
De doelstellingen van het Werkdrukonderzoek VO

1.  Inzicht krijgen in de werkdruk(beleving) van de 
docenten en ondersteuners (OOP-ers) en in de 
werkdrukbepalende factoren: welke factoren 
beïnvloeden de werkdruk van de docenten en 
ondersteuners in positi eve en in negati eve zin?

2.  Inzicht krijgen in de mogelijkheden om de werkdruk 
van docenten en ondersteuners te verlagen (zonder 
dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het 
onderwijs en de aandacht voor de leerling). Daarbij 
gaat het vooral om factoren die de school en/of de 
individuele docenten/ondersteuners zelf kunnen 
beïnvloeden.

We brengen alle mogelijke factoren in kaart die in positi eve 
en in negati eve zin van invloed zijn op de werkdruk van 
docenten en ondersteuners:
• de wijze van samenwerken in het team/de secti e waar de
 docent deel van uitmaakt;
• de individuele regelruimte van docenten;
• de wisselingen in personeel;
• de wijze van leidinggeven op school;
• de ondersteuning van de docenten en ondersteuners
 met middelen (ICT, werkplek, e.d.);
• alle niet-lesgevende taken (vergaderingen en overleggen,
 ouderavonden, 10-minutengesprekken, enzovoort);
• veeleisende ouders;
• de extra acti viteiten;
• het extra aanbod op school (extra vakken, projecten,
 enzovoort);
• passend onderwijs (de aandacht voor leerlingen met een
 extra ondersteuningsbehoeft e);
• de inrichti ng van de werkprocessen (bijvoorbeeld de
 inrichti ng van het leerlingvolgsysteem);
• enzovoort.

Uiteindelijk gaat het erom om (gezamenlijk met docenten 
en ondersteuners) te komen tot een lijst met concrete 
acti epunten die leiden tot:
a)  het verlagen van de werkdruk van docenten/

ondersteuners;
b)  minimaal dezelfde (maar liever een hogere) kwaliteit 

van het onderwijs.

Wij helpen ook uw school graag bij de (mogelijke) werkdrukproblemati ek 
van docenten en/of ondersteuners.

Werkdrukonderzoek VO
Acti es die de werkdruk verlagen én niet ten koste 
gaan van de kwaliteit van het onderwijs

Samen met 
docenten en 
ondersteuners 
komen tot 
verbeteracti es.
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De kosten

De kosten – fase 1: online vragenlijst
Voor fase 1 (uitzetten online vragenlijst en rapportage) 
zijn de kosten afhankelijk van het aantal medewerkers 
op school.

De kosten – fase 2: workshops
Het aantal te organiseren workshops is mede 
afhankelijk van de grootte van uw school. Als we twee 
workshops bij u op school verzorgen, bedragen de 
kosten voor het voorbereiden, leiden van deze twee 
workshops en het leveren van het einddocument (met 
gericht advies) € 2.275 (excl. 21% BTW). 
Als we drie workshops verzorgen, bedragen de kosten 
€ 2.975 (excl. 21% BTW).

De methode – twee fases

Fase 1 – Online vragenlijst uitzetten onder de 
medewerkers
We vragen de docenten/ondersteuners een online 
vragenlijst (die wij in overleg met de school opstellen) 
in te vullen waarmee we: 
a) de werkdruk(beleving) meten (in de rapportage  
 benchmarken we de scores/resultaten van de  
 school met landelijke cijfers);
b) een uitgebreide inventarisatie maken van alle  
 mogelijkheden die er volgens de docenten en  
 ondersteuners zijn om de werkdruk te verlagen  
 (zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van  
 het onderwijs en de aandacht voor de leerling).
 
Fase 2 – Workshops op school
We houden twee of drie workshops met docenten/
ondersteuners op de school. De workshops nemen 
drie uur in beslag. Tijdens de workshops gaan de 
deelnemers in groepen aan de slag met een gerichte 
opdracht. Elke groep bereidt een presentatie voor 
die aan het eind van de workshop wordt gehouden 
(met reacties van de andere deelnemers en van de 
workshopleider van DUO Onderwijsonderzoek & 
Advies).

De workshop leidt voor de deelnemers tot inzichten en 
concrete activiteiten waarmee de werkdruk verlaagd 
kan worden.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies levert 
vervolgens een einddocument met een advies welke 
verbeteracties de school zou moeten oppakken om de 
werkdruk daadwerkelijk te verlagen.

 

Aantal medewerkers op uw school Kosten (excl. 21% BTW)

tot en met 50 medewerkers € 1.075

51 tot en met 100 medewerkers € 1.275

101 tot en met 150 medewerkers € 1.475

151 tot en met 200 medewerkers € 1.675

201 tot en met 250 medewerkers € 1.875

251 tot en met 300 medewerkers € 2.075

meer dan 300 medewerkers Prijs in overleg

Vraag
direct een 

(vrijblijvende) 
offerte aan. Of maak een 
(vrijblijvende) afspraak.

www.duo-onderwijsonderzoek.nl/
voortgezet-onderwijs/werkdrukonderzoek 

info@duo-onderwijsonderzoek.nl

030 – 26 31 080


