
Factsheet – Werkbeleving van VO-docenten 
in coronatijd 

In deze factsheet presenteren we de resultaten van een onderzoek (verricht in december 

2020) onder VO-docenten over hun werkbeleving in coronatijd. In totaal hebben 1.007 

docenten aan het onderzoek meegewerkt.

De belangrijkste resultaten:

• De coronacrisis heeft impact op de betrokkenheid van docenten bij hun school (een deel van de docenten 

voelt zich meer betrokken en een deel juist minder).

• De coronacrisis heeft veel impact op de werkdruk die docenten ervaren en leidt ook bij een relatief grote 

groep docenten tot (meer) fysieke en mentale gezondheidsklachten.

• De samenwerking staat onder druk: veel docenten geven aan dat de samenwerking (in het eigen team en 

tussen teams en secties) is verslechterd gedurende de coronacrises.

• Ook de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk: alhoewel er ook een groep docenten is die aangeeft 

dat er tijdens de coronacrisis juist veel/meer aandacht is voor leerlingen (en met name ook voor zwakkere 

leerlingen), geeft bijna de helft van de docenten aan dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de 

coronacrisis verslechterd of zelfs sterk verslechterd is.

We hebben de docenten de volgende vraag voorgelegd:

Kunt u voor elk van de volgende werkbelevingsaspecten aangeven in hoeverre deze zijn veranderd tijdens de 

coronacrisis, dus ‘tussen half maart (2020) van dit jaar en nu’? 

Betrokkenheid en trots
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Het gevoel van trots op uw school

De betrokkenheid bĳ uw school

De waardering van de schoolleiding voor de 
medewerkers

10% 65% 20% 4%1%

16% 62% 17% 3%2%

29% 52% 13% 5%2%



Werkdruk

Als u interesse heeft in meer resultaten of als u wilt weten hoe uw docenten de 

coronaperiode beleven, neem dan contact met ons op: bel naar 030 - 263 10 80 (vraag naar 

Vincent van Grinsven) of stuur een e-mail naar info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Ter toelichting: de VO-docenten die bij de ‘gezondheidsklachten-stellingen’ hebben aangegeven dat ‘deze gelijk gebleven zijn tijdens 
de coronacrisis’ zijn met name docenten die geen klachten hebben (niet voor en niet tijdens de coronacrisis). 

Samenwerking
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De samenwerking binnen uw team

De collegialiteit

De samenwerking binnen uw sectie

16% 54% 24% 4%2%

9% 59% 29% 3%

59% 17% 2%

De samenwerking met andere teams 4% 64% 27% 5%

De samenwerking met andere secties 3% 70% 24% 3%

2% 20%

Onderwijs
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De aandacht van de docenten van uw school voor 
de leerlingen

De kwaliteit van het onderwĳs op uw school

De aandacht van de docenten van uw school voor 
de zwakkere leerlingen

1%
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5% 46% 45% 4%

18% 57% 22% 2%

22% 47% 26% 3%

De aandacht voor onderwĳsvernieuwingen op 
uw school 20% 39% 30% 8%3%
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De mate waarin u overwerkt

Uw werk-privébalans

Fysieke gezondheidsklachten die (mede) door 
het werk komen 

7% 25% 49% 18%1%

5% 27% 49% 19%

3% 58% 32% 7%

Mentale gezondheidsklachten die (mede) door 
het werk komen 3% 43% 45% 9%


