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Werkbaarheid onderwijzend personeel blijft 

stabiel tussen 2004 en 2010 

57,5% van het onderwijzend personeel in Vlaanderen heeft een werkbare job. Hun job 

zat in 2010 goed voor zowel werkstress, motivatie, leermogelijkheden als voor werk-

privé-balans. In 2004 was de situatie ongeveer hetzelfde (58%). Zowel in 2004 als 

2010 zien we dat heel veel leerkrachten/docenten met plezier aan de slag zijn maar dat 

een zeer grote groep ook aan werkstress lijdt door hoge taakeisen en emotionele 

belasting. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsmonitor van de SERV – 

Stichting Innovatie & Arbeid. 

Gemotiveerd lesgeven ondanks werkstress 
In 2010 is het percentage van de onderwijsjobs die onvoldoende leermogelijkheden 

bieden gedaald van 6,5% naar 4,1%. Voor de andere werkbaarheidsknelpunten zijn er 

geen (statistisch significante) verschillen tussen 2004 en 2010. De groep die gemoti-

veerd voor de klas staat blijft zeer groot (> 9 op 10) maar ook het werkstressprobleem 

blijft helaas zorgwekkend. In 2010 gaat het om 36,6% van de onderwijskrachten die 

aan werkstress lijden. Dat is meer dan bij andere werknemers in Vlaanderen (29,3%). 

Een specifiek risico waar onderwijskrachten (en andere contactberoepen) meer mee 

geconfronteerd worden dan andere werknemers, is de emotionele belasting. In 2004 

was de emotionele belasting voor 32% van de onderwijskrachten problematisch en in 

2010 is dit nog toegenomen tot 37,2%. Gecombineerd met een hoge werkdruk (die 

voor een kwart van het personeel problematisch is) vormt dit een logische verklaring 

voor het werkstressprobleem. 

  



 

 

 

 

Figuur 1 Werkbaarheidsknelpunten onderwijzend personeel 2004-2010 (%) 

 
*=significant verschil 2004-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op de www.werkbaarwerk.be. De 

documenten kunt u gratis downloaden. Over deze focus vindt u op de website meer in 

de nota ‘Werkbaar werk onderwijzend personeel. Werkbaarheidsprofiel van het onder-

wijzend personeel op basis van de Vlaamse Werk-baarheidsmonitor Werknemers 

2004-2010.’ 

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en 

werd ontwikkeld door Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het Eu-

ropees Sociaal Fonds. 
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