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‘Gefeliciteerd, je 
hebt een burn-out!’

Het onderwijs doet het goed, maar 
het moet beter. Excelleren, dat is het 

credo tegenwoordig, ook weer in 
de op Prinsjesdag gepresenteerde 

onderwijsbegroting. Leraren en 
leerlingen bezwijken onder die 

prestatiedruk. Het burnoutrisico is 
hoog, voor zowel leraren als leerlingen.

Leraren en leerlingen bezwijken onder prestatiedruk

Slapeloosheid, hartkloppingen, paniekaanvallen, niet meer willen 
opstaan. Met die klachten kwam Jorieke, voor de tweede maal, bij 
de huisarts. ‘Het gaat niet’, zei ze tegen hem. ‘Gefeliciteerd, je hebt 
een burn-out’, zei de dokter. ‘Kom op nou!’ riep Jorieke uit. ‘Dat 
is voor mensen met een kantoorbaan. Niet voor mij, ik ben 18!’ 
Ze dacht: ‘Oh nee, straks heb ik een gat in mijn cv!’ Het is één van 
de ervaringen uit het boek Stop met stressen, handleiding voor jongeren 

met een (bijna) burn-out. 

wat is een burn-Out? 
Definitie burn-out: Een combinatie van fysieke 
en geestelijke klachten die ervoor zorgen dat 
iemand totaal is opgebrand. Iemand met een 
burnout voelt zich uitgeput en heeft het gevoel 
dat hij/zij niets meer kan, de simpelste taken 
zijn al te veel. Het duurt vaak langere tijd voor 
dit over is.
Signalen burn-out: een constant stressgevoel, 
wel zin hebben om dingen te doen maar het 
niet kunnen, slaapproblemen, geen zin meer 
hebben in school, algehele somberheid, 
lusteloosheid, angsten, paniekaanvallen, 
hyperventilatie, lichamelijke klachten, gevoel 
dat alles te veel is, concentratieproblemen, 
geheugenverlies, huilbuien, hartkloppingen, 
overal de beste in willen zijn, faalangst.
Bron: Stop met stressen, handleiding voor jongeren met 

een (bijna) burn-out, Annemieke Ruggenberg en Lotte 

Stegeman, Uitgeverij LannooCampus, t/m 26-11-2014 

€14,99, daarna €17,99. 
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scHOOlstress
Steeds meer jongeren gaan gebukt onder stress, blijkt uit recent 
onderzoek van EenVandaag en jongerenkrant 7Days, waaraan 2.400 
jongeren meededen. Slechts 15 procent heeft vrijwel nooit last van 
stress door school. Een derde heeft dagelijks last van stress over 
school of studie, een derde wekelijks, een kwart maandelijks. Een 
van hen licht toe: ‘Huiswerk, proefwerken, examens, de dagelijkse 
schoolsleur, slaaptekort, de druk van het sociale leven, de kijk op 
je toekomst. Echt álles wat je doet is belangrijk. Dat betekent dat 
alles ook echt goed moet zijn, anders is er een kans dat je het niet 
haalt. Dit zorgt bij mij voor erg veel stress.’ Driekwart van de jon-
geren ervaart een hoge prestatiedruk, studenten nog wat meer dan 

scholieren, en meisjes wat meer dan 
jongens. Deels wordt die veroorzaakt 
door ouders en omgeving, deels 
door zichzelf. Ruim de helft van de 
ondervraagde scholieren heeft het 
gevoel dat ze naast hun opleiding al 
aan hun cv moeten werken. De helft 
van de respondenten geeft aan wel 
eens thuisgebleven te zijn van school 
omdat ze het gevoel hadden overver-
moeid op opgebrand te zijn. 

ZOrgelijK
Wanne Ho, juridisch belangenbehar-
tiger bij CNV Onderwijs, heeft geen 
harde cijfers, maar merkt wel dat het 
aantal cliënten met burn-out-achtige 
klachten toeneemt. ‘Dan heet het 
bijvoorbeeld “heeft een conflict” of 
“voldoet niet meer”, maar ondertus-
sen is het gewoon opgebrand zijn, 
niet meer kunnen, het niet meer 
trekken. Ik hoor van deze mensen 
zo vaak dat ze voor het onderwijs 
gekozen hebben voor het lesgeven of 
voor de kinderen, maar dat ze er nu 
aan onderdoor gaan door alle ballast 
die erbij komt. En dan noemen ze 
de volle klassen, de leerlingen die 
speciale zorg nodig hebben, het 
leerlingvolgsysteem dat bijgehouden 
moet worden, het keer op keer terug-
geroepen worden op vrije dagen, de 
vele uren die extra gemaakt worden, 

het politieagentje spelen, de druk van de Inspectie, verplichte 
coaching omdat de school zwak is, leerlingen in het voortgezet 
onderwijs die zelfstandig moeten werken maar dat nog helemaal 
niet kunnen, het soms teleurstellende niveau van brugklassers, en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik vind het echt zorgelijk.’

negatief Zelfbeeld
Psycholoog Saskia Moonen heeft in haar praktijk in Amsterdam 
veel jonge cliënten die kampen met een (bijna)burn-out. Voorheen 

werkte ze onder meer als schoolpsycholoog. 
‘Het leuke aan het werken met jongeren van 
deze leeftijd is dat ze vaak zeggen: “Ik heb geen 
probleem, mijn ouders en leraren hebben een 
probleem.” Ze zien hun eigen aandeel niet. 
Dat vind ik leuk, die uitdaging. Ik wil ze dan 
leren inzien hoe het werkt: als je heel brutaal 
bent, wat kun je dan verwachten van je ouders 

of je leraar? En als je een beetje meewerkend 
bent, wat kun je dan terug verwachten?’ Daar-
naast intrigeert het probleem burn-out haar: 
‘Het is van alles wat: niet happy zijn, hoge 
eisen aan zichzelf stellen, depressieve klachten, 
slecht slapen, concentratieproblemen, negatief 
zelfbeeld. Officieel bestaat burn-out niet, maar 
iedereen weet wat je bedoelt.’

gOed vOOr cv
‘Ik denk dat we hogere eisen aan jongeren 
stellen dan vroeger’, geeft Moonen aan als 
belangrijke oorzaak voor het toenemende aan-
tal burn-outs onder jongeren. ‘Vroeger mocht 
je tien jaar over je studie doen, nu zijn daar 
strikte grenzen aan gesteld. Het hele schoolsy-
steem is veranderd, de regels voor overgaan en 
examens zijn verzwaard. Sterker nog: kinderen 
worden als kleuters al getoetst en beoordeeld, 
waardoor de prestatiedruk al vroeg ontstaat. 
Een meisje dat ik in behandeling heb is zich 
nu met haar klasgenoten aan het inspannen 
om weer proefwerkwerken te krijgen, zodat ze 
niet het hele jaar door onder stress staat omdat 
ze misschien onverwacht een proefwerk krijgt. 
En iedereen doet mee aan die scoringsdrift, 
want het moet van de overheid en de Inspec-
tie. Een bijbaantje moet tegenwoordig goed 
staan op je cv, vroeger nam je gewoon een 
krantenwijkje. Verder moet je vooral een leuk 
leven hebben en dat met allerlei selfies etaleren 
op Facebook. Je gaat niet etaleren dat je je 
stierlijk verveelt. Al die factoren maken dat 
jongeren het af en toe niet meer zien zitten en 
opbranden. Vaak zijn dat de denkers, de pieke-
raars, kinderen met een goed stel hersens.’

gewOOn lastig
Als ze dan bij Moonen op de spreekwoorde-
lijke sofa belanden, ontdekt zij regelmatig dat 
het jongeren zijn die niet tevreden zijn met een 

‘wat is er erg aan dat Je een 
6 hebt gehaald? vergaat dan 
de wereld?’



zesje en die niet sporten om te ontspannen, 
maar om te presteren en te scoren. Met cogni-
tieve therapie probeert ze hen te helpen. ‘Dan 
pluis je die gedachten helemaal uit en probeer 

je te relativeren. Wat gebeurt er als je een 6 
haalt? Vergaat dan de wereld? En is die 8 wel 
echt nodig? En haalbaar? En dat ondersteun 
ik met een e-healthprogramma, waarbij ze 
opdrachten krijgen. Wat denk je als je een 
6 haalt? Dat zijn niet helpende gedachten. 
Probeer nu eens helpende gedachten ervoor 
in de plek te zetten. Zinnetjes als “Het is in 
elk geval geen 5!”  Ik ga ook vaak naar school 
en spreek dan met het team. Is het echt nodig 
dat ze alle lessen meedoet op dit moment? 
Kunnen we niet beter nu tijdelijk wat vrijheid 
geven en met extra huiswerk proberen haar 
bij de les te houden? Scholen staan open voor 
hulp, uitzonderingen daargelaten. Ze stellen 
het op prijs dat er meegedacht wordt. Het is 
ook gewoon lastig voor een docent. Je hebt 
al een hele grote klas vol met pubers. Je wilt 

als docent graag helpen, maar je hebt de tools of de tijd niet. Ik zou 
leraren willen adviseren om oplettend te zijn. Hoe zit een leerling in 
zijn vel? Hoe reageert ze op een zes of een onvoldoende? En dan een 
gesprekje aanknopen: “Ik zie dat je niet zo blij bent met deze zes. Is 
het zo erg? Vind je het altijd zo erg?” Kan dit zich ontwikkelen naar 
een type dat hiervan wakker ligt? Een beetje streben is mooi en enige 
frustratie moet kunnen. Maar als het op gaat vallen, is het goed om 
met de ouders te overleggen. Of een mentoruur te besteden aan de 
vraag hoe leerlingen omgaan met tegenslagen of tegenvallende cijfers.’
 
gOed genOeg
Annemieke Schoemaker traint leden van CNV Onderwijs in het 
omgaan met de hoge werkdruk. ‘Ik kom daar veel mensen tegen die 
een (bijna)burn-out hebben. Hoge eisen spelen daarbij een hoofdrol; 
eisen van ouders, schoolleiding, Inspectie, maatschappij, zichzelf. 
Leerlingen moeten alsmaar beter presteren; een zware druk op de 
schouders van leerlingen én leraren. Onderwijsmensen jagen elkaar 
ook op: was het schoolreisje vorig jaar geweldig, dan moet het dit jaar 
nog geweldiger. Niemand die hen afremt. En zelf doen ze het ook 
niet, perfectionistisch als ze zelf vaak zijn.’ Schoemaker krijgt in haar 
trainingen vaak te horen dat het gewoon niet te doen is, lesgeven en 
alles wat er bij komt aan administratie, handelingsplannen en andere 
rompslomp. ‘Natuurlijk is het goed om af en toe te kijken wat er 
beter kan in het onderwijs, maar niet zo hijgerig en afrekenend op 
cijfers zoals nu door de Inspectie gebeurt. Dat frustreert leraren, dat 
ze vooral bezig zijn met dingen die de buitenwereld wil, niet per defi-
nitie wat goed is voor de leerlingen. Het is die frustratie die mensen 
ziek maakt. Het is goed om dan eens afstand te nemen en te denken: 
“Goed is goed genoeg!”’

Ciska de Graaff
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‘onderwiJsmensen Jagen 
elkaar op; het is goed wat 
afstand te nemen en te 
zeggen: “goed is goed genoeg”’


