
(ERVAREN) WERKDRUK ONDER DOCENTEN IN HET 
VOORTGEZET ONDERWIJS VERMINDEREN



MINDFULNESS TEAMTRAINING SPECIAAL 
ONTWIKKELD VOOR HET VO

Wij ontwikkelden drie aandachttrainingen voor het onderwijs. Deze zijn in 2020 ook 
online geschikt gemaakt. De eerste twee zijn gericht op de docent zelf en de derde op 
de docent, maar met de bedoeling om met de leerlingen mindfulness in de klas toe te 
passen. 

• Module 1 Mindfulness leren (5 weken, 2 uur per bijeenkomst)

Zelf leren wat Mindfulness is en doet, het vooral voor jezelf ervaren

• Module 2 Mindful doceren (5 weken, 2 uur per bijeenkomst)

Meer en meer Mindfulness toepassen met situaties op school/in de klas

• Module 3 Mindfulness doceren (5 weken, 6 uur per bijeenkomst)

Mindfulness met de leerlingen, mindfulness-les geven, in de klas aan de slag.



WAT WORDT ER AANGEPAKT?
Doordat leerkrachten hun aandacht trainen, worden ze zich steeds bewuster van 
hun (negatieve) gedachten (over werkdruk). Ze worden zich, naarmate de training 
vordert, steeds bewuster van het feit dat niet een lastige situatie de belangrijkste 
oorzaak van hun stress is, maar de gedachten die zij over die situatie hebben. 
Bovendien wordt er nadrukkelijk ingezet op het goed voor zichzelf zorgen; een 
gewoonte die bij de gemiddelde docent dikwijls beperkt aanwezig is.

Onze trainingen zijn toegankelijk, omdat ze 5 weken duren en speciaal zijn 
ontwikkeld en geschreven door en voor het onderwijs. We werken met 
voorbeelden en oefeningen uit het onderwijs. We leren de docent aandacht te 
hebben voor alledaagse klassensituaties waarbij men niet meer vanuit 
automatismen reageert, maar een overwogen respons kiest. 



ERVARINGSFILMPJE
HTTPS://YOUTU.BE/6FYWQSBLDSO



WAT ZEGGEN DE 
DOCENTEN NA EEN 
TRAINING?

• Ik ben rustiger

• De band met mijn leerlingen is versterkt

• Ik ben me bewuster van mijn eigen keuze / handelen

• Ik gebruik de oefeneningen ook als ik slecht kan slapen

• Het lukt me beter om alles per keer/per dag te bekijken in 
plaats van een hele berg te zien

• Ik heb geleerd om me te ontspannen en dat is fijn



BESCHRIJVING PILOT
WAT IS ER NODIG? 

• Een heel team, of een aantal docenten (minimaal zes, maximaal 12) van een VO school of docenten 
van een stichting die daaraan behoefte hebben 

PRAKTISCH:

• De tijden van de incompany training kunnen volledig worden afgestemd op de schema’s van de 
deelnemers. 

• Om de interesse te wekken en duidelijk te maken wat het inhoud, start de pilot met een 
laagdrempelige kennismakingsworkshop van ongeveer 2,5 uur. 

• Na afloop van de workshop melden geïnteresseerde docenten zich aan. 

• Mindfulonderwijs doet een voor- en een nameting volgens een geaccordeerde vragenlijst. [Mindful
Attention Awareness Scale – Nederlandse versie (MAAS-NL)]

•



-VERVOLG 
BESCHRIJVING PILOT-

DOELSTELLINGEN: 

Werkdruk perceptie bij docenten 
(en ondersteuners) verminderen; 

Vergroten gevoel van autonomie 
en veerkracht;

Verminderen stress en 
veranderen stressbeleving;

Een positieve cultuurverandering 
bewerkstelligen. 

REKENVOORBEELD Euro
Introductieworkshop (max. 20 
deelnemers) 399
Intake ---
1 Module 1 - 12 deelnemers 4849,2
1 Module 2 - 6 deelnemers 2694
1 Module 3 - 2 deelnemers 2998

Totaal 10541,2
Module 1 en 2 hebben per groep 
max. 12 deelnemers, boven 10 
deelnemers geldt 10% korting over 
totaalbedrag.



WETENSCHAPPELIJKE 
ONDERBOUWING 
MINDFULNESS OP SCHOOL

Er is veel onderzoek naar de effecten van 
mindfulness op school. Grosso modo is de 
conclusie dat mindfulness helpt om 
werkdruk te verminderen. Het heeft 
tevens een positief effect op de 
leerlingen. Meer info lees je in dit 
overzichtsartikel (Auteur: Hartger
Wassink)

https://mindfulonderwijs.nl/wp-
content/uploads/2019/11/Mindfulness-
in-het-onderwijs.pdf

In slechts 5 weken mindfulness vaardigheden aanleren? Kan 
dat? De oprichter van onze organisatie deed er in 2014 
onderzoek naar; ‘In hoeverre heeft een vierweekse 
Mindfulnesstraining effect op de perceptie van stressfactoren 
en manifestaties van stress bij onderwijspersoneel?’ 
(Masterthesis Onderwijskundig Ontwerp en Advisering.) Zijn 
onderzoek is op aanvraag beschikbaar.

https://mindfulonderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/11/Mindfulness-in-het-onderwijs.pdf


TRAININGSMATERIAAL

• Bij iedere training ontvangen deelnemers een
wachtwoord waarmee ze op de website een
reader en thuisoefeningen kunnen
downloaden. Daarnaast schrijven deelnemers
na iedere bijeenkomst een korte reflectie (5 
regels) in de huiswerkomgeving (module 1 en
2). Voor module 3 is een methodeboek PO en
een methodeboek VO met oefeningen
speciaal voor de boven- en onderbouw.



HUISWERK
PAGINA

• Na afloop van de eerste
bijeenkomst ontvangt iedereen de 
inloggegevens via de trainer.



(OUD-DEELNEMERS) 
MINDFULONDERWIJS IN 
DE MEDIA

We waren ook op de radio 
https://mindfulonderwijs.nl/mindfu
londerwijs-op-de-radio/



MINDFULNESS IN HET ONDERWIJS: BELANGRIJK VOOR 
DE LERAREN, EEN FUNDAMENT VOOR DE LEERLINGEN!

Werkdruk in het onderwijs, wat ons betreft betekent een aandachttraining of 
mindfulness veel meer dan het bestrijden van werkdruk. Als docenten geleerd 
wordt mindful te werken, dan zullen ze anders gaan kijken naar dezelfde 
(stress)situaties en ook naar ‘lastige leerlingen’. Wij en veel scholen in de wereld 
hebben inmiddels voldoende ervaring om te weten dat het werkt voor docenten 
en tevens stressverlagend effect heeft op de leerlingen. Dat zijn dus twee 
vliegen in één klap. 



HEINDEKORT


