraren weinig tijd
voor scholing en innovatie: 2,5 tot 3 uur per week. Het
gaat dan om lesmethoden ontwikkelen of programma’s
herschrijven. Het is maar de vraag of die uren genoeg

Onderwijs sector met hoogste
percentage burn-outklachten

zijn om serieus te werken aan de vernieuwing van het

Burn-outklachten per beroepsgroep

curriculum, zoals het kabinet van de leraren verlangt in

Onderwijs

18

Communicatie

16

Industrie

15

Zakelijke diensten

15

volgens de cao recht heeft op tenminste 82 uur (2 uur

Zorg

14

per week) scholing, los van verplichte zaken zoals bij-

Gemiddelde NL

13

Vervoer

13

In het voortgezet onderwijs heeft een leerkracht er

Bouw

13

recht op 10 procent van zijn tijd aan professionalise-

Overheid

12

inzicht mogen worden ingevuld. Met de 1,4 uur per

Handel

12

week hebben docenten in het middelbaar onderwijs

Horeca

11

Landbouw

11

het kader van Onderwijs 2032.
In het primair onderwijs besteden leerkrachten in
totaal 1,6 uur per week aan scholing, zoals cursussen
of het bijhouden van vakliteratuur. Op jaarbasis komt
dat neer op 66 uur, terwijl een leraar op een basisschool

voorbeeld teamscholing en cursussen rondom een
nieuwe methode of aanpak.

ring te besteden: 166 uur, waarvan er 83 naar eigen

daar in werkelijkheid maar 55 uur per jaar de tijd voor.
Wederom: ruimschoots onder de cao-norm. Het gebrek
aan beschikbare uren wringt met de vernieuwingen

(Bron: TNO/CBS NEA 2015)

van schoolvakken, de veranderingen in het onderwijs
en gaat ten koste van de innovatie die van leerkrachten
wordt gevraagd. n
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Primair onderwijs
Vijf meest belastende taken voor een

Vijf minst belastende taken voor een

leerkracht basisonderwijs*

leerkracht basisonderwijs*

voorlichtingsbijeenkomsten

3,80

(groeps)lessen voorbereiden

2,54

ouderavond

3,53

bijles geven

2,54

groepsplannen maken

3,52

open dagen
zorg- of handelingsplannen
maken

3,48
3,47

gesprek met collega’s en
schoolleiding

2,42

lokaal aankleden

2,37

toetsen/proefwerk afnemen

2,33

* Gemiddelde scores op een schaal van 1 tot 5

Nauwelijks een kwartiertje pauze
Het grote werkdrukonderzoek van de AOb laat zien dat leerkrachten in
het primair en voortgezet onderwijs nauwelijks pauze hebben, ongeveer
een kwartier per dag. Pauzes gaan op aan onderling overleg, gesprekken met leerlingen, lesvoorbereiding of contact met ouders.
Tekst Karen Hagen Beeld Typetank
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Voortgezet onderwijs
Vijf meest belastende taken leerkrachten

Vijf minst belastende taken leerkrachten

voortgezet onderwijs*

voortgezet onderwijs*

voorlichtingsbijeenkomsten op
aanleverende scholen
ouderavond
zorg- of handelingsplannen
maken
open dagen
oudergesprekken voorbereiden en
voeren

4,50

begeleiding leerlingenraad,

3,60

gesprek met collega’s en

schoolkrant etcetera
schoolleiding

3,38

2,37
2,37

toetsen/proefwerk afnemen

2,35

3,27

lokaal opruimen/schoonmaken

2,29

3,24

lokaal aankleden

2,15
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