
In 3 dagen 
ontspannen 

voor de 
klas 

Helpt leerkrachten 

naar minder 

werkdruk en meer 

werkplezier



Informatie over de training: In 3 dagen ontspannen voor 

de klas voor de werkgever 

De hoge werkdruk in het onderwijs is op dit moment een 'hot 

item' en dat is helaas niet voor niets. Eén op de vijf leraren 

valt langdurig uit door een burn-out of andere stress- 

gerelateerde klachten. Iets wat voor een school en een team

vrij grote gevolgen heeft. 

Niet alleen financieel, maar ook praktisch gezien. Vind in 

deze tijd van lerarentekort maar eens een geschikte invaller 

die langdurig beschikbaar is.  



Daarnaast geeft een wisseling van leerkracht in de loop van 

het schooljaar vaak onrust in de groep en is extra 

begeleiding noodzakelijk. 

Tenslotte blijven de taken van de zieke leerkracht liggen, wat 

praktisch gezien vaak onmogelijk is. Je kunt toch moeilijk 

naar de leerlingen en hun ouders verkopen dat het 

schoolreisje dit jaar niet doorgaat, omdat juf of meester ziek 

is? 

In de praktijk betekent dit dus dat de taken zullen moeten 

worden opgevangen de overige teamleden, bij wie het bordje

met taken en verantwoordelijkheden ook al behoorlijk vol ligt. 

Hierdoor ligt overbelasting van de overige teamleden op de 

loer, met alle mogelijke gevolgen van dien. 

Ik ben ervan overtuigd dat uitval onder leerkrachten als 

gevolg van een hoge werkdruk aanzienlijk verminderd, dan 

wel voorkomen kan worden als er meer aandacht wordt 

besteed aan preventie.  

Speciaal hiervoor heb ik de training: 'In 3 dagen ontspannen 

voor de klas' ontworpen. In deze brochure meer informatie 

over deze training.

Anke Velstra, 

Werkdrukspecialist onderwijs



Algemene informatie over werkdruk 

Op dit moment zijn er twee dingen die spelen in het 

onderwijs, namelijk een hoge werkdruk en een hoge taak- en

regeldruk. Twee heel verschillende dingen, die beide ook om 

een hele andere oplossing vragen. 

Veel leerkrachten hebben last van een toegenomen 

taakdruk. Hiermee bedoelen we het aantal taken dat op het 

bordje van de leerkracht liggen en die binnen een bepaalde 

tijd klaar moeten zijn. De taakdruk van een leerkracht is 

meetbaar en daarmee een objectief begrip. 

Een hoge taakdruk vraagt vermindering van het aantal uit te 

voeren taken of meer tijd om de taken te kunnen uitvoeren. 

Extra handen binnen de klas en/of school kunnen de 

taakdruk van de leerkracht verlichten. 

Werkdruk is daarentegen een subjectief begrip. Bij werkdruk 

gaat het om beleving: hoe ga je als leerkracht om met de 

toegenomen taak- en regeldruk? Een belangrijke factor die 

daar in meespeelt, zijn persoonlijkheidskenmerken van de 

leerkracht. Iemand die van zichzelf een perfectionist is, zal 

heel anders omgaan met de taak- en regeldruk, dan iemand 

die dat niet is. Iemand die van zichzelf heel goed 'nee' kan 

zeggen en zijn/haar grenzen kan aangeven, zal de taak- en 

regeldruk heel anders ervaren dan iemand die niet kan. Door

te werken aan de persoonlijkheidskenmerken kun je de 

werkdrukbeleving van leerkrachten verlagen.  



In 3 dagen ontspannen voor de klas 

Tijdens de training In 3 dagen ontspannen voor de klas gaan

we vooral aan de slag met het verlagen van de ervaren 

werkdruk. 

We werken aan drie belangrijke pijlers die onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn: 

 -Jezelf 

- Je mindset 

- Praktische tools voor in de klas/in het werk 

Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen 

zijn:  

- herkennen van stress signalen 

- grenzen leren aangeven 

- herkennen en veranderen van belemmerende 

overtuigingen 

- time-management 

- omgaan met piekeren en beter leren loslaten 

- hoe je momenten van ontspanning kunt inbouwen tijdens 

een drukke werkdag 

- het herstellen van een goede balans tussen werk en privé. 

Daarnaast is er voldoende ruimte voor inbreng van eigen 

thema's, omdat deze training in een kleine groep van 

maximaal 8 deelnemers gegeven wordt. 



Wat anderen zeggen over deze training: 

Ik heb de cursus “in 3 dagen ontspannen voor de klas” 

gevolgd. Fijne 3 dagen, mooi om ervaringen te delen, tips uit

te wisselen en praktisch aan de slag te gaan met elkaar. 

Fijne kleine groep. 

Van mij mocht er nog wel een dag bij, omdat er soms erg 

veel te vertellen, delen en leren was. Bedankt voor de 

inzichten, nu toepassen! 

Blijft een uitdaging, je moet het uiteindelijk natuurlijk zelf 

doen. Oefening baart kunst, ik ben al bezig in kleine stappen

(niet alles tegelijk ). Nu heb ik achtergrond informatie, 

concrete tips en formulieren waar ik wat mee kan. 

Fijn!! Echte aanrader 



Praktische gegevens: 

Data:             26 mei, 9 juni en 16 juni 2018 

                      (de laatste voor schooljaar 2017/2018) 

Tijd:               9.30-16.00 

Plaats:          Steenwijk 

Investering: €649,- inclusief btw 

Garantie: 

Ik word alleen blij van tevreden klanten en daarom geef ik bij 

deze training een ‘niet goed geld terug’ garantie. 

Als een deelnemer aan het einde van de eerste trainingsdag 

van mening is dat de training hem of haar niet heeft gebracht

wat ik heb toegezegd, dan wordt er alleen €50,- aan 

administratiekosten in rekening gebracht. 

De enige voorwaarde die ik hierbij stel is dat dit binnen 12 

uur na afloop van de eerste trainingsdag aan mij gemeld 

wordt. 

Met deze garantie loop je dus geen enkel risico. 

Aanmelding: 

Aanmelding voor deze training kan door een e-mail te sturen 

naar contact@stressvrijvoordeklas.nl 


