
Focus op onderwijs: laat andere belangrijke zaken zoals 
 studiedagen, speciale projecten of bijzondere onderwijs
kundige vernieuwingen achterwege. 

Verhoog het aantal uren voor de voorbereiding en de nazorg 
van lessen en begeleiding van studenten. 

Maximaal 5 lesuren online onderwijs per dag. 

Beperk het switchen tussen online en offline onderwijs
activiteiten zo veel mogelijk.

Zoek indien je dat zelf wenst actief contact met collega’s over 
niet werk gerelateerde onderwerpen (online koffiemoment, 
wandelafspraak). Deelname is uiteraard wel vrijblijvend.

Programmeer/rooster minimaal een kwartier tussen
online lessen.

Corona en werkdruk in het mbo  
16 tips voor docenten en onder wijs personeel
Simultaan, synchroon en hybride lesgeven, tegelijkertijd je zorgen maken 
over die ene student die zich al een tijdje niet heeft laten zien en je  zorgen 
maken over die collega die net thuis zit met Corona…. Uitdagingen  stapelen 
zich op. Ook de werkdruk neemt zorgwekkend toe. Dit is wat leden van 
de AOb aangeven. Wat kan je doen om de werkdruk tegen te gaan? Tips 
en suggesties van collega’s: Wat kan je zelf doen? Wat kan je met jouw  
 collega’s in het team doen (samen met jouw leidinggevende)?  
Wat kan je vragen aan de OR (en het College van Bestuur)?
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Geef meer tijd aan docenten om zich te verdiepen in hoe 
een online les het beste ingericht kan worden. De huidige 
 lessenseries moeten namelijk geschikt gemaakt worden  
voor  afstandsonderwijs en blended onderwijs.

Vermijd tegelijkertijd online en fysiek lesgeven. 

Bescherm je eigen privétijd. Maak afspraken via de OR of via 
je leidinggevende of zorg er zelf voor dat je niet ‘s avonds vrij 
laat en in de weekenden telefonisch, via whatsapp of per 
mail studentenvragen beantwoord. 

Meer op maat onderwijs, meer kleinere groepen regelen  
door meer docenten in te schakelen of meer ondersteuning  
op andere gebieden en taken. 

Haal toezicht en handhaving Corona maatregelen weg uit 
het onderwijsteam, regel dat andere  medewerkers hiervoor 
worden ingeschakeld. Docenten en  instructeurs moeten niet 
zorgdragen voor naleving van het dragen van mondkapjes. 
Ontlast ze hiermee. 

Zorg voor een werkplek tussen de lessen, zodat je voor  
paar uur niet naar huis moet of zorg dat je zo kort en aan
een gesloten mogelijk op school bent; werk zoveel mogelijk op  
een plek (lokaal).

Beperk het surveilleren tijdens examens door docenten. 

Zorg voor een actuele taakbrief zodat duidelijk is wat jou  
uren overzicht is (wat komt erbij en wat gaat er af). 

Plan extra tijd in de roosters voor vervanging van zieke 
 c ollega’s, en collega’s die in thuisquarantaine zitten. 

Doe een beroep op de extra middelen die mboinstellingen 
hebben ontvangen voor verbetering zoals genoemd in punt 
10, 11, 13 en 15. Zie https://bit.ly/ondersteuningmbo.

Wil je lid worden van de AOb?
Ga naar www.aob.nl/lidworden 

de eerste drie maanden zijn gratis.
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