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DUTCHH SUMMARY 

Burnoutt onder leraren: theoretisch kader, sociale relaties en top-down 

vernieuwing g 

Dezee studie bestaat uit twee delen. In deel een wordt allereerst burnout en specifiek 

burnoutt onder leraren in het kader van de self-efficacy en de equity sensitivity theorie 

besproken,, waarna in een kort overzicht de mogelijkheid tot een interventie ter voorkoming of 

bestrijdingg van bumout besproken wordt. Daarna volgt een vijftal studies die in samenhang 

mett de twee genoemde theorieën burnout onder leraren als onderwerp hebben. In de 

slotbeschouwingg staan de algemene conclusies die uit dit werk getrokken kunnen worden. 

Aangezienn het beroep leraar van wezenlijk belang is bij de opvoeding en educatie van 

nieuwee generaties is het van het grootste belang dat het beroep aantrekkelijk genoeg blijf t om 

voldoendee leraren te blijven opleiden zodat aan de vraag er naar voldaan kan worden. Echter 

uitt veel onderzoek blijkt dat het beroep als zwaar ervaren wordt. Cijfers wijzen uit dat 

verzuimm samenhangend met verschijnselen van burnout in het onderwijs veel voorkomt, 

althanss in vergelijking met andere beroepen. 

Burnoutt is een psychologisch syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie 

enn verminderde persoonlijke bekwaamheid dat kan voorkomen bij individuen die met andere 

mensenn werken. Emotionele uitputting wordt in het algemeen gezien als het begin van het 

burnoutt proces. De emotionele uitputting brengt een veranderende relatie met de leerlingen 

mett zich mee, de depersonalisatie. Deze dimensie kenmerkt zich door een te ver doorgevoerde 

professionelee distantie naar de leerlingen toe, die afstandelijk, koud en soms cynisch benaderd 

worden.. De derde dimensie van burnout, een verminderde persoonlijke bekwaamheid, duidt 

opp een negatieve beoordeling van de eigen werk prestaties. Het syndroom burnout bestaat uit 

driee dimensies die te onderscheiden maar niet te scheiden zijn. Onderzoek wijst uit dat er 

verschill  van mening bestaat over de volgorde van ontstaan van de dimensies. Emotionele 

uitputtingg werd aanvankelijk als beginpunt van burnout gezien. Tegenwoordig denken 

onderzoekerss aanwijzingen te hebben gevonden dat burnout met een verminderde 

persoonlijkee bekwaamheid aanvangt. Het zal duidelijk zijn dat het noodzakelijk is om te 
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wetenn met welke dimensie burnout begint, omdat dan aanknopingspunten gevonden kunnen 

wordenn bumout voor te zijn of in een vroeg stadium aan te pakken. 

Burnoutt is volgens de gegeven omschrijving een syndroom dat voorkomt onder de 

mensberoepen.. Dit zijn zorg- of hulpverlenende en sociale beroepen. De beroepsbeoefenaren 

werkenn voor en met mensen. Werkrelaties zijn daarom vaak veeleisend en emotioneel 

belastend.. Of hiermee in andere beroepen geen burnout voorkomt is een nog open vraag. Wel 

iss duidelijk dat in bijna alle beroepen gevallen van burnout-achtige verschijnselen voorkomen. 

Uitt onderzoek naar burnout blijkt ook dat de diverse dimensies zich als een proces 

ontwikkelen.. Het is belangrijk te constateren dat burnout echter geen onomkeerbaar proces is. 

Inn welke fase van burnout iemand ook verkeert, er is steeds een terugkeer naar een levensfase 

zonderr bumout mogelijk. 

Lerarenn vormen een groep beroepsbeoefenaren die dagelijks met jonge mensen 

werkenn die niet alleen intellectueel maar ook gedragsmatig hun grenzen aan het verkennen 

zijn,, hetgeen soms kan uitmonden in ordeverstorend gedrag dat gerelateerd blijkt te zijn aan 

burnoutt bij leraren. In het bijzonder blijkt het niet kunnen halen van de gestelde leerdoelen 

eenn van de onderliggende bronnen van frustratie te zijn voor veel leraren. Leraren zijn vaak 

opgeleidd vanuit de gedachte leerlingen te helpen leerstof te begrijpen. De leraar werd vroeger 

voorall  gezien als uitlegger, als de persoon die alles wist en alle leerstof beheerste. De organi-

satiee in de klas en van de leerstof zijn veranderd. Nog meer dan vroeger dient de huidige le-

raarr management technieken te beheersen waarbij de leerling zelf centraal staat in het leer-

proces.. Uit onderzoek blijkt dat leraren die een goede organisatie van werken kennen, minder 

lastt hebben van verloren leertijd, anders gezegd van leerlingen die niet met leer-gerichte acti-

viteitenn bezig zijn. Kennis van organisatieprocessen en vaardigheden om deze kennis in prak-

tijkk te brengen zijn een voorwaarde om als leraar in het onderwijs te slagen. Daarbij is het ook 

vann belang dat zowel leraar als leerling overtuigd zijn van goede onderlinge verhoudingen. 

Eenn duidelijk maar overzichtelijk geheel aan samenlevingsregels dient de basis te vormen 

voorr de onderlinge sociale relaties tussen leraren en leerlingen. Discipline om de discipline 

leidtt tot weerstand bij de leerlingen net zoals discipline die onderdrukkend van aard is. 

Dee self-efficacy theorie wordt in dit werk om verscheidene redenen als uitgangspunt 

genomenn om burnout bij leraren te onderzoeken. Allereerst is het voor onderzoek gewenst dat 

eenn bepaald sociaal psychologisch fenomeen in het kader van een reeds bestaande of nieuwe 

theoriee geplaatst wordt. Ten tweede geeft de self-efficacy theorie een verklaring voor de 

resultatenn van studies die aangeven dat de mate waarin leraren zich opgebrand voelen een 

significantt verband vertoont met de mate waarin zij zich gefrustreerd voelen door de 
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relationelee component van hun werk. Als derde reden kunnen we aanvoeren dat correlationele 

enn longitudinale onderzoeken laten zien dat er een significant verband bestaat tussen zwakke 

self-efficacyy verwachtingen en een hoge mate van stress en burnout onder leraren. Bandura 

spreektt zelfs van de voorspellende kwaliteit van de self-efficacy verwachtingen, die niet gaan 

overr het resultaat van een bepaalde handeling, maar over de ingeschatte mogelijkheid een 

bepaaldee vorm van gedrag tot een succesvol einde te kunnen brengen. Ten vierde kan 

gewezenn worden op de variatie in sterkte van de self-efficacy verwachtingen, afhankelijk van 

dee informatie die de leraar ontvangt. Deze informatie kan door het eigen succesvolle handelen 

gegevenn worden, maar kan ook verstrekt worden door succesvol gedrag of verbale overreding 

vann anderen en door eigen fysiologische- en gemoedstoestanden. Middels adequate informatie 

uitt een of meer van de genoemde bronnen kunnen self-efficacy verwachtingen versterkt 

wordenn zodat burnout voorkomen of verminderd wordt. 

Self-efficacyy verwachtingen zijn niet alleen prospectief van aard, ze zijn ook 

beïnvloedbaar,, wat betekent dat bijvoorbeeld zwakke self-efficacy verwachtingen versterkt 

kunnenn worden. Voor interventie deskundigen is het van belang te weten dat iemand met-een 

laagg niveau van self-efficacy verwachtingen meestal een hogere mate tot beïnvloeding 

vertoontt dan iemand met hogere self-efficacy verwachtingen. Derhalve zal dienaangaande 

voorall  de eerstgenoemde categorie kunnen profiteren van een interventie programma. 

Aangezienn self-efficacy verwachtingen domein gebonden zijn, zal het niveau ervan^ook 

domeinn gebonden moeten worden bepaald en versterkt. 

Dee equity theorie wordt vaak gebruikt in onderzoek naar de verhouding tussen 

werknemerr en de arbeidssituatie. De equity theorie stelt dat iedereen zijn bijdragen en 

uitkomstenn in een persoonlijke of arbeids relatie vergelijkt met de bijdragen en opbrengsten 

vann vergelijkbare anderen. Als de waargenomen uitkomst van de verhouding tussen eigen 

bijdragenn en opbrengsten als niet evenwichtig wordt beschouwd in relatie tot die van 

vergelijkbaree anderen, bestaat er ongelijkheid die kan leiden tot gevoelens van negatieve 

stress.. Aanvankelijk werd aangenomen dat iedereen deze vergelijking maakte volgens 

eenzelfde,, cultureel bepaalde norm. Nader onderzoek wees uit dat mensen individuele normen 

gebruikenn om deze vergelijking te maken. Deze individuele afweging over de 

rechtvaardigheidd van bijdragen en opbrengsten in een relatie wordt de equity sensitivity 

genoemd.. Globaal genomen bestaan er op een glijdende schaal drie categorieën. De eerste 

groepp bestaat uit de "benevolents", i.e. de "gevers", die in het vergelijkingsproces een 

voorkeurr zouden hebben voor het leveren van bijdragen ten opzichte van het ontvangen van 

opbrengstenn . De tweede groep wordt gevormd door de "entitleds", i.e. de "nemers", die in het 
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vergelijkingsprocess een voorkeur zouden hebben voor het krijgen van opbrengsten ten 

opzichtee van het leveren van bijdragen. Als laatste zijn er de "equity sensitives", of degenen 

diee een balans nastreven in de verdeling van bijdragen en opbrengsten in het 

vergelijkingsproces.. De aanname dat individuen "een voorkeur vertonen" voor een bepaalde 

verhoudingg tussen bijdragen en opbrengsten bleek misleidend te zijn en diende vervangen te 

wordenn door de omschrijving "een grotere tolerantie hebben voor". 

Equityy sensitivity blijkt uit onderzoek onder leraren een significant verband te 

vertonenn met organisatorische variabelen van het educatieve proces, maar niet met de relatie 

vann leraren en leerlingen. Vandaar dat in het onderzoek naar bumout zowel de equity 

sensitivityy als de self-efficacy van de leraren gemeten zou moeten worden. Zouden leraren 

burnoutt zijn geworden door zwakke self-efficacy verwachtingen en door gevoelens van 

ongelijkheidd met de organisatie, dan moet eerst de laatste relatie verbeterd worden voordat 

aann een eventueel herstel van de self-efficacy verwachtingen gewerkt gaat worden. 

Onderzoekk naar bumout is veelal theoretisch van aard. Interventies ter bestrijding van 

hethet syndroom zijn in veel mindere mate bestudeerd, en dan veelal bij kleine groepen. Er is 

vaakk geen goede theoretische onderbouwing, terwijl de interventie methodologisch gebrekkig 

iss uitgevoerd en vaak slechts cross-sectioneel van aard is. Gezien de ernst van de gevolgen die 

optredenn nadat een leraar burnout is geworden, zou serieus geprobeerd moeten worden 

burnoutt te voorkomen. Door aan deze kwestie aandacht te schenken in de opleiding tot leraar 

wordtt het burnout syndroom tot een bespreekbaar onderwerp gemaakt. Dit kan voorkomen 

datt leraren met te hoge of anderszins onrealistische verwachtingen het onderwijs in stappen. 

Hett kan er ook toe leiden dat de schoolorganisatie regelmatig zelfonderzoek verricht naar het 

eigenn handelen. Hierbij zal de vraag centraal moeten staan of alle mogelijke moeite is gedaan 

dee leraar te monitoren, begeleidend te ondersteunen en zijn functioneren in een open 

gelijkwaardigg klimaat te evalueren. Deze werkwijze bevordert pogingen om oplossingen te 

vindenn voor werkgerelateerde problemen, bijvoorbeeld door de leraar te laten deelnemen aan 

eenn interventie programma. 

Deell  twee van deze dissertatie bestaat uit vijf empirische onderzoeken. De eerste 

studiee handelt over de self-efficacy verwachtingen van leraren uit de bovenbouw van het 

HAVOO en VWO tijdens de implementatie van de vernieuwingen van de tweede fase. In deze 

studiee is burnout in relatie tot de self-efficacy verwachtingen ten aanzien van het differentieel 

begeleidenn van groepen, het geven van opdrachten, en het gebruik van nieuwe 

onderwijsvormenn onderzocht. Tevens hebben we gekeken of er een verband bestond tussen 
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bumoutt en de attitudes van leraren ten aanzien van de bruikbaarheid en doeltreffendheid van 

hethet studiehuis. De resultaten laten zien dat er een negatief verband bestaat tussen de self-

efficacyy verwachtingen in de genoemde domeinen met depersonalisatie en emotionele 

uitputting,, en een positief verband met persoonlijke bekwaamheid. Ook bleek dat er een 

verbandd te bestaan tussen de mate waarin de leraren een negatieve houding vertoonden ten 

opzichtee van het studiehuis en de drie burnout dimensies. In overeenstemming met eerder 

onderzoekk lijk t de conclusie gewettigd te zijn dat er een significant verband bestaat tussen 

self-effïcacyy verwachtingen van leraren die betrokken zijn bij onderwijsvernieuwingen en 

bumout.. Ook duiden de gevonden resultaten op een verband tussen een hoge mate van self-

efficacyy verwachtingen en de bereidheid onderwijskundige experimenten te beproeven en 

dezee later als onderwijskundige vernieuwingen te implementeren. 

Omm te kunnen onderzoeken welke van de drie dimensies van burnout het eerst optreedt 

bijbij  leraren die betrokken worden bij vernieuwings processen, hebben we een vervolg 

onderzoekk gehouden waarin dezelfde groep respondenten gevraagd werd de Maslach burnout 

Inventoryy in te vullen. De veronderstelling was dat het bumout proces bij deze specifieke 

groepp leraren zou beginnen met een verminderde persoonlijke bekwaamheid. Immers, de 

lerarenn dienen een grote omslag te maken in hun manier van denken en werken. Wanneer de 

lerarenn nu ervaren en concluderen dat hun vaardigheden ontoereikend zijn om de 

onderwijsveranderingenn te implementeren, betreft dat in eerste instantie een oordeel over hun 

persoonlijkee bekwaamheid. Deze onderstelling kwam niet uit. Net als bij enkele voorgaande 

longitudinalee onderzoeken bleek dat burnout ook bij deze groep leraren begint met gevoelens 

vann emotionele uitputting. Daarna volgden de attitudinele dimensies depersonalisatie en 

verminderdee persoonlijke bekwaamheid. Signalen die aangeven dat leraren zich emotioneel 

uitgeputt voelen, zouden terstond gevolgd moeten worden door een interventie die de 

emotionelee uitputting aanpakt. 

Dee derde studie onderzoekt of de self-efficacy verwachtingen van leraren om steun te 

kunnenn verkrijgen van de leiding en medeleraren als tussenliggende variabele gezien kan 

wordenn in enerzijds de relatie tussen ervaren gemis aan steun van leiding en collega's en 

anderzijdss het ontstaan van bumout. Ten einde deze veronderstelling te onderzoeken werd een 

modell  opgesteld en getoetst. Dit model stelt dat leraren die een gemis aan steun ervaren, het 

vertrouwenn verliezen in hun vermogens deze steun te verwerven. Als resultaat verzwakken de 

self-efficacyy verwachtingen ten aanzien van het verwerven van steun en zal het burnout 

process verergerd worden waardoor leraren zich nog minder bekwaam voelen om steun te 

verwervenn en een nog verdere verzwakking plaats vindt van de self-efficacy verwachtingen. 
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Uitt ons onderzoek blijkt dat leraren die een gemis ervaren aan steun van leiding en collega's 

inderdaadd hun vertrouwen kunnen verliezen in de eigen vermogens om de benodigde steun te 

verwerven.. Leraren met sterke self-efflcacy verwachtingen ten aanzien van het verwerven van 

socialee steun bleken een lagere burnout score te hebben gerapporteerd dan leraren met zwakke 

self-efficacyy verwachtingen. De studie bevestigde de hypothese dat self-effïcacy 

verwachtingenn ten aanzien van het verwerven van sociale steun een tussenliggende variabele 

iss in de relatie tussen waargenomen sociale steun en burnout. 

Dee vierde studie betreft eveneens het onderzoek naar de invloed van een variabele op 

dee relatie tussen self-effïcacy verwachtingen en het ontstaan van bumout, en wel die van de 

equityy sensitivity. Van de groep leraren die voor dezelfde organisatie werkt onder ongeveer 

dezelfdee werkomstandigheden, blijken sommige leraren wel en andere geen burnout 

symptomenn te vertonen. Een deel van de verschillen kan, zoals hiervoor besproken, verklaard 

wordenn met behulp van de self-efficacy theorie. Wij veronderstelden dat door het meten en 

bepalenn van de equity-sensitivity van de leraren een groter deel van het ontstaan van burnout 

inn kaart gebracht zou kunnen worden. Vooral inzicht in het ontstaan van bumout door 

problemenn in de relationele sfeer met organisatie en leerlingen zou vergroot kunnen worden. 

Resultatenn van deze studie wijzen weliswaar op een significant verband van equity sensitivity 

opp de relatie tussen self-efficacy en burnout, maar het verband gaat slechts op voor 

emotionelee uitputting en personal accomplishment en niet voor depersonalisatie. 

Dee vijfde studie onderzoekt de rol die leerlingen kunnen spelen in de verbetering van 

dee rapportage van de mate van burnout onder leraren. Gegevens over burnout onder een 

bepaaldee onderzoeksgroep komen vaak tot stand door het invullen van vragenlijsten door de 

ledenn van de te onderzoeken groep. Sociale wenselijkheid bij de beantwoording van de vragen 

iss een van de nadelen van deze manier van gegevens verzamelen. Informatie afkomstig van 

leerlingenn kan een welkome aanvulling vormen op de zelfrapportages van de leraren. 

Leerlingenn hebben immers intensieve contacten met hun leraren. Verder blijkt uit onderzoek 

datt leerlingen nauwkeurige waarnemers zijn van het gedrag van hun docenten. Wij hebben het 

onderzoekk uitgevoerd onder de studenten van een regionaal opleidingscentrum (ROC). 

Tevenss onderzochten we in navolging van eerder onderzoek of er verschil was in de 

perceptiess van meisjes en jongens. De respondenten vulden een aangepaste vragenlijst in over 

burnoutt bij leraren, en lijsten over waargenomen wanordelijk gedrag en de competentie van 

hunn leraren om met dit gedrag om te gaan. De resultaten laten zien dat het niveau van burnout 

onderr deze groep leraren van een ROC gering is. Jongens rapporteerden significant hogere 

niveauss van emotionele uitputting en depersonalisatie dan meisjes. Er was geen verschil 
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tussenn hen in de rapportage over persoonlijke bekwaamheid. Meisjes noteerden in dit 

onderzoekk significant meer ordeproblemen dan jongens. Gezien het interactionele karakter 

vann het onderwijsproces is het wenselijk dat zowel leraren als leerlingen naar informatie over 

ditt proces gevraagd wordt ten einde de betrouwbaarheid van de bevindingen te vergroten. 

Ditt onderzoek is verricht met het doel enkele aspecten van burnout onder leraren te 

belichtenn en vanuit de daaruit voortvloeiende bevindingen gedachten naar voren te brengen 

diee van nut kunnen zijn bij het opstellen van een interventie programma. Onze werkwijze is 

daarbijj  als volgt geweest. Allereerst hebben we de leraren in een veranderings- en 

vernieuwingsprocess onderzocht. Wij denken dat dit een van de meest kenmerkende thema's is 

inn het huidige onderwijs. Daarna hebben we gekeken of er duidelijkheid te verschaffen is over 

dee volgorde van de dimensies van bumout teneinde een juiste aanpak van het syndroom 

mogelijkk te maken. Aangezien onderwijs een interactioneel proces is waarin verscheidene 

partijenn betrokken zijn, hebben we het belang van sociale steun onderzocht in relatie tot 

burnout.. We hebben gepoogd de vaststelling van de diagnose bumout te verfijnen door eerst 

dee equity-sensitivity van leraren te meten in de veronderstelling dat deze persoonlijkheids 

variabelee van belang kan zijn in de relationele sfeer tussen de leraar en zijn werk en het 

optredenn van burnout. Ten tweede hebben we de percepties van leerlingen gebruikt om de 

nadelenn van zelf-rapportages tegen te gaan. Behalve in het onderzoek naar de volgorde van de 

dimensiess van burnout, is in elke studie de self-effïcacy theorie het overkoepelend theoretisch 

kaderr geweest. 

Wee kunnen de volgende conclusies trekken uit ons theoretisch en empirisch 

onderzoek. . 

Hett blijkt dat de self-efficacy theorie een deel van burnout onder leraren kan 

verklaren.verklaren. Echter, de relaties zijn in correlationeel onderzoek aangetoond en dienen ook 

longitudinaall  te worden onderzocht. 

DeDe equity sensitivity van de leraar blijkt een significante tussenvariabele te zijn in de 

relatierelatie tussen self-efficacy en burnout. De gevonden relatie is zwak en zou met behulp van 

verbeterdee vragenlijsten afzonderlijk de relatie met de organisatie en de relatie met leerlingen 

moetenn onderzoeken. 

BurnoutBurnout onder leraren die veranderingen implementeren is gerelateerd aan hun self-

efficacyefficacy verwachtingen in verschillende domeinen van het educatieve proces. Leraren die in 
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eenn veranderingsproces betrokken zijn, lijken te profiteren van sterke self-efficacy 

verwachtingen. . 

LerarenLeraren moeten zeggenschap krijgen over vernieuwingen en als echte professionals 

mett theoretici de vernieuwingen ontwerpen en implementeren in een bottom-up proces dat 

top-downn gesteund en gestimuleerd wordt. 

Onss longitudinaal onderzoek over de volgorde van de dimensies van burnout wijst uit 

datt emotionele uitputting als eerste verschijnt, gevolgd door depersonalisatie en een 

verminderdeverminderde persoonlijke bekwaamheid. 

ErEr is een significante correlatie tussen sterke self-efficacy verwachtingen om sociale 

steunsteun te kunnen verwerven en burnout. Leraren zijn professionals die met jonge mensen 

werkenn en hierin gesteund dienen te worden door de leiding en collega's om burnout te 

voorkomen. . 

Informatiee van leerlingen over waargenomen gedrag van leraren blijkt een 

waardevollee bijdrage te vormen over het verloop van de gang van zaken in het dagelijkse 

onderwijss proces. 

InterventieInterventie programma's die gestoeld zijn op zowel de self-efficacy als de equity 

sensitivitysensitivity theorie kunnen succesvol zijn in de bestrijding van burnout. Programma's die 

uitgaann van een bepaalde theorie hebben het voordeel dat ze gebruik kunnen maken van 

internationaall  onderzoek. Hierdoor kunnen ontwikkelings kosten verminderd worden, en 

wordtt uitwisseling van gegevens beter mogelijk, waardoor de wetenschappelijke 

overeenstemmingg over programma's bevorderd wordt. Dit draagt bij tot een verhoging van de 

mogelijkee effectiviteit van de programma's die van belang is bij de vraag naar financiële 

ondersteuningg voor de ontwikkeling van interventie programma's. 

Alss laatste, stellen wij een werkwijze voor ten aanzien van de mogelijke deelname aan 

eeneen interventie programma. Eerst dient een nauwkeurige diagnose van burnout gesteld te 

worden.. Daarna moet de equity sensitivity vastgesteld worden. Als derde dient onderzocht te 

wordenn in welke domeinen de leraar zwakke self-efficacy verwachtingen heeft. De 

uitkomstenn bepalen welke aard het interventie programma moet hebben. Dit laatste betekent 

datt de leraar de gelegenheid geboden krijgt individueel zijn interventie programma af te 

werken,, met de aantekening dat gezien het belang van sociale steun een afwisseling met 

groepsbijeenkomstenn zou plaats kunnen vinden. 
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