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Vraag
Wat is het effect van stress op het functioneren van leraren en welk effect heeft stress van leraren op het
leren van leerlingen?
Kort antwoord
Stress is een discrepantie tussen (hoge) eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de capaciteiten
van een persoon om aan deze eisen te kunnen voldoen. Stress hoeft niet negatief te zijn,
maar voortdurende negatieve stress kan leiden tot emotionele uitputting, vervreemding en minder
zelfvertrouwen. Daarnaast kan langdurige negatieve stress leiden tot een burn-out. Stress bij leraren
beinvloedt hun manier van lesgeven, de mate waarin ze sympathie kunnen tonen, de uitoefening van hun
rol als leraar en de omgang met leerlingen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas vaker reactief
en maken vaker gebruik van disciplinerende maatregelen. Ze zijn minder in staat om de klas effectief te
managen en een kalme en gestructureerde leeromgeving te creëren. Door afnemende gevoelens van
betrokkenheid bij leraren kunnen hun leerlingen zich ook minder verbonden gaan voelen met de school,
hetgeen kan leiden tot slechtere leerresultaten. Stress belemmert leraren ook om een positieve invloed te
kunnen uitoefenen op de sociaalemotionele vaardigheden van kinderen, zoals het reduceren van
gedragsproblemen.
Toelichting antwoord

Verschil tussen stress en burn-out
Stress is een discrepantie tussen (hoge) eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de capaciteiten
van een persoon om aan deze eisen te kunnen voldoen (Lazarus, 1981). Stress hoeft niet negatief te zijn.
Stressvolle gebeurtenissen die als een uitdaging worden beschouwd kunnen een positieve invloed hebben op
het welbevinden van een persoon. Wanneer iemand langdurig negatieve stress ervaart kan diegene hier ziek
van worden en kan er een uitputtingsreactie ontstaan, een burn-out. Leraarschap wordt wereldwijd als een
stressvol beroep beschouwd en beroepsstress bij leraren wordt eveneens wereldwijd als een probleem
gezien (Aloe et al., 2014). Stress bij leraren wordt onder andere veroorzaakt door een combinatie van:
omgaan met kinderen met gedragsproblemen in de klas, het maken van lange werkdagen en het gevoel
weinig te worden ondersteund op het werk (Zhai et al., 2011).
Het effect van stress op het functioneren van leraren
Leraren beïnvloeden hun leerlingen door de manier waarop ze lesgeven, maar ook door de sfeer die ze in
het klaslokaal creëren en hoe ze de klas managen. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat leraren een
belangrijke rol spelen in het creëren en behouden van een positieve en kwalitatief goede leeromgeving
(Jennings en Greenberg, 2009; Rhodes & Hustion, 2012). In een positieve leeromgeving is sprake van

weinig conflict en storend gedrag, makkelijke overgangen van de ene naar de andere activiteit, respectvolle
communicatie en zijn leerlingen gefocust op de taken die ze moeten uitvoeren.
Langdurige negatieve stress zorgt bij leraren voor emotionele uitputting, vervreemding van zichzelf
(depersonalisatie) en afname van zelfvertrouwen (Maslach et al., 2001; Jennings & Greenberg, 2009).
Leraren die langdurig stress ervaren hebben een lager niveau van ‘self-efficacy’, dit betekent dat ze het
gevoel hebben dat zij hun taken niet goed meer kunnen uitvoeren. Emotioneel uitgeputte leraren reageren
in de klas vaker reactief dan leraren die emotioneel fit zijn en maken daarnaast meer gebruik van
disciplinerende maatregelen en besteden minder tijd aan een positieve omgang met leerlingen (BibouNakou, Stogiannidou & Kiosseoglou, 1999; Osher et al., 2007). Ze worden hierdoor minder effectief in het
managen van de klas.
Door stressklachten kunnen leraren minder sympathie tonen en hebben ze minder vermogen om
ondersteunende relaties met leerlingen te ontwikkelen (Brouwers & Tomic, 2000; Hamre & Pianta, 2006;
Jennings en Greenberg, 2009). Hierdoor kunnen ze minder goed tegemoet komen aan de (emotionele)
behoeften van leerlingen en zijn minder in staat om een kwalitatief goede leeromgeving te creëren; de sfeer
in de klas verslechtert. Leraren die emotioneel zijn uitgeput door stress als gevolg van probleemkinderen in
hun klas blijken meer negatieve en minder effectieve interacties met leerlingen te hebben (FriedmanKrauss, Raver, Morris & Jones, 2014). De verslechterde relatie met de leerlingen kan vervolgens leiden tot
meer conflicten en meer probleemgedrag bij leerlingen en kan er voor zorgen dat leraren en leerlingen nog
meer stress ervaren; er ontstaat een cyclische cirkel (Marzano et al., 2003; Osher et al., 2008). Leraren
kunnen een negatieve houding krijgen ten opzichte van leerlingen, maar ook het leraarschap zelf. Dit kan er
uiteindelijk toe leiden dat leraren stoppen met lesgeven.
Effect van stress bij leraren op leerlingen
In het onderzoek van Oberle & Schonert-Reichl (2016) is vanuit biologisch perspectief gekeken of stress van
leraren kan "overslaan" op leerlingen. In de ‘stress-contagion’ theorie (Wethington, 2000) wordt
verondersteld dat binnen een bepaalde sociale omgeving stressvolle ervaringen kunnen overslaan van het
ene gestreste individu op het andere (Mecleod en Lively, 2003; Milkie & Warner, 2011). Uit het onderzoek
blijkt dat in klassen met een leraar die een sterkere mate burn-out ervaart leerlingen een verhoogd cortisolgehalte hebben. Dit kan op zijn beurt leiden tot een verlies van spierkracht, een verstoorde vetverdeling,
psychische stoornissen en verslechtering van de geheugenfunctie en besluitvaardigheid (Tiemensma et al.,
2010).
Uit andere studies blijkt dat positieve en ondersteunende relaties met leraren belangrijk zijn voor de sociaalemotionele vooruitgang en cognitieve- en taalontwikkeling van leerlingen (Peisner-Feinberg et al., 2001;
Hamre & Pianta, 2006; Mashbum et al., 2008). Een positieve en ondersteunende leeromgeving zorgt ervoor
dat leerlingen vooruitkomen. Daarnaast blijkt uit een meta-analyse van 100 studies dat leraren die
kwalitatief goede relaties hebben met hun leerlingen 31 procent minder gedragsproblemen ervaren in de
klas. Een warme en ondersteunde omgeving zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig voelen om ideeën aan te
dragen en risico’s te nemen; beide zijn fundamenteel voor leren (Jennings & Greenberg, 2009).
Stress in de klas blijkt zowel de gezondheid van kinderen als het schoolsucces negatief te kunnen
beïnvloeden (Marzano et al., 2003; Hamre & Pianta, 2006). Stress en emotionele negativiteit worden
geassocieerd met probleemgedrag van kinderen (Yoon, 2002). Wanneer leraren door stress niet genoeg
vermogen hebben om een goede sociale en emotionele omgeving te creëren zijn leerlingen minder gefocust
op hun taken en presteren ze minder (La Paro & Pianta, 2003). Verscheidende onderzoeken laten ook zien
dat wanneer er door stress negatieve leerkracht-leerling relaties ontstaan dit bij leerlingen kan leiden tot het
vermijden van school, agressief gedrag en een negatieve houding ten opzichte van school (Hamre & Pianta,
2001; Birch & Ladd, 1998; Yoon, 2002). Uit ander onderzoek blijkt dat leerlingen waarvan de leerkracht

vaak afwezig is door burn-out klachten de leerprestaties ook vaak lager zijn (Miller, Murnane & Willett,
2007).
Meer weten?
In dit antwoord is niet ingegaan op de manieren waarop stress bij leraren kan worden verminderd. Wel blijkt
uit onderzoek dat zowel het handelingsrepertoire van docenten als de werkomstandigheden ertoe doen (zie
bijvoorbeeld eerdere antwoorden van de Kennisrotonde naar groepsgrootte en taakbeleid: groepsgrootte,
werkbeleving en effecten in het mbo, taakbeleid vo en werkdruk).
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