
 

 
Docenten aanleren om te gaan met stress  
 
Een docent vinden die nooit stress ervaart, is als zoeken naar een 

eenhoorn. Tegenwoordig weten we dat stress een negatief effect 

heeft op het welzijn van mensen, met name dat van hen die werkzaam 

zijn in onderwijs, zorg en welzijn, zoals docenten. Maar waar komt die stress nou 

vooral vandaan? Uit onderzoek (A. Hillert, S. 

Koch, D. Lehr, 2013) blijkt dat 

docenten op school bijzonder 

nauw contact hebben met 

kinderen, adolescenten of 

volwassenen. Dit niet 

aflatende contact betekent 

dat er elk uur 

honderdduizenden individuele 

beslissingen worden gemaakt. 

Dit proces, met name in combinatie met een 

gebrek aan steun, weinig zelfvertrouwen, 

onzekerheid of perfectionisme kan ervoor 

zorgen dat docenten zich vaak uitgeput voelen. Voor een goede gezondheid op 

de werkvloer moet een oplossing worden gezocht voor stressoren. Het doel van het 

HelP-project is om docenten te ondersteunen en ze te laten zien hoe stress kan 

worden aangepakt op individueel niveau door e-counseling. 
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OVER HelP 

HelP is een door de Europese 

Commissie gefinancierd 

project binnen het 

Comeniusprogramma (een 

onderdeel van het Leven Lang 

Leren-programma) dat als 

doel heeft docenten middels 

online trainingen te 

ondersteunen op het gebied 

van werkstress. 
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Cursusconcept 
 

De wens om te 
genezen, vormt de 
helft van de 
gezondheid. 

Seneca de jongere 

 

Burn-out roept een 

krachtig beeld op en is 

dus ook een populair 

subjectief 

verstoringsmodel, maar 

het is geen diagnose! 
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Grote veranderingen op 

de werkvloer en op 

sociaal vlak kunnen 

leiden tot een stijging in 

de werkdruk. Het inperken 

van de persoonlijke 

vrijheid vergroot de kans 

op een burn-out. Maar 

vanuit epidemiologisch 

oogpunt is de kans dat 

een geestelijke stoornis 

ontstaat nauwelijks tot 

niet groter.  
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Onderdelen van de cursus 

De HelP-cursus wordt geheel online aangeboden en is 
gestoeld van een aantal principes om de docenten te 
ondersteunen. Ten eerste: praktijkgericht leren – 
onderwerpen die zijn geënt op specifieke situaties waar  
docenten  iedere dag op school mee te maken krijgen. 
Het uitgangspunt is een model waarmee 
stressontwikkeling in kaart wordt gebracht (: "De vier 
grootste oorzaken van stressontwikkeling") " en een 
model om met stress te leren omgaan (: "De vier paden 
tot herstel").Verder wordt er veel aandacht besteed aan 
het weergeven van de inhoud op een manier die 
accuraat, activerend, warm, speels, inspirerend, 
gefundeerd, illustratief en betekenisvol is.  

De cursus heeft een leercurve waarin elke deelnemer 
kan meekomen. 

De cursus bestaat uit 6 units van ongeveer 90 minuten 
per unit.  
Unit 1: Bronnen en symptomen van stress 
Unit 2: Hulpmiddelen voor het omgaan met stress 
Unit 3: Inspanning en beloning: de juiste balans vinden 
Unit 4: Denkbeelden die stress doen toenemen 
Unit 5: Stijl van leidinggeven in de klas 

Unit 6: Herstel 
en afstand 
nemen van het 
werk 
 
 

Afbeelding: 
screenshot 
HelP-video 

EEN PAAR FEITEN OVER BURN-

OUT 

Het is  feitelijk onmogelijk om 

psychosomatische 

symptomen van een burn-

out tegelijkertijd waar te 

nemen met de vermeende 

oorzaken ervan op een 

betrouwbare - en dus 

verantwoorde - manier. 
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afstand 

nemen van 
het werk 
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Alle zes units zijn beschikbaar in de talen 
Nederlands, Duits, Italiaans, Pools, 
Sloveens en Spaans. 
 
De online-cursus van HelP wordt 
ondersteund door ILIAS 5.0, een open 
source web-based learning 
management system (LMS). 

 

HelP-cursus: Screenshot ILIAS leeromgeving  

 
Emotionele activering 

Om zelfstandig diepe gedachten te 
kunnen onderzoeken en de aandacht 
stap voor stap te kunnen richten op de 
eigen gevoelens, is de HelP-cursus 
gebaseerd op het betrekken van de 
deelnemers. Cursisten kijken naar 
videobestanden (zie screenshot), vullen 
korte vragenlijsten in, lezen informatieve 
uittreksels en verhalen die verwant zijn 
aan hun eigen ervaringen, en doen mee 
aan verbeeldings- en 
ontspanningsoefeningen.  
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creenshot van een voorbeeld van een oefening 

 
Het leven bestaat voor 10% uit 
wat ons overkomt en voor 90% 

3

HelP is op een zodanige manier 
ontworpen dat een deel van het werk 
bestaat uit op de zelf gerichte 
opdrachten waarmee zelf aan de slag 
moeten tussen de units (bijv.: het 
bijhouden van een dagboek). Deze 
methode laat deelnemers gevoeliger 
worden voor het omgaan met hun 
middelen. Het maken van opdrachten 
en het bekijken van testresultaten dwingt 
ze om systematisch te reflecteren op en 
te werken aan hun strategieën. De 
opdrachten zijn langetermijnsoefeningen 
die ervoor zorgen dat deelnemers 
geleidelijk bekend raken met 
alternatieve gedragsstrategieën die, 
voor zover mogelijk, geleidelijk 
onwenselijke gedachten- en 
handelingspatronen vervangen.  

 

Profiel begeleider 

Deelnemers staan er nooit alleen voor, 
maar worden begeleid door een 
begeleider. De begeleider heeft een 
pedagogische of psychologische 
achtergrond (bijvoorbeeld een master- 
of bachelorgraad of ten minste een 
stage op bachelorniveau).  
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De feedback van docenten die deelnamen aan 
de proefcursus van HelP was zeer positief.  

Via onze evaluatiemiddelen werden de docenten 
vragen gesteld over zeven elementen van de 
cursus: begrip, interesse, structuur, bruikbaarheid, 
duidelijkheid, presentatie en overdraagbaarheid. 

Voor alle proefcursussen gold dat de 
deelnemende docenten uit Duitsland, Italië, 
Nederland en Polen de inhoud van de HelP-cursus 
persoonlijk relevant en nuttig vonden!   

Beoordeling 
van de 
cursus 

 

Wat zou je willen 
verbeteren? 
NIETS, ik vond de 
cursus uitstekend. 
deelnemer HelP-cursus 
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De begeleider heeft ervaring in het 
begeleiden via internet of e-mail en 
werkt volgens richtlijnen. Begeleiders 
helpen cursisten om hun eigen 
ervaringen te onderzoeken op een 
manier waarbij de cursisten niet 
beoordeeld worden. 

Gevoel van saamhorigheid 
Deelnemers worden welkom geheten 
door de begeleider en kunnen 
contacten onderhouden met zowel de 
begeleider als de medecursisten in een 
vriendelijke omgeving, die voortdurend 
wordt bijgehouden door de 
begeleider in het cursusforum.  

Zelfhulpstrategieën - "herkennen 
zonder oordelen" 

We hebben niet altijd de controle over 
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omstandigheden 
die we tegenkomen 
in ons leven, maar 
we hebben wel 
controle over hoe 
we met onszelf 
omgaan. Het 
belangrijkste doel 
van de HelP-cursus is 
het verbeteren van 
de vaardigheid van 
de docenten om 
zich naar binnen te 
richten en te 
luisteren naar "wat 
er is" en hen te leren 
hun innerlijke gevoel, hun behoeften 
en grenzen niet te negeren. 

Unit 1: Bronnen en 
symptomen van 
stress 

Unit 2: Hulpmiddelen 
voor het omgaan 
met stress 

Unit 3: Inspanning en 
beloning: de juiste 
balans vinden 

Unit 4: Denkbeelden 
die stress doen 
toenemen 

Unit 5: Stijl van 
leidinggeven in de 
klas 

Unit 6: Herstel en 
afstand nemen van 
het werk 



 

 

   

Afbeeldingen 
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Pixabay 
Afbeeldingen 
publiek domein 

Samenwerkingsverband 

Het HelP-project is onderdeel van het Comenius-
programma en wordt gefinancierd door de 
Europese Commissie. Het consortium bestaat uit 
de volgende partners uit zeven landen: 

1. Innovation in Learning Institute (ILI), 
Universiteit van Erlangen-Neurenberg, 
Duitsland (coördinatie) 

2. Rambla, Palma de Mallorca, Spanje 
3. Steps, Bologna, Italië 
4. IPAK, Velenje, Slovenië 
5. Schön Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee, 

Duitsland 
6. Wszechnica Society of Alternative 

Education, Krosno, Polen  
7. Virenze Mental Healthcare, Gronsveld, 

Nederland  
Voor meer informatie, bezoek onze  
 
website: www.help.odl.org 
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We laten nu een aantal deelnemers aan het woord. Een aantal slotcommentaren: 

 

“Ik vond het vooral fijn dat ik de gelegenheid kreeg om mijn eigen 
gedachten te herzien en te verbeteren. Sindsdien voel ik het beter aan 
wanneer ik onder stress kom te staan”. (deelnemer HelP-cursus – 
Duitsland)  

“De cursus was inspirerend en dankzij deze cursus werd ik me bewust 
van sommige problemen over mijn stijl van werken die buiten het beeld 
bleven. In de toekomst wil ik dat wat ik heb geleerd inzetten om stress te 
beheersen en mijn taken zelfverzekerder en efficiënter te verrichten, 
waarbij ik ook meer tijd maak om te ontspannen. Ik moet mijn batterijen 
opladen”. (deelnemer HelP-cursus – Italië) 

“Ik vond de cursus uitstekend. Ik leerde stressfactoren onderkennen. Ik 
kreeg de kans om nieuwe ontspanningstechnieken te leren. Ik kan de 
inhoud van de cursus uitdragen en de tips waren nuttig”. (deelnemer HelP-
cursus – Polen) 

“De focus ligt op stress, waardoor ik veel over stress kon lezen en 
kon ontdekken wanneer ik stressgevoelens ondervond. Deze 
cursus is een combinatie van oefeningen en theorie.” 
(deelnemer HelP-cursus – Nederland) 

““Dank je wel!” (deelnemer HelP-cursus – Italië) 


