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Voorwoord 

Met deze masterscriptie komt er een einde aan mijn studententijd. Een onvergetelijke tijd. Een tijd van 

leren, ontdekken en ontwikkelen. Wie ben ik, wat wil ik doen en waar ga ik heen? Vragen waar ik me 

altijd mee bezig zal blijven houden, bij mezelf en bij anderen. ‘Onderwijs’ is gedurende mijn studie een 

steeds belangrijkere rol gaan spelen. Na een aantal jaren van absorberen van inspirerende colleges en 

het lezen van boeken, teksten en verhalen, is er een vuur aangewakkerd om opgedane kennis door te 

geven en vragen te gaan stellen aan anderen. Zoals een van mijn respondenten prachtig verwoordde: 

“Als ik vraag: Hoe komt het dat je dat doet? Vertel eens, daar zal je wel een reden voor hebben. Dan 

krijg ik iets te zien van dat kind en dan is er contact in plaats van confrontatie. Want het gedrag 

veranderen lukt pas als een kind intern begrijpt waarom het beter anders kan.” Ik ben er nog steeds 

van overtuigd dat onderwijs het begin van verandering is, en de mogelijkheid is tot ontwikkeling en 

persoonlijke groei. Daar wil ik me daar dan ook voor gaan inzetten. Deze masterscriptie is een begin. 

 Graag wil ik nog een woord van dank uitbrengen. Allereerst aan Isolde de Groot voor haar 

heldere en opbouwende feedback en begeleiding gedurende het schrijven van deze scriptie. Ook wil ik 

Carmen Schuhmann bedanken voor haar waardevolle feedback aan het begin en aan het eind. Tot slot 

wil ik in het bijzonder alle docenten bedanken voor het delen van hun verhalen en hun ervaringen. Ik 

vroeg naar de soms moeilijke momenten van jullie werk, en ik ben dankbaar dat jullie deze met mij 

wilden delen.  

 

Anne Blum 

Utrecht, april 2019  
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Samenvatting 

Doceren kan beschouwd worden als een fundamenteel morele activiteit. Levinson bespreekt dat 

docenten de plicht hebben om rechtvaardig te handelen, terwijl ze hier in sommige situaties onmogelijk 

naar kunnen handelen. Dit betekent, onder andere, dat docenten in de dagelijkse praktijk in aanraking 

komen met morele dilemma’s: situaties waarin men het ‘goede’ wil doen maar het gevoel heeft dat er 

geen ‘goede’ handeling is of dat men moet kiezen voor de ‘minst slechte’ handeling. Eerder onderwijs-

filosofisch en empirisch onderzoek bood, onder andere, inzicht in de typen morele dilemma’s die 

docenten elders ervaren. Maar met wat voor morele dilemma’s docenten in Nederland te maken krijgen 

is nog niet eerder onderzocht. Voortbouwend op conceptueel en empirisch onderzoek naar morele 

stress bij veteranen, verpleegkundigen en docenten, wordt in deze scriptie middels een kwalitatief 

exploratieve studie onderzocht: a) met wat voor morele dilemma’s docenten in relatie tot leerlingen te 

maken krijgen; b) of dit bij de docenten tot morele stress leidt, en zo ja; c) wat kenmerkend is aan de 

morele stress van docenten en hoe ze erbij stilstaan. In totaal zijn er tien docenten geïnterviewd, 

afkomstig van scholen in verschillende regio’s. Thematische analyse van de data maakt inzichtelijk dat 

de geïnterviewde docenten in relatie tot leerlingen voornamelijk te maken krijgen met dilemma’s met 

betrekking tot de zorg voor zichzelf, het willen zorgen voor de leerlingen, het aandacht willen besteden 

aan de sociale behoefte van anderen en de schoolregels en onderwijsstandaarden die in de school 

gelden. Morele stress komt vooral voor bij de docenten die aangeven dat er sprake is van een innerlijke 

strijd of een gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden of collega’s. Ook lijkt de taakopvatting van 

de docent een rol te spelen. De morele stress wordt gekenmerkt door vier typen impact. De meeste 

docenten ervaren een emotioneel-psychische impact. Kenmerkend hieraan zijn gevoelens van verlies 

van (zelf)vertrouwen, gevoelens van machteloosheid/tekortschieten en angstgevoelens. Daarnaast 

ervaren verschillende docenten ook een gedragsmatige impact, zoals het vertonen van 

vermijdingsgedrag. Verder ervaren enkele docenten een impact op het werkzame leven, waaronder een 

verlies van werkplezier en werkgerelateerde idealen. Enkele docenten gaven tevens aan een verlies van 

zekerheid, passie en zingeving te ervaren. Docenten die met anderen praatten over de impact van 

morele stress of hier individueel op reflecteerden, bleken dit als waardevol te beschouwen. De 

verworven inzichten, in de typen morele dilemma’s die docenten in Nederland ervaren, alsmede wat 

gerelateerde stress kenmerkt, kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling van 

professionaliseringsstrategieën en de humanisering van het onderwijs.  
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1 Inleiding 

Doceren kan beschouwd worden als een fundamenteel morele activiteit (Buzzelli & Johnston, 2013; 

Campbell, 2003; Fenstermacher, 1990; Levinson, 2015; Schinkel & De Ruyter, 2017; Van Tongeren & 

Pasman-de Roo, 2007). Hier worden twee hoofdredenen voor gegeven: Ten eerste is doceren gebaseerd 

op een relatie tussen twee of meer individuen, en zijn relaties op hun beurt van nature moreel van aard 

(Buzzelli & Johnston, 2013; Kelchtermans, 2012; Noddings, 2013; Van Tongeren & Pasman-de Roo, 

2007). Ten tweede is de docent een morele onderwijzer en voorbeeldfiguur voor leerlingen met als doel 

om leerlingen te begeleiden naar een moreel (goed) leven (Buzzelli & Johnston, 2013; Campbell, 2003; 

Fenstermacher, 1990; Hansen, 1998; Sanderse, 2013; Van Crombrugge, 2007). Docenten kunnen om 

deze redenen beschouwd worden als moral agents (Buzzelli & Johnston, 2013; Campbell, 2003; 

Fenstermacher, 1990). Docenten ervaren de morele dimensie van hun werk dagelijks in het contact met 

de leerlingen tijdens alle klaslokaal activiteiten (regels hanteren, etc.), bij het vormgeven van het 

curriculum en de opdrachten, het evalueren van de lessen en het beoordelen van het werk van de 

leerlingen (Campbell, 2003; Buzzelli & Johnston, 2013). Dit onderzoek richt zich op een aspect van 

doceren als morele activiteit: op de verantwoordelijkheid die docenten hebben om rechtvaardig te 

handelen (Levinson, 2015). ‘Moreel’ wordt beschouwd als betrekking hebbend op de juistheid en 

onjuistheid van bepaald gedrag, ‘ethiek’ als verwijzend naar een breder, meer universeel en 

alomvattend begrip van morele principes (Campbell, 2003). Net als Campbell (2003) maak ik in dit 

onderzoek echter geen onderscheid tussen moreel en ethiek; beide spreken basisprincipes aan van goed 

en kwaad en oefenen invloed uit op geloof, intentie en gedrag (Campbell, 2003). Daarbij is het niet het 

doel van dit onderzoek om een (nieuw) theoretisch inzicht te geven in de termen moreel en ethisch. De 

termen moreel en ethisch worden in dit onderzoek dus, grotendeels, door elkaar gebruikt.  

 

Op basis van haar werk op het gebied van de morele dimensie van doceren in de Verenigde Staten stelt 

filosofe Meira Levinson (2015) dat onderwijshervormers en beleidsmakers vooral nadruk leggen op 

educatieve bekwaamheid, lesontwerp en beheersing van beroepsspecifieke eigenschappen. 

Onderwijshervormers en beleidsmakers besteden nauwelijks aandacht aan de verantwoordelijkheid van 

leraren om rechtvaardig te handelen (Levinson, 2015). Volgens Levinson (2015) wordt de 

verantwoordelijkheid van docenten door hen te weinig beschouwd als individuele plicht om binnen 

bijvoorbeeld het klaslokaal of de school rechtvaardig te handelen (Levinson, 2015). Er wordt enkel 

geschreven over de verantwoordelijkheid in algemene zin (schoolbeleid). Over de 
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verantwoordelijkheid van docenten om rechtvaardig te handelen op het microniveau, het niveau van de 

alledaagse lespraktijk, wordt niet gesproken (Levinson, 2015).   

In tegenstelling tot het onderzoek van onderwijshervormers en beleidsmakers wordt er binnen 

onderwijs-filosofisch onderzoek meer aandacht besteed aan het morele karakter van doceren en aan de 

ethische professionaliteit van docenten (Campbell, 2003; Levinson, 2015; Sanderse, 2013; Schinkel & 

De Ruyter, 2017). In Nederland wordt de aandacht hierbinnen vooral gelegd op het leerplan en de 

docent als voorbeeldfiguur (Van Tongeren & Pasman-de Roo, 2007). Echter, er wordt alleen gezegd 

dat docenten een voorbeeldfiguur zijn, in abstracte zin (Sanderse, 2013). Zo kunnen docenten volgens 

Weigand-Timmer (2007) ‘niet levensbeschouwelijk neutraal zijn’ (p. 78). Maar er wordt niet 

uitgewerkt wat dit betekent, waarom dit belangrijk is en hoe dit het best gedaan kan worden (Sanderse, 

2013). Ook binnen onderwijs-filosofisch onderzoek blijft het stil over de fundamentele 

verantwoordelijkheid van docenten in hun dagelijkse lespraktijk en individuele plicht om rechtvaardig 

te handelen. In Nederland is er nauwelijks onderzoek gedaan naar morele dilemma’s van docenten die 

betrekking hebben op de verantwoordelijkheid in de dagelijkse lespraktijk. In de Verenigde Staten 

wordt er vanuit onderwijs-filosofisch onderzoek (Buzzelli & Johnston, 2013; Campbell, 2003, 2008; 

Goodlad, Soder & Sirotnik, 1990; Noddings, 2013), maar ook binnen een school tussen docenten 

onderling, vaak pas aandacht aan morele vragen besteed als er gesproken wordt over ‘een rotte appel’ 

die voor iedereen zichtbaar is (Levinson, 2015). Dat zijn extreme, niet-alledaagse, voorvallen. 

Bijvoorbeeld een docent die liever films kijkt met de klas dan lesgeeft. De vraag over hoe we om 

moeten gaan met alledaagse morele vraagstukken blijft bestaan (Levinson, 2015). 

1.1 Probleemstelling 

Bekend is dat docenten in hun werk in aanraking komen met morele dilemma’s, kwesties en conflicten 

(Campbell, 2003; Colnerud, 2015; Santoro, 2018; Shapira-Lishchinsky, 2011). Volgens Levinson 

(2015) zou er meer aandacht moeten zijn voor situaties waarin docenten hun best doen om het goede te 

doen maar dit niet kunnen. Levinson (2015) stelt dat docenten in de dagelijkse praktijk worden 

blootgesteld aan morele dilemma’s waarin ze de druk voelen om rechtvaardig te handelen maar dit 

moeten doen onder condities waarin geen rechtvaardige handeling mogelijk is (Levinson, 2015). Aan 

de hand van enkele voorbeelden van docenten die lesgeven op zero-tolerance scholen in de Verenigde 

Staten, wijst zij erop dat wanneer docenten in deze omstandigheden terechtkomen ze moral injury 

kunnen oplopen (Levinson, 2015; Levinson & Fay, 2016). Hieronder verstaat zij: “The trauma of 

perpetrating significant moral wrong against others despite one’s wholehearted desire and 

responsibility to do otherwise” (Levinson, 2015, p. 203). Ook Colnerud (2015) stelt dat docenten te 
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maken krijgen met dilemma’s waarin ze moeten handelen naar wat in conflict is met hun geweten. 

Waar Levinson (2015) focust op het trauma bij docenten, focust Colneurd (2015) op moral stress bij 

docenten. In dit onderzoek richt ik me zowel op de moral injury waar Levinson (2015) over spreekt, als 

op moral stress waar Colnerud (2015) over spreekt. Onder andere vanwege de grote overlap (zie ook 

2.2.3) wordt in de analyse geen onderscheid gemaakt tussen moral injury en moral stress. Daarom 

hanteer ik in dit onderzoek de term ‘morele stress’.  

 

Dit onderzoek focust op morele dilemma’s, vanuit de veronderstelling dat morele stress bij uitstek 

ervaren wordt in relatie tot een moreel dilemma. Met welke dilemma's docenten in reguliere scholen in 

Nederland te maken krijgen, specifiek gericht op het recht doen aan leerlingen, collega's en derden, is 

nog niet eerder empirisch onderzocht. Daarom blijven een aantal vragen onbeantwoord: Met wat voor 

morele dilemma’s worstelen docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk? Wanneer leidt dit tot morele 

stress? En wat is kenmerkend aan de morele stress die docenten mogelijkerwijs ervaren? Vanuit de 

literatuur lijkt nog onvoldoende helder wat morele stress in de context van het onderwijs inhoudt, en 

wat kenmerkend is aan morele stress bij docenten. Daarom richt dit onderzoek zich op de ervaring van 

morele stress bij docenten in het voortgezet onderwijs. ‘Ervaring’ wordt tweeledig beschouwd: 

enerzijds de ervaring zelf, anderzijds hoe de docenten betekenis geven aan een ervaring.  

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te krijgen of er morele dilemma’s bij docenten in het 

voortgezet onderwijs in Nederland zijn die volgens de docenten leiden tot morele stress, wat 

kenmerkend is aan de ervaring van morele stress bij docenten, en hoe de docenten hierbij stilstaan. 

Middels deze kennis beoogt dit onderzoek bij te dragen aan de theorievorming over moral injury en 

moral distress.  

1.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is: 

 

Zijn er alledaagse morele dilemma’s die bij docenten in het voortgezet onderwijs in Nederland geleid 

hebben tot morele stress, en zo ja: wat is kenmerkend aan de morele stress en hoe staan de docenten 

hierbij stil? 

 

De hoofdvraag wordt onderzocht aan de hand van drie deelvragen: 
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1. Zijn er alledaagse morele dilemma’s die docenten in hun dagelijks werk als stressvol hebben 

ervaren, en zo ja waardoor? 

2. Wat is volgens de docenten kenmerkend aan de morele stress die de dilemma’s opleveren? 

3. Hoe staan de docenten stil bij hun ervaring van de morele stress? 

1.4 Relevantie 

Dit onderzoek is academisch relevant omdat inzicht in de ervaring van morele stress kan bijdragen aan 

de verdere onderwijs-filosofische doordenking van moral injury en moral distress voor docenten in het 

voortgezet onderwijs, en aan theorievorming over hoe docentenopleidingen toekomstige docenten 

kunnen – en zouden moeten – voorbereiden op de omgang met alledaagse morele dilemma’s. 

Daarnaast is dit onderzoek academisch relevant omdat dit het eerste empirische onderzoek is naar 

moral injury en moral distress bij docenten op het voortgezet onderwijs in Nederland. De eerste 

inzichten in beschrijvingen van morele stress van docenten die deze studie genereert, kunnen gebruikt 

worden bij het ontwerpen van vervolgstudies naar de impact van morele stress in het voortgezet 

onderwijs en andere beroepsgroepen.  

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat uit onderzoek onder docenten (Levinson, 

2015; Santoro, 2013), veteranen (Lievaart & Rodenburg, 2018; Litz et al., 2009) en verpleegkundigen 

(Cameron, 1997) blijkt dat moral injury en moral distress kan leiden tot (langdurige) uitval. De kennis 

die dit onderzoek genereert kan bijdragen aan aandacht voor de problematiek rondom het omgaan met 

morele dilemma’s in het onderwijs, die kunnen leiden tot stoppen met werken en daarmee mogelijk tot 

het groeiende lerarentekort
1
. Daarmee zouden deze inzichten in het algemeen kunnen bijdragen aan het 

verduurzamen van de professie. 

1.5 Leeswijzer 

In dit eerste hoofdstuk is de inleiding van het onderzoek beschreven met de bijbehorende 

probleemstelling, doelstelling, vraagstelling en relevantie. Het tweede hoofdstuk bevat het theoretisch 

kader waarin de centrale concepten van dit onderzoek (morele dilemma’s en morele stress) besproken 

worden aan de hand van relevante literatuur uit de psychologie en filosofie. Vervolgens bespreekt 

hoofdstuk drie welke onderzoeksmethode gebruikt is en worden de gemaakte keuzes verklaard en 

verantwoord. In hoofdstuk vier en vijf zullen de resultaten van de analyse weergegeven worden. Deze 

hoofdstukken geven antwoord op de deelvragen. Tot slot wordt in hoofdstuk zes het onderzoek 

                                                
1
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/aanpak-tekort-aan-leraren/lerarentekort-

voortgezet-onderwijs Gevonden op: 12 juni 2018. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/aanpak-tekort-aan-leraren/lerarentekort-voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/aanpak-tekort-aan-leraren/lerarentekort-voortgezet-onderwijs
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afgerond. Er wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag, er wordt verbinding gelegd met de literatuur, 

het bespreekt de beperkingen en er worden aanbevelingen voor een vervolgonderzoek gegeven.   
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2 Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt op basis van relevante literatuur ingegaan op de twee centrale begrippen van dit 

onderzoek: morele dilemma’s van docenten en morele stress. Alvorens ik in ga op de morele dilemma’s 

van docenten schets ik aan de hand van onderwijs-filosofisch onderzoek eerst de context waarbinnen 

morele dilemma’s zich positioneren. Vervolgens bespreek ik aan de hand van literatuur over moral 

injury en moral distress uit filosofisch en psychologisch onderzoek wat er in algemene zin onder moral 

injury en moral distress verstaan wordt en geef ik aan wat ik in dit onderzoek versta onder morele 

stress bij docenten.  

2.1 Morele dilemma’s van docenten 

Het eerste centrale begrip is morele dilemma’s van docenten uit de onderwijspraktijk. Om morele 

dilemma’s van docenten te kunnen duiden is het van belang om ook inzicht te hebben in de context 

waarbinnen deze dilemma’s ontstaan: de morele dimensie van het onderwijs. In deze paragraaf 

bespreek ik wat er over deze dimensie bekend is en bespreek ik op wat voor type morele dilemma’s dit 

onderzoek zich richt. 

2.1.1 De morele dimensie van doceren 

De morele dimensie van doceren kan gepositioneerd worden binnen een breed kader van doceren. De 

Nederlandse onderwijscoöperatie onderscheidt zeven docentcompetenties: 1. Interpersoonlijk 

competent, 2. Pedagogisch competent, 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent, 4. Organisatorisch 

competent, 5. Competent in het samenwerken met collega’s, 6. Competent in het samenwerken met de 

omgeving en 7. Competent in reflectie en ontwikkeling
2
. De morele dimensie, of taak, van doceren is 

gerelateerd aan de pedagogische competentie (Klaassen, 2000). Deze scriptie hanteert de term ‘morele 

dimensie’. Bij deze morele dimensie horen de bevordering van de persoonlijkheidsvorming en 

waardenontwikkeling van leerlingen, de verantwoordelijkheid voor het morele klimaat in de klas en de 

aandacht die docenten moeten hebben voor het morele aspect van hun lesgeven (Buzzelli & Johnston, 

2013; Campbell, 2003; Klaassen, 2000; Van Manen, 2002). Er worden door Klaassen (2000) veel eisen 

aan de morele dimensie van docenten gesteld: “Het is niet voldoende dat de leraar zelf een 

bereflecteerd moreel bewustzijn bezit. Ook is het niet voldoende dat de leraar de eigen waarden en 

normen weet te relateren aan de eigen levens- of wereldbeschouwelijke visie. Leraren moeten ook 

inzicht hebben in de sturende werking die waarden en normen hebben voor het pedagogisch handelen 

                                                
2
 https://ctmeter.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/competenties/ Gevonden op 28 februari 2019. 

https://ctmeter.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/competenties/


13 
 

van zichzelf en collega-leraren.” (p. 161). Met andere woorden, de morele dimensie van doceren vraagt 

van docenten een ethisch bewust persoon te zijn (Campbell, 2003).  

De morele dimensie van doceren plaatst de docent continu voor de hulpvraag van anderen: een 

vraag naar zorg, ondersteuning en begrip (Buzzelli & Johnston, 2013; Shapira-Lishchinsky, 2011). 

Maar in zowel de Verenigde Staten als in Nederland krijgt de morele dimensie te weinig aandacht 

(Campbell, 2003; Levinson, 2015; Sanderse, 2013; Van Manen, 2002). In aanvulling daarop stellen 

Buzzelli & Johnston (2013) dat het zelfs als onderwerp is vermeden, onder andere omdat “many 

teachers and researchers have eschewed the examination of the moral dimensions of teaching for fear 

of becoming mired in arguments about moral philosophy and moral theory” (Buzzelli & Johnston, 

2013, pp. 9-10). Dit is een cruciaal punt want de morele dimensie “makes the practice of teaching 

possible in the first place” (Van Manen, 2002, p. 137). Met andere woorden, er is te weinig aandacht 

voor de morele dimensie van doceren, terwijl dit de leraar tot leraar maakt (Van Manen, 2002). 

Levinson (2015) stelt dat het noodzakelijk is om meer aandacht te hebben voor de morele dimensie van 

doceren omdat docenten de verantwoordelijkheid hebben om rechtvaardig te handelen. Daarom richt 

dit onderzoek zich op het ontstaan van morele dilemma’s binnen dit aspect van de morele dimensie van 

doceren: de verantwoordelijkheid van docenten. 

2.1.2 De verantwoordelijkheid van docenten 

Binnen onderwijs-filosofisch onderzoek bespreekt Kelchtermans (2012) de verantwoordelijkheid van 

docenten in relatie tot morele sensitiviteit. Om verantwoord handelen mogelijk te maken, stelt 

Kelchtermans (2012), moeten docenten moreel sensitief zijn. Dit houdt in dat een docent zijn (waarde 

gebonden) keuzes moet kunnen, maar ook moet durven, expliciteren. Omdat deze keuzes altijd 

betwistbaar blijven, omdat ze niet volledig gelegitimeerd kunnen worden door te verwijzen naar ‘wat 

werkt’, moet een docent een morele sensitiviteit bezitten (Kelchtermans, 2012). Met morele 

sensitiviteit wordt binnen het onderwijs-filosofisch onderzoek bedoeld dat docenten bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken en waarneembare deugden moeten bezitten, wat docenten in staat stelt de 

morele dimensies in een klas waar te nemen en ernaar te handelen (Buzzelli & Johnston, 2013; 

Campbell, 2003; Goodlad, Soder & Sirotnik, 1990; Hansen, 1993, 1995; Klaassen, 2000). Campbell 

(2003) bespreekt dat: “a teacher needs to have an awareness of moral issues, a sense of right and 

wrong, good judgment, integrity, and courage” (p. 24). Volgens haar is de morele sensitiviteit zelfs 

belangrijker dan het lesgeven zelf. Echter, zij wijst erop dat deze sensitiviteit niet inzetbaar is als ‘tool’ 

waarmee docenten succes kunnen bereiken. Het is simpelweg wie ze zijn als persoon, het is een morele 

intuïtie die ze (moeten) bezitten als mens (Campbell, 2003). Met andere woorden, er wordt dus van de 
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docent verwacht om verantwoord te handelen zonder dat hun keuzes gelegitimeerd kunnen worden en 

zonder dat docenten hun morele sensitiviteit in kunnen zetten als ‘tool’ (Campbell, 2003; 

Kelchtermans, 2012). Volgens Shapira-Lishchinsky (2011) worstelen docenten met morele dilemma’s 

waarin ze het ‘goede’ willen en moeten doen, maar hebben ze geen richtlijnen om te volgen: “They 

lack the knowledge as to how to deal with them. The dearth of professional tools grounded in teachers’ 

experiences leaves them to their own ethical judgment with no guidelines to follow” (p. 655). 

2.1.3 Morele dilemma’s in de onderwijspraktijk 

Dit onderzoek richt zich specifiek op morele dilemma’s die docenten in de onderwijspraktijk ervaren in 

relatie tot situaties met leerlingen, waarin ze niet weten wat het goede is om te doen. Strikt gezien is 

een moreel dilemma een situatie waarin er een morele vereiste is om A te kiezen en een morele vereiste 

is om B te kiezen, maar waarin niet gekozen kan worden voor A en B, terwijl geen morele eis ophoudt 

een morele vereiste te zijn enkel omdat het in strijd is met een andere morele vereiste (Tessman, 2015). 

Dit onderzoekt bespreekt morele dilemma’s niet als een strikte keuze tussen A en B, maar onderzoekt 

een bredere opvatting van morele dilemma’s (ook kwesties en conflicten) waarin docenten met de 

vraag worstelen: Wat is in deze situatie het goede om te doen? In dit onderzoek wordt hiervoor de 

overkoepelende term ‘morele dilemma’s’ gehanteerd. 

 

Eerder deden Santoro (2013; 2018) en Shapira-Lishchinsky (2011) onderzoek naar moreel lastige 

situaties die docenten ervaren. Shapira-Lishchinsky (2011) onderzocht critical incidents
3
 van docenten 

in Israël en verdeelde de 50 onderzochte critical incidents onder in vijf categorieën. Iedere categorie 

duidde een spanningsveld aan tussen botsende waarden: 1. Caring climate versus formal climate. 2. 

Distributive justice versus school standards. 3. Confidentiality versus school rules. 4. Loyalty to 

colleagues versus school norms 5. Family agenda versus educational standards (Shapira-Lishchinsky, 

2011, p. 651). Het onderzoek van Shapira-Lishchinsky (2011) geeft een eerste inzicht in de morele 

dilemma’s waarmee docenten te maken krijgen, maar het blijft onduidelijk wat voor impact deze 

situaties op docenten hebben.  

Santoro (2013; 2018) onderzocht bij 13 ervaren docenten waarom ze gestopt zijn met hun werk 

vanwege gewetensbezwaar, terwijl ze van hun werk hielden. Het onderzoek van Santoro (2013; 2018) 

wees uit dat docenten in aanraking komen met morele dilemma’s waarin ze het gevoel hebben dat ze 

                                                
3
 Een critical incident is een ongewenste situatie voor een docent. Het verschil met een ethisch dilemma is dat de studie 

naar critical incidents dieper onderzocht wat de reacties van docenten waren op de situaties en meer de focus legde op 
het zoeken van oplossingen voor het omgaan met toekomstige ongewenste situaties.  
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geen ‘goed werk’ kunnen doen en ondervond dat dit een belangrijke rol speelt in de keuze om te 

stoppen met werken. Daarnaast wezen zowel het onderzoek van Santoro (2013; 2018) als het 

onderzoek van Shapira-Lishchinsky (2011) uit dat docenten te maken krijgen met onverwachte morele 

vraagstukken waar ze tevens slecht op voorbereid zijn. Dat docenten te maken krijgen met onverwachte 

morele vraagstukken, is volgens Santoro (2013) echter niet enkel te wijten aan de slechte voorbereiding 

van bijvoorbeeld opleidingen. Ook docenten zelf zijn naïef als het gaat om het gewicht van de morele 

dilemma’s van hun professie. Mogelijk zou dit kunnen samenhangen met het gegeven dat docenten hun 

werk voornamelijk uitvoeren zonder zich bewust te zijn van de morele en ethische implicaties van hun 

acties (Campbell, 2003). Verder wees het onderzoek van Santoro (2013) uit dat docenten zelf niet in de 

taal van ‘moreel’ of ‘ethisch’ spreken, terwijl uit de analyse van haar interviews bleek dat veel 

uitspraken van de docenten wel over morele en ethische kwesties gingen. Daarbij ondervond Santoro 

(2018) dat veel docenten, op het moment dat ze geconfronteerd worden met morele dilemma’s, enkel 

denken aan ‘de goede keuze maken voor de leerling’. Het onderzoek van Santoro (2013; 2018) geeft 

inzicht in situaties die bij docenten geleid hebben tot stoppen met werken, maar beschrijft nauwelijks 

hoe docenten deze situaties ervaren hebben. Docenten realiseren zich niet dat er in sommige dilemma’s 

geen ‘goede’ keuze mogelijk is en dat ze daarom de leerling - in hun ogen - hoe dan ook geen recht 

kunnen doen (Levinson, 2015). Ook het onderzoek van Shapira-Lishchinsky (2011) maakte inzichtelijk 

dat docenten zich in moreel lastige situaties machteloos voelen als ze geen adequate tools bezitten om 

beslissingen te nemen over morele dilemma’s.  

 

In de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen docenten in morele dilemma’s terechtkomen waarvoor ze 

niet toegerust zijn: Ze dragen de verantwoordelijkheid om rechtvaardig te handelen maar kunnen dit 

onmogelijk vervullen (Levinson, 2015; Santoro, 2018; Shapira-Lishchinsky, 2011). Volgens Santoro 

(2018) komen docenten als groep gemakkelijker in deze situaties terecht, omdat ze in de praktijk 

weinig bewust stilstaan bij de verantwoordelijkheid om rechtvaardig te handelen. Hierdoor zien ze de 

complexiteit en de impact van hun verantwoordelijkheid niet in. Op het moment dat docenten in 

situaties terechtkomen waarin ze de verplichting hebben om rechtvaardig te handelen, maar het gevoel 

hebben dat er geen rechtvaardige handeling mogelijk is, worden docenten mogelijk gedwongen te 

handelen op een manier die ze niet voor zichzelf kunnen rechtvaardigen (Levinson, 2015). Levinson 

(2015) stelt dat docenten dan moral injury oplopen. Hieronder verstaat zij: “The trauma of perpetrating 

significant moral wrong against others despite one’s wholehearted desire and responsibility to do 

otherwise” (Levinson, 2015, p. 203). Zij wijst op drie factoren die docenten het gevoel kunnen geven 
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dat ze niet het ‘goede’ kunnen doen: contextuele omstandigheden, beleid en schoolregels (Levinson, 

2015).  

2.2 Morele stress  

Het tweede centrale begrip is morele stress. Voordat ik beschrijf wat ik in dit onderzoek onder morele 

stress versta, ga ik eerst, voortbouwend op psychologisch en filosofisch onderzoek, afzonderlijk in op 

de geschiedenis van moral injury en moral distress. Tot slot bespreek ik het belang van aandacht voor 

morele stress bij docenten.  

2.2.1 Een inleiding op moral injury 

Het eerste onderzoek naar moral injury is in de jaren tachtig gedaan door de Amerikaanse psychiater 

Shay (1995). Hij deed empirisch onderzoek naar de klachten van veteranen na hun uitzending die niet 

pasten in de diagnose van posttraumatische stressstoornis (PTSS)
4
 (Shay, 1995). De veteranen kampten 

met een aantasting in vertrouwen in hun eigen of in andermans motivatie of mogelijkheid om ‘het 

goede’ te doen en in ‘het goede’ in het algemeen, en met gevoelens van schuld en schaamte. Binnen de 

criteria voor PTSS was voor deze gevoelens geen ruimte. Om hier plek aan te geven, ontwikkelde Shay 

(1995) de term moral injury. Zijn doel was niet om PTSS te vervangen, maar om aan het brede scala 

van uitzendgerelateerde klachten recht te doen (Kamp, 2018; Lievaart & Rodenburg, 2018; Molendijk, 

2018). Moral injury verschilt van PTSS doordat in PTSS-modellen de ‘bedreiging’ en de bijbehorende 

angstgerelateerde emoties als belangrijkste kenmerk van de traumatische ervaring geformuleerd 

worden. Moral injury focust daarentegen op de morele overtreding en de morele emoties van schaamte 

en schuld (Molendijk, 2018). Daarbij onderscheid moral injury zich door het type trauma (Molendijk, 

2018). In de literatuur worden twee typen trauma beschreven: levensbeschouwelijk en pathologisch 

(Molendijk, 2018). Moral injury wordt onderzocht als een levensbeschouwelijk trauma omdat de focus 

op gevoelens van schuld en schaamte ligt en niet, zoals bij het pathologische trauma van PTSS, op 

gevoelens van bedreiging (Lievaart & Rodenburg, 2018). Dit maakt moral injury uniek (Molendijk, 

2018). Zoals Kamp (2018) het verschil verwoordt: “PTSS haalt mij uit mijn slaap, moral injury houdt 

mij wakker.” (p. 103). De eerste definitie van moral injury, afkomstig van Shay (2014), is driedeling. 

Hij omschreef dat er sprake is van moral injury: “when there had been (a) a betrayal of “what’s right”; 

                                                
4
 Van PTSS zijn de volgende criteria bekend: herbeleving van de ervaring, prikkels die gerelateerd zijn aan het trauma 

willen vermijden, negatieve veranderingen in cognities en stemming en veranderingen in stressregulatie (Lievaart & 
Rodenburg, 2018; Molendijk, 2018; Shay, 2014). 
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(b) either by a person in legitimate authority, or by one’s self - “I did it”; (c) in a high stakes situation”
5
 

(p. 182). Met deze omschrijving heeft Shay (1995) een fundament gelegd voor onderzoek naar moral 

injury. Zijn definitie beschrijft echter alleen het tot stand komen van moral injury. Vervolgonderzoek 

van de psycholoog Litz en zijn collega’s (2009) heeft zich gericht op de vraag wat moral injury precies 

inhoudt en hoe dit door een actor ervaren wordt. Zij bouwden voort op het onderzoek van Shay (1995) 

en deden ook onderzoek naar moral injury bij veteranen. Litz et al. (2009) leverden kritiek op de 

definitie van Shay (1995). Ze vonden dat moral injury te nauw gedefinieerd werd (voornamelijk op het 

verraad door een gezaghebbend persoon), waardoor andere moreel conflicterende situaties buiten 

beschouwing werden gelaten (Lievaart & Rodenburg, 2018). Daarom was het doel van de definitie van 

Litz et al. (2009) om minder te focussen op het verraad door een gezaghebbend persoon en 

ontwikkelden ze een bredere definitie (Litz et al., 2009). Zij definieerden moral injury als: “the lasting 

psychological, biological, spiritual, behavioral, and social impact of perpetrating, failing to prevent, or 

bearing witness to act that transgress deeply held moral beliefs and expectations”
6
 (Litz et al., 2009, p. 

697). Vanaf toen werd dit volgens Muller & Kamp (2018) de meest gehanteerde definitie voor 

onderzoek naar moral injury. Ondanks dat deze brede definitie meer aandacht besteedt aan de gevolgen 

voor de actor, leggen Litz et al. (2009) in hun onderzoek de aandacht vooral op moral injury als een 

psychologisch fenomeen, terwijl het onderzoek naar moral injury in leven werd geroepen om hiervan 

af te stappen. Wel wordt in deze definitie, in tegenstelling tot de definitie van Shay (1995), duidelijk 

dat moral injury diepgaande gevolgen kan hebben op psychologisch, biologisch, spiritueel, 

gedragsmatig en sociaal-maatschappelijk gebied (Lievaart & Rodenburg, 2018).  

Een andere omschrijving van moral injury, komt van Drescher en zijn collega’s (2011). Deze 

definitie is voor dit onderzoek relevant omdat zij, naast gevoelens van schuld en schaamte, meer 

aandacht besteden aan de verstoring in het vertrouwen van de actor. Zij brengen aan het licht dat moral 

injury een ervaring is waarin opvattingen over waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid aan het 

kantelen worden gebracht (Drescher er al., 2011). In deze beschrijving ligt de focus vooral op de 

ervaring zelf en minder op de gevolgen, zoals bij Litz et al. (2009). Moral injury werd door hen 

gedefinieerd als: ‘a disruption in an individual’s confidence and expectations about one’s own or 

                                                
5
 In het Nederlands vrij vertaald als: “Er is sprake van moral injury als er (1) een overtreding plaatsvindt van ‘dat wat juist 

is’ (2) door een gezaghebbend persoon (3) in een situatie waarbij er veel op het spel staat” (Muller & Kamp, 2018, p. 36). 
6
 In het Nederlands vrij vertaald als: “De voortdurende psychische, biologische, spirituele, gedragsmatige en sociale 

impact van het zelf verrichten van, niet kunnen voorkomen van, of getuige zijn van, handelingen waarin diepgewortelde 
morele overtuigingen en verwachtingen worden geschonden” (Muller & Kamp, 2018, p. 39). 
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others’ motivation or capacity to behave in a just and ethical manner.’
7
 (Drescher et al., 2011 p. 9). In 

aanvulling daarop beschrijft antropologe Molendijk (2018), in recentelijk onderzoek bij veteranen in 

Nederland, dat een actor moral injury ervaart als een dissonantie tussen de overtuiging ‘ik ben een goed 

mens’ en de overtuiging ‘ik deed iets onvergeeflijks’. Deze dissonantie kan resulteren in 

zelfveroordeling, in een verlies van vertrouwen in het eigen vermogen om goed te zijn, in zelf straffend 

gedrag en in verlies van krachtinspanning om onrecht te bestrijden (Molendijk, 2018). Tot slot bezit de 

actor vaak geen taal om woorden te geven aan het gevoel van beschadiging en trauma, omdat deze 

gevoelens lange tijd nergens leken te passen (Lievaart & Rodenburg, 2018; Molendijk, 2018). 

2.2.2 Een inleiding op moral distress 

In de jaren zeventig ontwikkelde de ethicus Jameton (1984) de term moral distress toen hij empirisch 

onderzoek deed naar de negatieve gevoelens van verpleegkundigen. Veel van hen bleken te worstelen 

met het balanceren tussen tegenstrijdige verplichtingen richting zowel patiënten en hun familie, 

collega’s, de organisatie, de maatschappij als zichzelf (Jameton, 1984). De eerste definitie van moral 

distress luidde: "Moral distress arises when one knows the right thing to do, but institutional constraints 

make it nearly impossible to pursue the right course of action." (Jameton, 1984, p. 6). In deze definitie 

wordt de oorzaak van de moral distress zichtbaar maar wordt de moral distress zelf niet beschreven 

(Repenshek, 2009). Daarom ontwikkelde Jameton in 1993 een tweede definitie om hier meer aandacht 

aan te besteden. Maar in deze definitie lag het zwaartepunt nog steeds bij de oorzaak van moral distress 

en werd moral distress zelf slechts omschreven als “the negative feelings that arise” (Jameton, 2013, p. 

298). In vervolgonderzoek naar moral distress bij verpleegkundigen werd duidelijk dat moral distress 

‘een negatieve toestand van psychologische disbalans’ is (Corley, 2006). Sinds de eerste definitie van 

Jameton (1984) is er veel onderzoek gedaan naar moral distress binnen de gezondheidszorg. Hieruit 

bleek dat moral distress ook een veel voorkomend fenomeen is bij andere 

gezondheidszorgprofessionals (Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016). Vanwege de grote omvang van de 

literatuur beperkt dit onderzoek zich enkel tot moral distress bij verpleegkundigen, omdat docenten 

volgens Colnerud (2015) met dezelfde type dilemma’s te maken krijgen. 

Recent onderzoek naar moral distress van onder andere Epstein & Delgado (2010) en Rushton, 

Caldwell & Kurtz (2016) maakt inzichtelijk wat kenmerkend is aan moral distress: de actor erkent zijn 

morele verantwoordelijkheid, evalueert zijn mogelijke handelingen en identificeert, in 

                                                
7
 In het Nederlands vrij vertaald als: “Verstoring in een individu zijn vertrouwen en verwachtingen over eigen of 

andermans motivatie of capaciteit om op een rechtvaardige en ethische manier te handelen.” (Muller & Kamp, 2018, p. 
37). 
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overeenstemming met zijn of haar overtuigingen, een moreel goede keuze, maar wordt dan verhinderd 

in het navolgen van deze morele goede keuze (Epstein & Delgado, 2010; Rushton, Caldwell & Kurtz, 

2016). Gevolgen hiervan zijn het schenden van fundamentele morele waarden, aantasting van de 

persoonlijke integriteit en het ondermijnen van de persoonlijke identiteit (Rushton, Caldwell & Kurtz, 

2016). Hierbij ontstaan de gevoelens van schuld, boosheid, frustratie, angst en een 

minderwaardigheidsgevoel (Epstein & Hamric, 2009; Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016). Moral 

distress ontstaat omdat de handeling voortkomt uit het ‘moeten’ uitvoeren van de handeling 

(bijvoorbeeld een opdracht van een leidinggevend arts), terwijl die handeling, volgens de actor zelf, 

niet de ethisch meest geschikte handeling is (Epstein & Delgado, 2010; Epstein & Hamric, 2009). 

Ofwel, bij moral distress voelt de actor zich machteloos om ‘de goede’ handeling te verrichten. 

Hierdoor wordt de actor zich bewust van de kloof tussen de eigen visie en waarden en de realiteit of de 

praktijk. Daarbij is de actor vaak (nog) niet in staat om hierover te communiceren met de 

gezaghebbende personen. Het niet bespreekbaar maken van deze gevoelens of het niet komen tot 

morele compromissen kan leiden tot een verslechtering van iemands morele integriteit en moral 

agency. Dit samen kan op de lange termijn leiden tot een burn-out (Rushton, Caldwell & Kutz, 2016). 

 

Dit is niet het eerste onderzoek naar morele stress bij docenten. Gebaseerd op onderzoek naar moral 

distress bij verpleegkundigen, deed Colnerud (2015) in Zweden eerder onderzoek naar de vraag of 

moral stress
8
 als fenomeen ook van toepassing is op docenten. Zij onderzocht of dit fenomeen zou 

kunnen verklaren waarom docenten aangeven dat “they are feeling burdened by work” (Colnerud, 

2015, p. 346). Haar onderzoek wees uit dat zowel verpleegkundigen als docenten te maken krijgen met 

dilemma’s waarin ze moeten handelen naar wat in conflict is met hun geweten (Colnerud, 2015). 

Volgens haar leiden vooral morele dilemma’s die gerelateerd zijn aan het willen beschermen van 

leerlingen, bij docenten tot moral stress (Colnerud, 2015). Verder wees het onderzoek van Colnerud 

(2015) uit dat het bezitten van morele sensitiviteit en factor is die de kans op moral stress verhoogd. 

Dit betekent dat het mogelijk samen zou kunnen hangen met persoonlijkheidskenmerken van docenten 

(zie ook 2.1.2). Het onderzoek van Colnerud (2015) maakt inzichtelijk dat moral stress bij de docenten 

niet alleen veroorzaakt wordt door externe voorschriften (het moeten volgen van de regels die in strijd 

zijn met de persoonlijke overtuiging), zoals bij verpleegkundigen het geval is, maar ook door interne 

morele conflicten als docenten enkel op hun eigen oordeel zijn aangewezen. Maar in haar onderzoek 

                                                
8
 Colnerud (2015) gebruik in haar onderzoek de term ‘moral stress’ en niet ‘moral distress’. Hiervoor geeft zij geen 

verklaring. 
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blijft het onduidelijk wat kenmerkend is aan de moral stress (in beschrijvingen van gevoelens en 

ervaringen) en wat de ervaring is van docenten die niet kunnen handelen naar hun eigen overtuiging.  

2.2.3 Morele stress in dit onderzoek 

In de literatuur wordt niet geschreven over de overeenkomsten of verschillen maar zowel moral injury 

als moral distress zijn beide als fenomeen al eerder bij docenten onderzocht (Colnerud, 2015; 

Levinson, 2015). Er bestaat een grote overlap tussen beide begrippen: Ten eerste ervaart de actor in 

beide gevallen gevoelens van schuld, schaamte en aantasting in vertrouwen in zichzelf, in de ander, of 

in iets om het goede te doen (Levinson, 2015; Litz et al., 2009; Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016). Ten 

tweede blijkt uit de literatuur dat de situaties waar beide gevallen zijn opgelopen vermeden worden 

(Lievaart & Rodenburg, 2018; Litz et al., 2009). Ten derde is de actor zich in beide gevallen bewust 

van de discrepantie tussen zijn of haar moraal en de handelingsmogelijkheden waardoor dissonantie en 

een innerlijk conflict ontstaat (Epstein & Delgado, 2010; Molendijk, 2018). Ten vierde blijkt dat de 

actor in beide gevallen geen woorden vindt voor zijn gevoel (Epstein & Delgado, 2010; Molendijk, 

2018). Tot slot kunnen deze kenmerken samen in beide gevallen leiden tot een burn-out wat in 

sommige gevallen leidt tot stoppen met werken (Cameron, 1997; Levinson, 2015; Santoro, 2018).  

 

Volgens Colnerud (2015) en Levinson (2015) worstelen docenten met dezelfde type morele dilemma’s 

als veteranen en verpleegkundigen. Maar omdat verwacht wordt dat docenten het woord ‘trauma’ 

associëren met een pathologisch trauma en niet met een levensbeschouwelijk trauma, en vanwege de 

grote overlap, wordt in de analyse geen onderscheid gemaakt tussen beide begrippen. Daarom wordt in 

dit onderzoek de term ‘morele stress’ gehanteerd. 

 In dit onderzoek wordt, voortbouwend op onderzoek naar moral injury en moral distress, 

geëxploreerd of, en op welke wijze, docenten morele stress ervaren en zo ja, wat kenmerkend is aan de 

morele stress. Naar aanleiding van een moreel dilemma, wordt onderzocht of docenten morele stress 

ervaren als een emotioneel-psychische impact (met de focus op de negatieve gevoelens van schuld, 

schaamte, frustratie, angst en aantasting in vertrouwen in zichzelf, de ander of in het goede in het 

algemeen), gedragsmatige impact, impact op het werkzame of sociale leven en/of fysieke impact. 

Daarbij is de docent zich bewust van de discrepantie tussen zijn of haar moraal en de 

handelingsmogelijkheden waardoor mogelijk disbalans en een innerlijk conflict ontstaat, is de docent 

zelf degene die beschadigd raakt (er wordt niet per se iemand anders slachtoffer door de handeling) 

omdat een ethische norm van hem/haar overschreden wordt, en bezit de docent mogelijk geen of 

weinig taal om de morele stress te verwoorden. 
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2.2.4 Belang van aandacht voor morele stress bij docenten 

Verschillende auteurs hebben geschreven over het belang om aandacht te geven aan moral injury en 

moral distress (Cameron, 1997; Kamp, 2018; Levinson, 2015). Hiermee leren omgaan vraagt om 

begeleiding waarin we leren ons geschokte vertrouwen te integreren in ons leven (Kamp, 2018). Het is 

belangrijk hier aandacht aan te besteden, want gebeurt dit niet of voelt iemand zich hierin miskend dan 

kan de morele wond nog dieper worden (Molendijk, 2018). Het elimineren van moral injury en moral 

distress uit het werkveld is niet alleen onmogelijk maar ook onwenselijk (Epstein & Delgado, 2010; 

Levinson, 2015). Daarbij stelt Kamp (2018) zelfs dat het bij het leven hoort. Het ervaren van morele 

stress zou, mits er op juiste wijze mee omgegaan wordt, ook een morele progressie kunnen betekenen. 

Bijvoorbeeld doordat een actor gedwongen wordt opnieuw naar, misschien vaste, patronen te kijken en 

deze in heroverweging te nemen. (Epstein & Delgado, 2010; Levinson, 2015).  

 

Vanuit de literatuur worden drie redenen gegeven voor het belang van aandacht voor morele stress bij 

docenten. Ten eerste stelt Levinson (2015) dat het voor docenten soms onmogelijk is om rechtvaardig 

te handelen vanwege ongelijkheid binnen een school. Voorbeelden die zij noemt zijn: overvolle 

klassen, gebrek aan middelen, training en professionele ondersteuning voor docenten, onjuiste regels en 

voorschriften of ongepast schoolbeleid. Hierdoor ontstaan situaties waarin geen enkele keuze die een 

docent kan maken een ‘goede’ is. In aanvulling daarop stelt Santoro (2018) dat een schoolbeleid de 

professie van de docent kan corrumperen doordat het de docent soms dwingt tot het maken van keuzes 

waar ze persoonlijk niet achter staan. Een gevolg kan zijn dat een docent het gevoel heeft niet het 

vermogen te bezitten om (juiste) morele oordelen te vellen en ernaar te handelen. Dit kan op de lange 

termijn leiden tot emotionele uitputting en een burn-out (Santoro, 2018). Mogelijk zou dit te maken 

kunnen hebben met het minder worden van het zelfvertrouwen door het terugkerend terechtkomen in 

deze situaties (Shapira-Lishchinsky, 2011). 

Ten tweede zijn de verscheidenheid aan morele dilemma’s die het doceren met zich meebrengt 

en de vele functies en rollen die docenten geacht worden te vervullen, in combinatie met het relatief 

lage salaris en de hoge werkdruk, een bron van de hoge uitval onder docenten (Santoro, 2018; Shapira-

Lishchinsky, 2011). Alvorens docenten uitvallen, terwijl ze hun nog wel van hun werk houden, ervaren 

docenten volgens Santoro (2018) ‘demoralization’. Dit betekent dat docenten ervaren dat ze niet 

kunnen doen waarvan ze geloven dat een goede docent zou moeten doen (Santoro, 2018). 

Demoralization signaleert een toestand waarin docenten niet langer de toegang hebben tot de bronnen 
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van tevredenheid die hun werk de moeite waard maken. Het is meer dan een gevoel van moedeloosheid 

of depressie (symptomen van een burn-out), het is een opstapelend proces. 

Als laatste zijn docenten als groep gevoelig voor morele stress omdat veel docenten voor 

doceren kiezen uit het verlangen ‘iets goeds’ bij te dragen aan de maatschappij (Colnerud, 2015; 

Kelchtermans, 2009). Ze ervaren het docentschap als een roeping en beschrijven zelf hun werk als 

‘meer dan een baan’ (Green, 1985; Hansen, 1995; Santoro, 2018). Hierdoor hebben ze zelf een beeld 

van wat ‘goed werk’ leveren inhoud en ervaren schaamte als ze niet aan deze verwachtingen voldoen. 

Zo verbeelden docenten zich bijvoorbeeld een stem van iemand die ze bewonderen en hebben het 

gevoel dat ze ten opzichte van die persoon kunnen falen (Green, 1985). Ze ervaren dan schaamte over 

het falen in het doen van ‘goed werk’, terwijl dat juist datgene is wat docenten aantrekt aan doceren 

(Santoro, 2018). Kelchtermans (2009) beschrijft dit als ‘de kwetsbaarheid van het leraarschap’. 

Volgens hem kunnen docenten niet alleen leren de kwetsbaarheid te erkennen als onderdeel van hun 

beroep, wat hij omschrijft als een negatieve coping strategie, maar kunnen ze ook leren de 

kwetsbaarheid (positief) te waarderen en omarmen (Kelchtermans, 2009). 

2.3 Samenvatting 

Hier staat nogmaals kort samengevat wat er onder de twee centrale begrippen in dit onderzoek verstaan 

wordt. Een moreel dilemma wordt in dit onderzoek breed opgevat als een situatie, kwestie of conflict 

waarin docenten in de omgang met, of in relatie tot, leerlingen niet wisten hoe ze moeten handelen, of 

moeten kiezen voor de ‘minst slechte’ optie of iets moeten doen waar ze niet achter staan. 

Een docent ervaart, naar aanleiding van een moreel dilemma, morele stress wanneer hij/zij een 

emotioneel-psychische impact ervaart (met de focus op de negatieve gevoelens van schuld, schaamte, 

frustratie, angst en aantasting in vertrouwen in zichzelf, de ander of in het goede in het algemeen), 

gedragsmatige impact, impact op het werkzame of sociale leven en/of fysieke impact. Daarbij is de 

docent zich bewust van de discrepantie tussen zijn of haar moraal en de handelingsmogelijkheden 

waardoor mogelijk disbalans en een innerlijk conflict ontstaat, is de docent zelf degene die beschadigd 

raakt (er wordt niet per se iemand anders slachtoffer door de handeling) omdat zijn/haar ethische norm 

overschreden wordt en bezit de docent mogelijk geen of weinig taal om de morele stress te 

verwoorden.  
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3 Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethodologie beschreven. Het beschrijft opeenvolgend de 

genomen stappen aan de hand van het onderzoeksdesign, de onderzoekspopulatie, het werven van 

respondenten, de dataverzameling en het analyseplan. Tot slot wordt weergegeven hoe de ondernomen 

stappen het streven naar objectiviteit hebben gewaarborgd.  

3.1 Onderzoeksdesign 

Het onderzoek betreft een empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek. Er wordt kwalitatief 

onderzocht met wat voor morele dilemma’s docenten te maken krijgen in de onderwijspraktijk en wat 

de eventuele morele stress inhoudt. Een kwalitatief onderzoek is geschikt voor het verkennen van de 

betekeniswereld van docenten achter interacties, gevoelens en ervaringen (Maso & Smaling, 2004). 

Tevens is het een exploratief onderzoek omdat er nog niet eerder empirisch onderzoek is gedaan naar 

morele stress bij docenten op het voortgezet onderwijs in Nederland. Middels diepte-interviews met 

docenten wordt hun ervaring en betekenisgeving verkend.  

3.2 Respondenten 

De theoretische populatie van dit onderzoek betreft alle docenten op het voortgezet onderwijs, ongeacht 

hun vakgebied. De operationele populatie van het onderzoek betreft alle docenten op het voortgezet 

onderwijs met vijf jaar werkervaring, ongeacht hun vakgebied. Het is echter niet het doel om met de 

operationele populatie te generaliseren voor de theoretische populatie. Omdat dit onderzoek een eerste 

exploratie is, en vanwege de omvang van een masterscriptie, is gekozen voor deze operationele 

populatie. Omdat bekend is dat docenten niet getraind zijn om over de morele dimensie van hun 

professie te praten (zie hoofdstuk 2), kan het moeilijk zijn om docenten in een specifiek afgebakende 

groep te vinden die hier iets over kunnen vertellen. Door te kiezen voor deze operationele populatie is 

de kans op rijkere data groter, omdat deze docenten het leuk vinden om geïnterviewd te worden en 

ervan uitgegaan kan worden dat ze over dit onderwerp wat te vertellen hebben.  

Omdat het doel is te exploreren wat kenmerkend is aan morele stress bij docenten in het 

voortgezet onderwijs, worden morele dilemma’s uit de onderwijspraktijk onderzocht en afgebakend tot 

morele dilemma’s in relatie tot leerlingen. Deze keuze is gemaakt omdat dit het eerste verkennende 

onderzoek is naar morele stress bij docenten en op deze manier onderzocht wordt waar docenten zoal 

mee worstelen. Omdat er geen absolute uitspraken gedaan kunnen worden over de inhoud van de 

moraal, want iedere docent kan en mag een andere visie op ‘het goede’ hebben (Buzzelli & Johnston, 
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2013), zal dat ook niet gedaan worden over de inhoud van wat de docenten als een moreel dilemma 

ervaren. Hierdoor bestond de mogelijkheid dat docenten morele dilemma’s zouden noemen met 

controversiële thema’s. Maar dit ben ik in mijn interviews niet tegengekomen. 

 

Voor de werving en selectie van docenten voor dit onderzoek is gekozen voor een doelgerichte en 

praktisch bruikbare steekproeftrekking (Verhoeven, 2011). Middels de sneeuwbalmethode 

(Verschuren, 2010) in mijn persoonlijke contacten ben ik tot tien respondenten gekomen. Hiervoor ben 

ik begonnen bij mijn stageschool en mijn oude middelbare school. De sneeuwbalmethode zorgde 

ervoor dat ik een verspreide groep van tien respondenten door Nederland kreeg, waarvan ik een aantal 

respondenten al kende maar de meeste niet. In totaal zijn er 10 docenten geïnterviewd, waarvan vier 

mannen en zes vrouwen. Zes van de interviews zijn afgenomen in een aparte kamer in de school van de 

docent. Het had de voorkeur om het interview in een aparte kamer af te nemen maar door ruimtegebrek 

kon dit niet altijd gerealiseerd worden. Daarom zijn twee interviews in de docentenkamer afgenomen. 

Ook zijn er twee interviews bij de docent thuis afgenomen, dit omdat de docent al met pensioen was of 

buiten Utrecht op een school werkt en ik er daarom voor koos om in Utrecht te interviewen. Het 

streven was om docenten uit zo veel mogelijk verschillende vakgebieden te interviewen, zodat er ook 

gekeken kan worden naar morele dilemma’s die los staan van de lesinhoud. Ik heb docenten 

geïnterviewd die lesgeven aan alle niveaus (vmbo, havo, atheneum en gymnasium) en lesgeven op acht 

verschillende vakgebieden (1 docent godsdienst, 2 docenten levensbeschouwing, 1 docent wiskunde, 2 

docenten Frans, 1 docent Nederlands, 1 docent podium en media, 1 docent maatschappijleer en 1 

docent economie). Voorafgaand aan de interviews werd verteld dat het interview enkel voor mijn 

masterscriptie gebruikt zal worden en dat er vertrouwelijk met de informatie omgegaan wordt. Er is 

beloofd dat eventuele citaten geen namen bevatten of andere identificeerbare toevoegingen. Tot slot 

wisten de docenten op voorhand dat het interview een uur tot anderhalf uur zou duren.  

Bij de eerste drie interviews lichtte ik de docenten per mail of telefonisch uitgebreid in over het 

doel en de inhoud van mijn onderzoek. Het bleek dat het concept ‘morele stress’ door de onbekendheid 

onduidelijk was voor de docenten, ook na een korte uitleg, en voorafgaand aan het interview kreeg ik 

hier vragen over. Vanwege deze verwachte onduidelijkheid is het theoretisch concept niet letterlijk in 

de vragenlijst opgenomen. Door hun (verkeerde) interpretatie van dit theoretische concept bleek dat ze 

zichzelf ook al beoordeelden op het wel of niet ervaren van morele stress. Zo gebeurde het dat een 

docent, door het niet begrijpen van het concept, dacht geen goede respondent te zijn en onzeker werd. 

Ook gaf een andere docent vooraf aan geen morele stress te hebben terwijl zij/hij gedurende het 
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interview geraakt werd door de (onverwachte) emoties achter het morele dilemma. Na deze ervaringen 

heb ik de term bij de andere respondenten voorafgaand aan het interview niet meer genoemd. Hen heb 

ik slechts verteld dat ze geïnterviewd zouden worden over morele dilemma’s die ze in hun werk 

tegenkomen, en dat ik ze zou vragen naar hun ervaringen hierover.  

3.3 Dataverzameling en dataverwerking 

De empirische dataverzameling heeft plaatsgevonden middels semigestructureerde diepte-interviews 

(voor de vragenlijst zie bijlage 3). De keuze voor semigestructureerde diepte-interviews komt voort uit 

het specifiek willen bevragen van bepaalde topics (gebaseerd op theorie), maar omdat het ook een 

exploratief onderzoek is, tevens de ruimte willen geven aan de docenten om hun ervaringen en 

betekenisgeving te kunnen verwoorden. Zo kon de docent voor hem/haar belangrijke ervaringen 

beschrijven. In een later stadium van het onderzoek resulteerde dit in een groot aantal in-vivo codes. 

Het interview werd gestructureerd met een vragenlijst met twee hoofdcategorieën: morele 

dilemma’s en morele stress. Middels een open vraag verzamelde ik eerst morele dilemma’s waar de 

docenten zoal mee te maken krijgen. Tijdens het interview maakte ik pas een overgang naar de tweede 

categorie als ik een duidelijk beeld had van de situatie. Zo vroeg ik me af wat deze docent moeilijk 

vond, welke waarden voor deze docent in het geding waren, hoe de situatie zich ontwikkeld heeft, hoe 

de docent erin stond en hoe de docent ermee omging. Vervolgens werd de docent bevraagd naar de 

ervaring rondom het omgaan met de morele dilemma’s. De docenten kregen niet expliciet de vraag of 

ze morele stress ervaren. Er is gekozen om de docenten te vragen of ze de beschreven situatie als 

stressvol hebben ervaren en zo ja, hoe dan en zo nee, hoe dan wel. Hiervoor is gekozen omdat eerder 

onderzoek uitwees dat actoren weinig taal bezitten om de morele stress te verwoorden (zie ook 

hoofdstuk 2). Daarom zijn de docenten middels hulpvragen bevraagd naar hun ervaringen rondom het 

omgaan met morele dilemma’s. Op deze manier bleef de docent dicht bij zijn of haar ervaring en werd 

de vraag vanuit de persoonlijke betekenisgeving beantwoord. Uit de interviews bleek dat sommige 

docenten direct met de term ‘stressvol’ uit de voeten konden en antwoord gaven op mijn vraag, terwijl 

anderen mij om een definitie vroegen. Er is bewust gekozen om geen toelichting te geven bij de term 

‘stressvol’, maar de docent te vragen naar wat dit voor hem/haar betekent. Omdat de docenten naar 

verwachting weinig taal bezitten om morele stress te verwoorden, is tijdens het analyseren de 

constatering of de docenten morele stress ervaren en de indeling bij een bepaald type impact, zowel 

gebaseerd op hun expliciete beschrijvingen, als op mijn interpretatie van hun impliciete beschrijvingen. 

De interviews zijn face to face afgenomen en duurden 45 minuten tot anderhalf uur. Deze 

verschillen hadden twee redenen. De eerste reden is dat ik sommige docenten tijdens een tussenuur 
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interviewde en gebonden zat aan een lesuur, terwijl ik andere docenten thuis of na hun werkdag 

interviewde. De tweede reden is dat de ene docent uitgebreider antwoord gaf dan een ander of meer tijd 

nodig had om herinneringen op te halen. Het verschil in lengte heeft mijns inziens geen invloed gehad 

op de resultaten, omdat de uitgebreidere interviews vooral meer data opleverden over dezelfde 

dilemma’s. Bij alle interviews heb ik beide hoofdcategorieën uitgebreid kunnen bevragen. De 

interviews werden na het afnemen binnen enkele dagen zo letterlijk mogelijk getranscribeerd. Er werd 

gelet op de leesbaarheid, en om deze reden werden eventuele aanpassingen gemaakt (denk aan 

woorden als ‘uuhm’, etc.). Ook werd eventuele non-verbale communicatie toegevoegd met memo’s 

(Boeije, 2005). Door gebruik te maken van transcripten van het interview, bleef de analyse zo dicht 

mogelijk bij de woorden van de respondent. Toch kan niet ontkomen worden aan het interpreteren van 

de beschrijvingen van de docenten. Om bias te voorkomen is tijdens het interview gestreefd naar een 

overeenkomst tussen de antwoorden van de docent en mijn interpretatie (Gobo & Mauceri, 2014). Dit 

werd gedaan door samen te vatten en te parafraseren (Gobo & Mauceri, 2014).  

 

Als interviewer heb ik tijdens het interviewen rekening gehouden met de eventuele gevoeligheid van 

het bevragen naar morele dilemma’s. Ten eerste heb ik dit gedaan doordat de respondent op voorhand 

werd geïnformeerd over het onderwerp en dat ik in het interview zou vragen naar persoonlijke 

ervaringen en verhalen rondom het onderwerp. Ten tweede heb ik als interviewer de respondent 

voldoende ruimte en tijd gegeven om na te denken als bleek dat dit nodig was, en om eventueel 

opkomende emoties te laten zakken. Toch werd een aantal docenten overvallen door emoties tijdens het 

interview, of gaven sommigen achteraf aan dat het interview ze zwaar viel omdat het ging over - wat 

voor hen - moeilijke of zelfs pijnlijke momenten waren/zijn in hun werk.  

3.4 Analysemethode  

Voor de analyse is gebruik gemaakt van het programma Atlas.ti. Er is gekozen voor een thematische 

analyse (Braun & Clarke, 2006). Thematische analyse is een passende methode omdat morele stress 

niet letterlijk in de vragenlijst is opgenomen en omdat een thematische analyse zich richt op het 

identificeren van patronen in de data (Braun & Clarke, 2006). Eerst zijn de transcripten gecodeerd om 

de data hanteerbaar en overzichtelijker te maken en om een thematisering te bevorderen (Boeije, 2005). 

Hierbij zijn aan de tekstfragmenten zowel in-vivo codes als constructed codes toegekend (Boeije, 

2005). Doordat ieder interview nieuwe codes opleverde, werd de definitieve codeboom (zie bijlage 4) 

na de eerste ronde coderen gevormd. In een tweede ronde werden alle interviews hiermee een tweede 

keer gecodeerd. Vervolgens werden dezelfde codes met elkaar vergeleken en zo nodig aangepast door 
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codes te wijzigen, samen te voegen of te verwijderen. Op deze manier is gewaarborgd dat codes op 

dezelfde manier werden toegekend aan tekstfragmenten en er definities ontstonden van de codes (voor 

codeomschrijvingen zie bijlage). 

Om ter beantwoording van deelvraag 1 inzichtelijk te krijgen met wat voor morele dilemma’s 

de docenten te maken krijgen zijn de relevante tekstfragmenten bestudeerd. Tijdens het coderen werden 

de constructed codes gebaseerd op de categorieën van morele dilemma’s uit het onderzoek van 

Shapira-Lishchinsky (2011) (zie 2.1.3). Constructed codes werden aangevuld met in-vivo codes, zodat 

er ook morele dilemma’s gecodeerd konden worden die niet in eerder onderzoek benoemd zijn (o.a. 

Shapira-Lishchinsky, 2011). Sommige tekstfragmenten waarin morele dilemma’s worden beschreven, 

hebben meerdere codes toegekend gekregen. Zo kan bijvoorbeeld een moreel dilemma uit de categorie 

‘zorgklimaat’, ook als een ander moreel dilemma gecodeerd zijn. Dit leverde morele dilemma’s op met 

meerdere codes. Dit betekent dat sommige morele dilemma’s, in de resultatensectie, bij verschillende 

categorieën zijn geteld. Omdat dit niet bij alle besproken morele dilemma’s het geval was, is ervoor 

gekozen hier in de resultatensectie geen onderscheid in te maken. Analyse wees uit dat naast de 

verschillende morele dilemma’s waar de docenten mee te maken krijgen, ook redenen beschreven 

werden waardoor sommige morele dilemma’s tot morele stress hebben geleid. Daarom werd de 

hoofdcategorie ‘morele dilemma’s’ opgedeeld in de subcategorieën ‘alle beschreven morele 

dilemma’s’ en ‘beschreven morele dilemma’s die stressvol waren’. De tweede subcategorie werd 

opgedeeld in subcodes met de verschillende redenen hiervoor (zie bijlage 4). Deze vier redenen werden 

zowel door mij geïnterpreteerd als expliciet door de docenten genoemd. Tot slot bleek tijdens de 

analyse van de morele dilemma’s dat docenten ook zaken beschreven die zij mogelijk als dilemma 

zouden kunnen ervaren, of mogelijk door andere docenten als dilemma ervaren zouden kunnen worden. 

Deze potentiële dilemma’s zijn niet meegenomen in de analyse van deelvraag 1, omdat dit onderzoek 

gericht is op het in kaart brengen van dilemma’s waarin de docent worstelt met de vraag wat goed 

handelen is.  

Om ter beantwoording van deelvraag 2 inzichtelijk te krijgen wat kenmerkend is aan de morele 

stress van docenten zijn de relevante tekstfragmenten bestudeerd. Tijdens het coderen werden de 

constructed codes voor morele stress gebaseerd op het onderzoek van Colnerud (2015), Drescher et al. 

(2011), Epstein & Delgado (2010) en Litz et al. (2009). Constructed codes werden aangevuld met in-

vivo codes, zodat er ook kenmerken van morele stress gecodeerd konden worden die niet in eerder 

onderzoek benoemd zijn (o.a. Colnerud, 2015; Drescher et al., 2011; Epstein & Delgado, 2010; Litz et 

al., 2009). De spirituele impact is in de analyse buiten beschouwing gelaten. Omdat het in de literatuur 
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de focus lag op morele stress als een psychische en gedragsmatige impact. Daarom werden de 

tekstfragmenten met de beschrijvingen van morele stress van de docenten niet als spiritueel 

gekarakteriseerd. Sommige tekstfragmenten, met beschrijvingen van morele stress, zijn met meerdere 

codes gemarkeerd. Zo kon het bijvoorbeeld voorkomen dat een docent morele stress ervoer in de vorm 

van verlies in zelfvertrouwen (emotioneel-psychische impact) en verlies in werkplezier (impact op 

werkzame leven), of meerdere subtypes van emotioneel-psychische impact ervoer. Omdat dit een 

exploratieve studie is naar morele stress bij docenten is de data hier niet specifiek op geanalyseerd. Als 

in de beschrijvingen van de docenten duidelijk zichtbaar werd dat er meerdere typen impact ervaren 

werd, is dit in de resultatensectie beschreven.  

Deelvraag 3 is in een latere fase van het onderzoek toegevoegd. Wel was op voorhand bedacht 

om te onderzoeken hoe de docenten stilstaan bij de morele stress in hun dagelijkse leven. Hierin keek 

ik naar het individueel stilstaan bij de morele stress en het stilstaan bij de morele stress met anderen. 

Omdat de interviews hierover rijke data opleverden, maar niet gingen over de vraag wat kenmerkend is 

aan de morele stress bij docenten, is tijdens de analyse besloten een derde deelvraag toe te voegen. 

Deze deelvraag is in hetzelfde hoofdstuk als deelvraag 2 beantwoord, omdat ze beide betrekking 

hebben op morele stress.  

Daarbij heeft de analyse van de verkregen data uit de interviews ertoe geleid dat naast 

beschrijvingen van de impact van morele stress, ook verklaringen gegeven werden waarom sommige 

morele dilemma’s niet tot morele stress leidde. Daarom is de hoofdcategorie ‘morele stress’ opgedeeld 

in de subcategorieën ‘type’ (beschrijvingen van de impact van morele stress), ‘stilstaan in het dagelijks 

leven’ (beschrijvingen van hoe de docenten aandacht besteden aan de morele stress in het dagelijks 

leven) en ‘verklaring voor het niet ervaren van morele stress’.  

Ter afsluiting is met behulp van de beantwoording van deelvraag 1, 2 en 3 antwoord gegeven 

op de hoofdvraag. 

3.5 Methodologische kwaliteit 

Hier wordt weergegeven hoe naar objectiviteit gestreefd is en welke keuzes daarbij gemaakt zijn. 

3.5.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek gaat over de herhaalbaarheid van het onderzoek en over 

vertekeningen van de data door toevallige fouten. Volgens Gobo & Mauceri (2014) kan de 

betrouwbaarheid van een onderzoek niet enkel begrepen worden als de herhaalbaarheid daarvan, maar 

moet het ook begrepen worden in termen van de kwaliteit van de metingen. Met andere woorden, in 
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hoeverre de door de respondent gegeven antwoorden betrouwbaar zijn. Gobo & Mauceri (2014) 

beschrijven drie vereisten waaraan de betrouwbaarheid moet voldoen: 1. Geeft de respondent antwoord 

op een vraag die tevens op een vergelijkbare manier gesteld wordt aan de andere respondenten. 2. Heeft 

de respondent ernaar gestreefd om zo waarheidsgetrouw en eerlijk mogelijk antwoord te geven. 3. Is 

het gegeven antwoord nauwkeurig. Deze vereisten samen waarborgen de betrouwbaarheid en zorgen 

ervoor dat in ieder interview dezelfde data wordt gegenereerd.  

 De eerste vereiste is gewaarborgd doordat alle interviews zijn afgenomen aan de hand van 

dezelfde vragenlijst en de interviews afgenomen zijn in dezelfde stijl. Vervolgens werden de interviews 

getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van dezelfde codeboom. Binnen het interview liggen de 

accenten niet hetzelfde omdat er ingegaan wordt op de ervaringen van de docenten en deze van elkaar 

verschillen. De tweede vereiste is gewaarborgd door de respondenten hier vooraf op te attenderen en 

gedurende het interview de antwoorden te parafraseren zodat de respondent de mogelijkheid krijgt het 

antwoord te controleren. De derde vereiste is gewaarborgd doordat de semigestructureerde 

interviewvorm de mogelijkheid bood om door te vragen, daar waar dat nodig was, zodat de respondent 

geholpen werd zijn antwoord zorgvuldig te formuleren.  

3.5.2 Validiteit 

De validiteit van een onderzoek gaat over of dat wat onderzocht wordt ook beoogd werd om 

onderzocht te worden. Gobo & Mauceri (2014) beschrijven vier vereisten waaraan de indicator van een 

bepaald concept moet voldoen om valide te zijn: 1. De indicator sluit aan bij het karakter van de sociale 

omgeving van de respondent. 2. De indicator is semantisch gerelateerd tot het concept. 3. De indicator 

heeft een onderscheidend vermogen, ofwel, de indicator moet eraan bijdragen dat tegenovergestelde 

meningen ten opzichte van het concept duidelijk van elkaar onderscheiden kunnen worden. 4. De 

indicator kan vertaald worden in vragen, en deze vragen kunnen op betrouwbare wijze beantwoord 

worden. De indicatoren van dit onderzoek zijn de twee centrale begrippen: morele dilemma’s en 

morele stress.  

De eerste vereiste is gewaarborgd doordat de indicator morele dilemma’s uitgelegd werd als een 

dilemma, kwestie of conflict. Wat betreft de indicator morele stress is dit gewaarborgd door niet 

expliciet naar het concept morele stress te vragen, maar te vragen naar de invloed van het morele 

dilemma op de docent. Echter, de term ‘stress’ werd wel in het interview opgenomen. Voor sommige 

docenten bleek deze term onduidelijk. Middels hulpvragen werden docenten geholpen om antwoord te 

geven vanuit hun eigen interpretatie. Omdat het een exploratief onderzoek is naar morele stress, leverde 

het geen problemen op dat de docenten zelf betekenis gaven aan de indicator, mits de stress gekoppeld 



30 
 

werd aan het morele dilemma. De tweede vereiste is gewaarborgd doordat de respondenten naar de 

indicator morele dilemma’s gevraagd werden zoals de indicator als operationalisering is beschreven. 

Hierdoor wisten de respondenten wat de indicator betekende. Wat betreft morele stress werd juist 

onderzocht wat kenmerkend is aan morele stress bij docenten, daarom kan dit concept semantisch 

verschillen van de indicator zonder de validiteit van het onderzoek aan te tasten. De derde vereiste is 

gewaarborgd doordat de respondenten gevraagd werden naar de brede opvatting van de indicator 

moreel dilemma. Hiermee werd duidelijk wat er allemaal toe gerekend werd. Wat betreft morele stress 

werden de respondenten via hulpvragen naar bestaande kenmerken van morele stress (zie hoofdstuk 2) 

bevraagd. Voorbeelden hiervan zijn gevoelens van schuld en schaamte. Docenten kregen hier ook de 

mogelijkheid om aan te geven dat ze dit niet ervoeren en wat ze dan wel ervoeren. De vierde vereiste is 

gewaarborgd doordat er vanuit een open vraag naar de ervaring van morele dilemma’s gevraagd werd. 

Hierdoor kon de respondent vanuit de eigen belevingswereld antwoord geven. Naar morele stress werd 

niet letterlijk gevraagd vanwege de verwachting dat dit verkeerd geassocieerd zou worden. De al 

bestaande kenmerken van moral injury en moral distress vanuit eerder onderzoek bij veteranen en 

verpleegkundigen werd gebruikt voor de topiclijst en leidden tot hulpvragen in het interview. Op deze 

manier werd de indicator vertaald in vragen.   
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4 Morele dilemma’s van docenten 

In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag beantwoord: Zijn er alledaagse morele dilemma’s die 

docenten in hun dagelijks werk als stressvol hebben ervaren, en zo ja waardoor? In paragraaf 4.1 geef 

ik een overzicht van de morele dilemma’s waar de docenten mee worstelen. Analyse wees uit wat de 

redenen zijn voor het ervaren van morele stress. In paragraaf 4.2 wordt weergegeven waardoor 

sommige morele dilemma’s door de docenten als stressvol worden ervaren. 

4.1 Morele dilemma’s die docenten in hun dagelijkse werk ervaren 

Analyse van de morele dilemma’s die in de interviews zijn besproken, leidde tot een indeling in zes 

categorieën morele dilemma’s waar docenten in hun werk mee te maken krijgen. De eerste categorie 

betreft morele dilemma’s over de zelfzorg van de docent. De tweede categorie betreft morele 

dilemma’s over het zorgklimaat. Onder ‘zorgklimaat’ versta ik het willen zorgen voor de leerlingen en 

het aandacht willen besteden aan de sociale behoefte van anderen (Shapira-Lishchinsky, 2011). De 

derde categorie betreft morele dilemma’s over het formele klimaat. Onder ‘het formele klimaat’ versta 

ik de schoolregels en de onderwijsstandaarden die in de school gelden. De vierde categorie betreft 

morele dilemma’s die betrekking hebben op de opvoedende taak van de docent en op de vraag hoe dit 

zich verhoudt tot de taak van de ouders
9
. De vijfde categorie betreft morele dilemma’s over het contact 

met de ouders van leerlingen. De laatste categorie betreft morele dilemma’s die docenten ervaren 

binnen hun rol al mentor. De volgorde is gebaseerd op het meest voorkomen van de categorie morele 

dilemma’s.  

 

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de categorieën en thema’s, wil ik benoemen dat de docenten 

wisselend reageerden op de vraag of ze in hun werk met morele dilemma’s te maken krijgen. De 

meeste docenten wisten vooraf enkel dat het interview over morele dilemma’s zou gaan die ze in hun 

werk ervaren. Sommige docenten hadden hier voorafgaand aan het interview over nagedacht en 

begonnen met een opsomming van hun ervaringen. Andere gaven aan dat zij niet wisten wat ik met een 

moreel dilemma bedoelde en hadden meer uitleg nodig. Ook gaf een aantal docenten voorafgaand aan 

het interview aan dat ze in hun werk nauwelijks met morele dilemma’s te maken krijgen, terwijl uit het 

interview bleek dat dit wel het geval was. Dit komt overeen met eerdere studies welke aantonen dat 

docenten zich vaak niet bewust zijn van de morele dimensie van hun werk (zie hoofdstuk 2). Mogelijk 

                                                
9
 In deze scriptie hanteer ik de term ‘ouders’. Hiermee worden de ouders/verzorgers van de leerlingen bedoeld.  
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kan dit verklaren dat sommige docenten geëmotioneerd raakten bij het doorvragen naar ervaringen en 

gevoelens tijdens hun morele dilemma’s. 

4.1.1 Morele dilemma’s met betrekking tot de zelfzorg van de docent  

Deze categorie gaat vooral over morele dilemma’s waarin de docenten te maken krijgen met het 

aangeven van hun eigen grenzen in situaties die ten koste gaan van zichzelf. Deze categorie morele 

dilemma’s werd door de docenten het meest ervaren. Alle docenten gaven aan dat zij in meer of 

mindere mate met morele dilemma’s in deze categorie te maken hebben in hun werk. Zo beschreef 

respondent 5 over de wenselijkheid om bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders op zijn vrije dag: 

“Ik sta eigenlijk al heel snel in de stand van reageren, oplossen, communiceren, helderheid. Voor mij is 

dat wel een punt, eigenlijk ben ik dag en nacht beschikbaar en bereikbaar.” Het voorrang geven aan de 

zorg voor leerlingen en ouders leidde in zijn geval bijna tot een burn-out. Om hiermee om te gaan 

leerde hij dat: “Als er nood aan de man is lopen ze wel naar iemand anders, even gechargeerd, als 

iemand voor de trein wil springen dan kan dat ene mailtje van mij niet het verschil maken.” Hij 

ontwikkelde een houding waarin hij zijn beide waarden – het zorgen voor zichzelf en goed bereikbaar 

zijn voor ouders en leerlingen – kon naleven. Als resultaat hiervan opent hij, ter voorbereiding op zijn 

volgende werkdag, op zijn vrije dag zijn e-mail pas in de avond. 

Respondent 6 noemde een ander moreel dilemma in relatie tot zelfzorg: Het dilemma tussen 

zijn werk altijd zo goed mogelijk willen doen, en de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs willen 

aanbieden, maar ook genoeg tijd voor zichzelf overhouden. Doordat hij in zijn beginjaren als docent 

zijn werk altijd zo goed mogelijk deed liep hij tegen de grenzen van zijn eigen kunnen aan. Dit ging ten 

koste van zijn privéleven. Hij ontwikkelde een pragmatische houding waarin hij zijn werk ook is gaan 

zien als bron van inkomsten. Verdiepend ligt onder deze ontwikkeling bij respondent 6 ook een ander 

moreel dilemma in relatie tot de zorg voor zichzelf: Het dilemma of hij zijn werk goed genoeg doet 

voor een goede beoordeling, of dat hij zijn werk goed genoeg doet om meer voldoening uit zijn werk te 

halen. Zijn overtuiging is om zijn werk altijd zo goed mogelijk te doen, maar zijn ervaring is dat de 

praktijk hier niet om vraagt: 

 

Als het een wedstrijd is zou ik dit werk best nog 40 jaar kunnen doen op de automatische  

piloot. Maar is dat leuk? Nee. Haal ik daarmee het beste uit mezelf en de kinderen? Nee. Ben  

ik daarmee hier op mijn plek? Niet per se, misschien. Ik heb mezelf aangeleerd om altijd een  

minimale voldoende te scoren en als dat resulteert van buiten in een acht dan denk ik wat is  

het leven toch simpel. Want ik haal echt lang niet het maximale uit mij en uit de leerlingen,  
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en dat vind ik wel eens zorgwekkend. Ten opzichte van anderen lijkt het alsof ik heel goed  

ben maar voor mijn gevoel ben ik dat helemaal niet en dan is de vraag: “Wat moet je  

doen?” 

 

In zijn acht jaar als docent merkt respondent 6 bij zichzelf op dat hij met steeds minder werk hetzelfde 

resultaat kan bereiken. Zo werkt hij nu vijf dagen in plaats van drieënhalf, zoals toen hij begon, maar is 

er evenveel tijd aan kwijt. Respondent 6 merkt eveneens bij zichzelf op dat hij niet harder werkt dan 

nodig is voor een goede beoordeling. Deze houding gaat tegen zijn eigen waarden en normen in en hij 

benoemt dat hij dat zorgwekkend vindt. Dit resulteert erin dat hij zijn werk minder leuk is gaan vinden. 

4.1.2 Morele dilemma’s met betrekking tot het zorgklimaat 

Deze categorie gaat over het willen zorgen voor de leerlingen. Er zijn door de docenten veel morele 

dilemma’s besproken die betrekking hebben op het zorgklimaat. Respondent 8 noemde het dilemma: 

Hoe om te gaan met alle leerlingen gelijk willen behandelen, maar tegelijkertijd met bepaalde 

leerlingen een bijzondere band hebben. Zij ervoer dat de relaties met de leerlingen niet helemaal gelijk 

kunnen zijn. Dit kwam naar voren in het objectief moeten kiezen van leerlingen voor een uitwisseling 

op basis van een brief:  

 

Vorig jaar was ik mentor van een meisje met wie ik heel veel tijd heb doorgebracht en die 

altijd bij mij kwam praten omdat het thuis niet goed ging. Zij wilde ook graag mee op 

uitwisseling en ze had ook een hele goede brief geschreven, maar ja, ik wist al wat er zou  

gaan gebeuren als ik haar uit zou kiezen. Er werd al geroddeld door haar klasgenoten van “O,  

ik weet al wie Machteld mee gaat nemen”, dat was heel heftig in deze klas. Wat doe je dan?  

Terwijl je het haar gunt en ze het ook kan? Nou ik heb haar niet op de lijst gezet. Ja, terwijl  

haar brief goed was, en haar cijfers waren ook geweldig. Ik heb haar niet op de lijst gezet. Ik  

wilde dat het allemaal doorzichtig bleef, ik wilde niet dat anderen gingen denken dat ik alleen  

maar leerlingen mee nam met wie ik zou kunnen opschieten. (...) Ik heb het niet gedaan. Nee.  

En dat voelt rot. Het voelde gewoon heel naar om tegen haar te zeggen. Ik heb het wel eerlijk  

gespeeld. Ik heb tegen haar gezegd: “Van mij mag je mee maar ik durf het niet.” Ik durfde  

het gewoon niet. Ik was bang voor de reacties van andere leerlingen. Je moet proberen  

objectief te blijven en zij zou dan een subjectieve keuze zijn, omdat het je lievelingetje is,  

omdat ze in de pauze bij je zit. Het voelde ontzettend rot. Door mijn goede band met haar heb  

ik haar moeten benadelen en het recht op een uitwisseling ontzegd. (...) Uiteindelijk is het 
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gelukkig goed gekomen omdat er iemand afviel en zij op de reservelijst stond. Maar soms is  

het moeilijk op school als leerlingen dicht bij je komen te staan. Hoe groot is de afstand dan  

nog? En hoe gedraag je je dan eigenlijk? 

 

Door deze ervaring is respondent 8 zich gaan afvragen of het wel verstandig is om een hechte band met 

leerlingen te hebben. Zowel voor zichzelf, omdat ze door deze relatie in lastige situaties terecht kwam, 

als voor de reacties van anderen: “Dat kunnen mensen ook verkeerd opvatten, terwijl ik geen slechte 

intenties heb.” Ondanks dat de relaties die ze met sommige leerlingen heeft erg waardevol voor haar 

waren, heeft ze na deze, en vergelijkbare situaties, een andere houding ontwikkeld. Voorlopig neemt ze 

meer afstand van leerlingen omdat het haar emotioneel te veel raakt en ze niet wil dat leerlingen hier de 

dupe van worden.  

 Respondent 7 beschreef dat ze haar theaterlessen gaf in het lokaal met een groot glazen raam 

dat uitkeek over de aula. Iedereen die in de aula zat kon haar lokaal inkijken. Als leerlingen dan iets 

lieten zien werden ze geregeld belachelijk gemaakt door leerlingen die in de aula zaten. Nadat ze met 

veel moeite en strijd een ander lokaal had gekregen werd ze “weggestopt in een donker hol”, zoals ze 

het zelf beschreef. Hier werden de leerlingen weliswaar niet belachelijk gemaakt door andere 

leerlingen, maar was de sfeer evengoed bedrukt door het zuurstofgebrek en gebrek aan daglicht. 

Respondent 7 ervoer toen het dilemma dat ze voor de leerlingen een beter leerklimaat wilde 

bewerkstelligen maar dit niet opnieuw aan de directie durfde te vragen. Ze werd met veel moeite 

hiernaartoe verplaatst en beschreef dat ze niet nogmaals de strijd aan wilde en durfde te gaan. 

Uiteindelijk heeft ze een poging gedaan zonder resultaat. Omdat ze in het ‘hol’ les bleef geven, kon ze 

vanuit haar visie geen goed leerklimaat aanbieden.  

4.1.3 Morele dilemma’s met betrekking tot het formele klimaat 

De derde categorie gaat over het moeten gehoorzamen aan de schoolregels of de onderwijsstandaarden 

die in de school gelden terwijl dit tegen de eigen normen en waarden van de docent ingaat of dit 

volgens de docent niet de juiste zorg aan de leerlingen geeft. Er zijn door de docenten verschillende 

morele dilemma’s besproken die betrekking hebben op het formele klimaat. Respondent 7, die 

theaterles gaf aan vmbo-leerlingen, noemde het dilemma dat een bepaalde schoolregel bij haar een 

gevoel van onrechtvaardigheid en ondergewaardeerdheid opriep:  

 

Ik had het gevoel dat mijn vak en mijn leerlingen niet gewaardeerd werden door de directie. 

“Maar we hebben toch de schoolmusical”, zeiden ze dan. Maar ja, mijn leerlingen mochten  
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daar niet aan mee doen. Dat was alleen voor havo, atheneum en gymnasium. Ja, ik vind dat... Ik  

snapte dat echt niet. Terwijl mijn leerlingen als enige theaterles kregen, en dan mogen ze niet  

meedoen met de musical. Ik snap wel dat ze zich achtergesteld voelden. Ik vond dat zo erg,  

ontzettend, ik vond het zo onrechtvaardig maar ik kon niks doen want zo was het besloten. 

 

Dat de vmbo-leerlingen niet mee mochten doen aan de schoolmusical druiste volledig in tegen de 

persoonlijke waarden en normen van de docent maar het was een beslissing die ze niet kon veranderen. 

Hierdoor ontwikkelde ze het gevoel dat zowel haar vak, als zij als docent en de vmbo-leerlingen niet 

gewaardeerd werden. In eerste instantie wilde ze graag haar vak een naam geven binnen de school 

maar door dit soort schoolregels voelde ze daar geen energie en ruimte meer voor. In plaats daarvan 

ontwikkelde ze een tegenreactie en probeerde de leerlingen in haar lessen persoonlijk extra aan te 

moedigen zodat ze zich gewaardeerd zouden voelen.  

4.1.4 Morele dilemma’s met betrekking tot de opvoedende taak als docent 

Deze categorie gaat over de vraag van docenten: Hoe ver reikt de opvoedende taak? Deze vraag heeft 

betrekking op zowel de opvoedende taak in het algemeen als ten opzichte van de ouders van leerlingen. 

Er zijn door de docenten verschillende morele dilemma’s besproken die betrekking hebben op deze 

vraag. Meerdere docenten gaven aan zich af te vragen hoe ze op een goede manier met hun opvoedende 

taak om kunnen gaan. Zo beschreef respondent 10 dat hij de vraag kreeg van leerlingen wat ze moesten 

stemmen. Dit riep het dilemma bij hem op: In hoeverre je mag indoctrineren of in hoeverre moet je 

neutraal blijven als docent? Toen hij de vraag over het stemadvies voor de eerste keer kreeg was hij 

hier niet op voorbereid en werd door de vraag overvallen. Omdat hij hier over na is gaan denken kijkt 

hij niet meer van dit soort vragen op. Hij is zich gaan realiseren dat hij als docent nooit volledig 

neutraal kan zijn. Daarom helpt hij de leerlingen nu hun eigen mening te vormen met het stellen van 

open vragen, maar houdt het niet tegen als zijn eigen (politieke) mening doorschijnt. 

Ook respondent 8 noemt de opvoedende taak een dilemma aan haar baan: 

 

Ik heb wel echt moeten leren om met deze rol om te gaan. Wat ben ik nu eigenlijk? Ben ik de  

docent Frans, waarvoor ik de Franse taal gestudeerd heb? Of ben ik ook meer? Het is  

natuurlijk allebei, maar soms heb ik wel eens het idee dat ik veel meer aan het opvoeden  

ben. Zonder dat je het doorhebt heb je een hele grote invloed. Daarom vraag ik aan leerlingen  

of ze het alsjeblieft tegen me willen zeggen als ik iets doms zeg, of iets gemeens of als ze het  

niet met me eens zijn, want dat neem je mee als leerling. Als docent kan je iemand werkelijk  
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breken voor het leven. Dat vind ik wel lastig aan deze baan. 

 

Net zoals respondent 10 is ook respondent 8 zichzelf vragen gaan stellen over de opvoedende taak als 

docent. Respondent 8 heeft een houding ontwikkeld waarin ze dit bespreekbaar maakt met leerlingen, 

zodat de leerlingen hierover met haar in gesprek kunnen gaan. Voor respondent 2, docent 

levensbeschouwing, speelt het dilemma dat zij soms heel andere dingen aan leerlingen leert dan dat de 

leerlingen thuis van hun ouders leren. Ze noemde hier specifiek de religieuze opvoeding van sommige 

leerlingen. Haar ervaring is dat dit verschil soms groot is. Hierdoor is respondent 2 zich gaan afvragen 

of sommige onderwerpen van het vak levensbeschouwing wel tot haar taak behoren om aan de 

leerlingen te leren: 

 

Ik vind het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritische mensen en niet zomaar  

alles volgen wat ze van huis uit meekrijgen. Mijn doel is dat mijn lessen blikverruimend zijn,  

maar ik merk dat kinderen soms van huis uit iets mee krijgen wat niet strookt met wat ik ze  

leer of met wat ik vind. Ik heb dit jaar een joods meisje in mijn klas en ze wordt ook joods  

opgevoed. Toen het in mijn les over het jodendom ging was dat heel anders dan zij gewend  

was. Het bracht haar in verwarring en dat vind ik wel eens moeilijk om te zien. Ik zag aan  

haar mimiek, aan haar lichaam en aan de vragen die ze stelde dat ze in de war raakte van wat  

ik zei. Ik zag haar echt fysiek schudden met haar hoofd van ‘nee’ en nadenken over wat hier  

gezegd wordt en over hoe ze dat moet interpreteren. Dan vraag ik me wel af: “Wie ben ik  

eigenlijk om jou in de war te brengen?” Ik vind het goed dat je gaat nadenken en dat is ook  

het doel van mijn onderwijs, dat je ideeën krijgt en dat je tot denken wordt aangezet, maar het  

is niet altijd vrijwillig want je krijgt gewoon wat nieuws te horen. En wat ik dan ook heel  

lastig vind met dit beroep is dat je niet weet wat er buiten je les gebeurt. In een klas heb ik de  

interactie maar hoe gaat het met dit meisje als ze op de fiets zit, of hoe gaat ze hiermee naar  

huis, of praat ze er met haar vriendinnen over? Daar heb ik geen invloed op. (...) Ik heb ook  

wel eens een vraag gekregen van een streng christelijk opgevoede jongen die uit het geloof 

wilde stappen en mij om advies vroeg over hoe hij dat gesprek met zijn ouders moest  

aanpakken. Maar wie ben ik om hem daarin te adviseren? Mag ik dat eigenlijk wel doen? 

Bevind ik mij dan nog op het pad van docentschap of ben ik dan iemand anders aan het  

worden? Met dit soort vragen blijf ik wel zitten.  
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Naar aanleiding van het zien van de verwarring bij leerlingen en het krijgen van vragen die niet gaan 

over haar onderwijs, is ook respondent 2 zich steeds meer gaan afvragen wat haar rol als docent is en 

hoe ver ze mag gaan in het bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Vooralsnog heeft ze geen 

verandering aangebracht in haar curriculum, maar blijft ze wel sensitief voor de non-verbale 

communicatie van leerlingen. Op deze manier probeert ze enigszins inzicht te krijgen in wat ze bij de 

leerlingen losmaakt. 

4.1.5 Morele dilemma’s met betrekking tot het contact met ouders 

De vijfde categorie gaat over iedere vorm van contact dat de docent heeft met ouders, zowel geplande 

momenten (bijvoorbeeld oudergesprekken) als onverwachte momenten (bijvoorbeeld e-mails en 

telefoongesprekken van ouders op hun initiatief). Er zijn door de docenten verschillende morele 

dilemma’s besproken die betrekking hebben op het contact met ouders. Enkele van deze morele 

dilemma’s spelen in de context van de overgang van leerlingen en/of de beslissing over het niveau van 

de leerling. Zo noemde respondent 5 dat er bij hem een dilemma ontstond naar aanleiding van zijn open 

communicatie richting de ouders van een leerling, toen de leerling een havo advies kreeg (en geen 

atheneum advies). Hij wil graag open met ouders en leerlingen communiceren maar merkt dat hier 

soms misbruik van gemaakt wordt: 

 

Ik had vorig jaar een leerling die per se naar het atheneum wilde, hij zat toen in 2 havo. Ik heb  

toen een keurige e-mail gemaakt naar die ouders en gezegd dat hij niet naar het atheneum kan  

en uitgelegd waarom niet. Ik deed dat door uitleg te geven bij verschillende vakken waarom het  

niet kon. Toen kreeg ik direct een e-mail terug met de vraag “Dan heeft hij daar dus hulp bij  

nodig. Wie gaat hem dat geven?” Kortom, die ouders gingen mij verantwoordelijk maken om  

hun zoon op het atheneum te krijgen omdat ik communiceerde, terwijl ik achteraf gewoon in de  

eerste e-mail had kunnen zeggen: “Nee sorry, uw zoon kan niet naar het atheneum want zijn  

cijfers zijn te laag, punt.” Vervolgens is dit heel ver gegaan, met gesprekken met de  

schoolleiding erbij. Die ouders eisten dat hun kind naar het atheneum zou gaan want ik had  

verteld dat als dat en dat maar goed zou zitten hij dan wel naar het atheneum zou kunnen. Maar  

dat was natuurlijk helemaal niet waar, de ouders maakte gewoon misbruik van mijn open  

houding doordat ik bleef communiceren. Omdat ik open was in mijn communicatie hadden zij  

haakjes waaraan ze konden trekken en pakten de ouders mij op deze kwetsbaarheid. 
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Respondent 5 vindt het nog steeds belangrijk om open te communiceren maar is zijn woorden 

zorgvuldiger gaan formuleren. Daarbij is hij de communicatie die hij met ouders heeft vaker gaan 

bespreken met zijn leidinggevende zodat hij niet weer voor verrassingen komt te staan. 

Vergelijkbaar is de beschrijving van het morele dilemma van respondent 4, waarbij op het laatste 

moment duidelijk werd dat een van haar mentorleerlingen de overgang niet ging halen en - omdat hij al 

eens eerder was blijven zitten - van atheneum 5 naar havo 5 moest. Ook hier hadden de ouders alles op 

alles gezet om hun zoon op het atheneum te houden en zochten ook contact met de leidinggevende van 

respondent 4 en de directie. Respondent 4 beschreef dat de leerling zelf, tijdens mentorgesprekken door 

het jaar heen, steeds zijn kop in het zand had gestoken. Voor respondent 4 was dit moreel dilemma 

maar van korte duur, mede omdat de communicatie al snel via haar leidinggevende liep. Toch 

beschreef ze dit wel als een moreel lastige situatie, omdat ze in eerste instantie werd aangevallen door 

de ouders. 

4.1.6 Morele dilemma’s met betrekking tot het mentoraat 

De laatste categorie betreft morele dilemma’s die docenten ervaren binnen het mentoraat. Ondanks dat 

er maar weinig morele dilemma’s zijn besproken die betrekking hebben op het mentoraat, noemden 

bijna alle docenten (zonder dat ze allemaal een concreet voorbeeld gaven) dat ze binnen hun rol als 

mentor veel met morele vragen te maken krijgen. Mogelijk doordat de docenten aangaven binnen hun 

rol als mentor sneller te maken te krijgen met bijvoorbeeld de persoonlijke problemen van leerlingen. 

Als mentor ervaren de docenten het dilemma dat ze willen zorgen voor de leerlingen maar tegelijkertijd 

dat ze niet alles kunnen doen, of alle zorgen kunnen wegnemen bij hen. Zo beschreef respondent 9: 

  

Ik had een mentorleerling die in de clinch lag met haar ouders. Ze had het gevoel dat haar  

ouders haar niet begrepen en dat er niet naar haar geluisterd werd. Op het moment dat deze  

leerling dat aan mij vertelde ging ik me afvragen: “Wat kan ik hieraan doen? En moet ik hier  

iets aan doen? Moet ik dit met de ouders bespreken? Of blijft het bij de leerling?” Problemen  

waar leerlingen mee zitten komen bij mij als mentor terecht, maar in hoeverre kan of wil ik dit  

oplossen? (...) Toch is het vooral het verdriet wat ik zie bij de leerling wat me raakt, ik kan  

naar ze luisteren maar ik kan niet alles wegnemen. Dat vind ik soms lastige dingen. 

 

Voor respondent 9 is een coachende houding helpend geweest om met dit dilemma om te gaan. Daar 

waar ze vroeger geneigd was om alles voor leerlingen op te lossen, heeft ze nu een meer vragende 

houding aangenomen waarin ze de leerlingen leert zelf aan te geven waaraan ze behoefte hebben. Met 
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deze houding ervaart respondent 9 dat er een last van haar schouders is gevallen. Als coachende mentor 

zoekt ze samen met leerlingen naar een oplossing in plaats van dat zij dat voor de leerling doet. 

Respondent 3 beschreef het dilemma rondom de aandacht eerlijk verdelen over al haar 30 

mentorleerlingen. Nu er gekort is op het speciaal onderwijs heeft ze meer zorgleerlingen (leerlingen 

met ADD, ADHD, en zelfs uithuisplaatsing) in haar mentorklas en slechts één mentoruur in de week 

om hier tijd aan te besteden: 

  

Wat ik dan zo erg vind is dat de stille leerlingen er vaak bij inschieten. Ik moet ook nog alle  

absenties doen en allerlei andere organisatorische taken, waardoor de mentorles sowieso al het  

imago heeft dat je er geen zak doet, terwijl ik er wel heel veel in wil bereiken. Eigenlijk zou  

ik met alle 30 leerlingen individuele gesprekjes willen voeren maar dat lukt gewoon niet, het  

is nu al vrijwilligerswerk. Ik weet dat in het hoofd van een stille leerling ook een heleboel  

vragen kunnen zitten maar de aandacht gaat nou eenmaal automatisch naar de leerlingen die  

het hardst roepen.  

 

Voor respondent 3 was het mentoraat in eerste instantie een taak die ze als bijzonder en zingevend 

ervoer, maar door haar ervaringen nu ook als vermoeiend en emotioneel zwaar. Haar verwachtingen 

van de rol als mentor vielen tegen, doordat ze merkt dat de grote hoeveelheid organisatorische taken 

van negatieve invloed zijn op de relatie met de leerlingen. Op dit moment vraagt ze zich af of ze 

volgend jaar nog wel mentor wil zijn. 

 

Tot slot werden naast de zes categorieën nog morele dilemma’s besproken die betrekking hadden op de 

relatie met collega’s, overige dilemma’s (die over heel andere onderwerpen gingen) en potentiële 

dilemma’s. Met potentiële dilemma’s worden dilemma’s bedoeld die zich kunnen voordoen op een 

bepaald gebied, maar die de docent in kwestie niet ervaart. Zo noemde respondent 10 dat leerlingen 

hem naar zijn drugsgebruik vroegen en hij moest beslissen of hij dit zou vertellen, maar uit diens 

verhaal bleek dat de docent in kwestie zelf niet getwijfeld heeft over wat goed handelen is in de 

betreffende situatie.  

4.2 Morele dilemma’s die als stressvol worden ervaren 

In paragraaf 4.1 is een overzicht gegeven met wat voor morele dilemma’s docenten in hun werk te 

maken krijgen. Niet alle beschreven morele dilemma’s werden als stressvol ervaren. Deze paragraaf 

maakt inzichtelijk waardoor sommige morele dilemma’s door de docenten als stressvol worden 
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ervaren. Analyse van de beschreven morele dilemma’s leidde tot de identificatie van vier redenen 

waardoor docenten het genoemde dilemma als stressvol ervaren: 1. Innerlijke strijd bij de docent, 2. 

Gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden/collega’s, 3. Taakopvatting van de docent, 4. 

Druk/bejegening door anderen. 

4.2.1 Innerlijke strijd bij de docent 

Met innerlijke strijd wordt bedoeld dat docenten door het morele dilemma een innerlijke strijd voeren 

met zichzelf over twee of meer (al dan niet goede) keuzes. Dit is door de docenten de meeste genoemde 

reden voor het ervaren van morele stress. Het ervaren van morele stress om deze reden werd zowel 

door de docenten expliciet genoemd, als door mij geïnterpreteerd. 

 De innerlijke strijd die bij de docenten leidt tot morele stress, wordt door het meeste van deze 

docenten ervaren bij dilemma’s die betrekking hebben op de categorie zorgklimaat en de categorie 

zelfzorg van de docent. Kenmerkend aan de innerlijke strijd is dat docenten zich steeds blijven 

afvragen of ze niet toch een andere keuze (hadden) moeten maken. Met andere woorden, ze vinden 

geen rust in hun keuze of handeling. Respondent 3 beschreef hierover dat ze regelmatig in dezelfde bus 

zit met een mentorleerling. Bij deze leerling is thuis veel aan de hand en ze zit in een traject van 

uithuisplaatsing. Respondent 3 beschreef dat ze nooit weet wat ze moest doen als ze samen met haar 

mentorleerling in de bus zit: 

 

Bij haar vind ik het lastig, ik weet niet zo goed of ik gewoon naast haar wil zitten of niet. Ik vind 

eigenlijk dat ik het moet doen omdat ik toch haar mentor ben. Ik vind het ook gemaakt om in 

dezelfde bus te zitten en dan niks tegen elkaar te zeggen. Tegelijkertijd vind ik het ook wel wat 

om dat half uur samen in de bus te zitten en dan naar school te gaan, want voor mij is het ook 

een rustmoment. Ik vind dit een hele lastige situatie en weet niet wat te doen. Eigenlijk zijn 

beide opties niet goed, ernaast zitten en niet ernaast zitten vind ik niet goed. 

 

Respondent 3 vindt beide opties niet passen. Bij haar resulteert dit erin dat ze niet kiest. Hierdoor zorgt 

ze ervoor dat ze eerder in de bus zit en laat de situatie de situatie. Echter, iedere keer dat dit plaatsvindt, 

heeft ze een onrustig gevoel omdat ze zich maar blijft afvragen of ze niet naast haar moet gaan zitten. 

4.2.2 Gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden/collega’s 

Gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden/collega’s gaat over de vraag of docenten ervan uit 

kunnen gaan dat hun leidinggevenden achter hen staan. De docenten gaven aan dat de positie van 
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leidinggevenden belangrijker is dan die van (vak)collega. Bij verschillende morele dilemma’s is een 

gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden en/of collega’s de reden van het ervaren van morele 

stress. Het ervaren van morele stress om deze reden werd voornamelijk expliciet door de docenten 

genoemd en een enkele keer door mij geïnterpreteerd. 

Het blijkt dat het niet ervaren van steun in een moreel dilemma in veel van deze gevallen leidt 

tot morele stress. Docenten die expliciet noemen dat ze wel steun hebben ervaren tijdens het morele 

dilemma, noemen vaak ook geen morele stress te hebben ervaren. De reden ‘gebrek aan ondersteuning’ 

is niet eenduidig te koppelen aan een bepaalde categorie van morele dilemma’s. Wel noemden enkele 

docenten dat het krijgen van steun samenhangt met het veiligheidsklimaat in de school. Zo beschreef 

een docent dat hij er niet meer met een gerust hart op vertrouwt dat de directie hem in een incident 

steunt, terwijl hij dit op zijn vorige school wel ervaren heeft. De docenten noemden dat dit kwam door 

de onveiligheid die er in de school heerste. Een andere docent beschreef dat hij toezag hoe een collega 

in de problemen raakte door een gemaakte fout. Hierdoor ontstond in de school van de docent een 

cultuur waarin geen fouten gemaakt mochten worden. Het kunnen en mogen leren verdween en dit 

resulteerde in een gevoel van angst. Maar respondent 7 noemde dat het kunnen leren en mogen maken 

van fouten, zeker bij beginnende docenten, van belang is. Ze beschreef hierover dat ze in haar eerste 

werkjaren als docent met veel vragen zat maar niet bij haar leidinggevende terecht kon en zelden een 

reactie kreeg op haar vragen via de e-mail. Hierdoor voelde ze zich niet serieus genomen. Naderhand 

zocht ze steun bij haar collega’s tijdens vergaderingen, maar daar ervoer ze dat er geen ‘samen’ gevoel 

was: 

 

Ik heb zelfs docenten uitgenodigd voor mijn lessen omdat ik hulp wilde. Zij gaven mij dan  

kort feedback op papier of via de e-mail, dat was het dan. Ik kon dat dan lezen en bedenken  

wat ik kon veranderen, maar ik moest het alleen doen. Ik snap dat die docenten ook druk  

waren en mij niet aan de hand gingen nemen. Zij hadden ook hun eigen sores. Maar ik vind  

dat er in het onderwijs zo weinig tijd is voor dit soort dingen. Iedereen is zo druk met zijn  

eigen ding bezig, terwijl je als docent echt met zijn allen voor hetzelfde ding staat. Waarom  

kun je elkaar daarin niet helpen? Ik denk dat dat juist heel belangrijk is.  

 

Respondent 7 was de enige onder haar collega’s die aangaf dat ze het werk soms moeilijk vond. 

Hierdoor kreeg zij het gevoel dat zij de enige was bij wie het soms fout ging, terwijl ze wist dat 

iedereen het moeilijk vond om met deze leerlingen te werken. Dit resulteerde erin dat ze alle schuld op 
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zichzelf ging betrekken, zich onbegrepen voelde en uiteindelijk op deze school gestopt is met werken. 

Ook respondent 2 ervoer geen steun van de directie voor haar vak (levensbeschouwing) toen de uren 

verdeeld werden en bleek dat er weer met de kaasschaaf ook over haar vak was gegaan. Zij is van 

mening dat het een dusdanig ander vak is dan de andere vakken, en van belang is bij de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen. Toch is haar vak in de afgelopen jaren veel gekort en krijgt nu alleen 

leerjaar 1 en 2 nog levensbeschouwing. Ze ervaart hierdoor minder erkenning voor haar werk en is 

vraagtekens gaan zetten bij de visie van de school. 

4.2.3 Taakopvatting van de docent 

Met de taakopvatting wordt zowel de visie van de docent op zijn/haar taak als het uitvoeren daarvan 

bedoeld. Het is de derde meeste voorkomende reden voor het ervaren van morele stress. Hoewel de 

docenten het zelf niet altijd zo benoemen, wees de analyse uit dat hun taakopvatting ook een rol speelt 

in het ervaren van morele stress. Daarom werd het ervaren van morele stress voornamelijk door mij 

geïnterpreteerd.  

De taakopvatting van de docent is minder duidelijk te verbinden aan een bepaalde categorie van 

morele dilemma’s omdat dit per docent verschilde. Als een docent morele stress ervoer door zijn/haar 

taakopvatting dan werd dit vaak bij meerdere morele dilemma’s ervaren. Dit hangt ook samen met het 

karakter van de docent. Verschillende docenten noemden dat ze het werk heel goed willen doen, ofwel 

een hoog loyaliteitsgevoel en werkethos hebben. Zo beschrijven ze dat ze alle taken goed moeten 

kunnen van zichzelf en dat als ze fouten maken ze vinden ze dat ze dit hadden moeten voorkomen. 

Daarbij gaat dit bij een aantal docenten hand in hand met de opvatting dat ze moeten zorgen voor de 

leerlingen. Deze docenten willen alles oplossen voor de leerlingen waardoor de docenten hoge eisen 

stellen aan zichzelf. Een aantal docenten verliest hierdoor soms hun rol als docent en leeft helemaal 

mee met leerlingen. Zo gaven enkele docenten aan dat ze wel eens op het punt hebben gestaan een 

leerling mee naar huis te nemen. 

 Bij de docenten die morele stress ervaren door morele dilemma’s met betrekking tot het 

mentoraat, viel op dat ze een erg zorgende taakopvatting van het doceren hebben. Zo had respondent 8 

op een bepaald moment zelf geen pauze meer omdat deze bezet werd door gesprekken met leerlingen. 

Over een collega noemde respondent 4 dat ze “maar blijft geven, geven en geven. Dat is niet gezond 

meer, dan loop je uiteindelijk zelf leeg.” Hieruit blijkt dat als je maar blijft zorgen voor de leerlingen, 

dit ten koste zal gaan van jezelf.  
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4.2.4 Druk/bejegening door anderen  

Druk/bejegening door anderen gaat over de druk/bejegening die de docenten direct en indirect ervaren 

van anderen. Deze reden werd door de docenten het minst beschreven. Dit werd zowel door de 

docenten expliciet genoemd als door mij geïnterpreteerd. 

Respondent 5 ervoer stress door de druk en bedreiging die de ouders op hem uitoefende in het 

morele dilemma over het open willen communiceren naar ouders (zie ook 4.1.5). Dezelfde docent 

ervoer in een ander moreel dilemma druk door een opstapeling van morele dilemma’s. Zo had hij een 

keer een leerling een extra herkansing aangeboden, waarna andere leerlingen om hetzelfde kwamen 

vragen. Door de eerste keer ‘ja’ te zeggen, kwam hij keer op keer in dezelfde situatie terecht. Omdat hij 

vindt dat hij iedereen gelijk moet behandelen, voelt hij een druk om alle leerlingen die erom vragen ook 

een extra herkansing te geven. Bij respondent 5 hangt het ervaren van morele stress in dit dilemma ook 

samen met de taakopvatting van de docent. Maar zelf omschreef de docent zijn gevoel als het niet meer 

hebben van een keuze: 

 

Voor mij betekende één keer ja zeggen dat ik daar nu in moest volharden. Dat zette de boel 

helemaal vast, doordat ik vond dat ik steeds ‘ja’ moest zeggen. Het voelde alsof ik geen keuze 

meer had want dat had ik nu eenmaal zo gedaan, en ja, dan gaat het mis hoor. 

 

De druk die respondent 5 ervoer om iedereen gelijk te behandelen leverde hem veel extra werk op.  

Tot slot gaven bijna alle docenten aan de algehele werkdruk in het algemeen als stressfactor te 

ervaren. Mogelijk komt dit door een opeenstapeling van meerdere (kleine) factoren, wat de docenten 

ook als druk ervaren. Zo beschreef respondent 1 de aanloop naar zijn burn-out als een proces dat 

“langzaam groeide en dat steeds zwaarder ging wegen. Tot op een gegeven moment je het niet meer 

houd, dan wil het niet meer.” Bij respondent 1 was het ontstaan van de burn-out een proces wat 

groeide. Hij droeg deze last bij zich, terwijl al zijn andere werkzaamheden gewoon door gingen. 

4.2.5 Onbewust morele stress  

Omdat de docenten vooraf niet of nauwelijks waren geïnformeerd over het specifiek bevragen naar 

morele stress, werden enkele docenten overvallen door emoties die los kwamen bij het doorvragen naar 

hun ervaringen en gevoelens in de morele dilemma’s. De docenten gaven aan dat ze nog niet eerder op 

deze manier hadden nagedacht over de morele dilemma’s die ze ervaren hebben en dat het hen meer 

deed dan ze gedacht hadden. Zo werd respondent 2 tijdens het gesprek overvallen door een gevoel van 

verlies van vaste grond onder haar voeten, terwijl ze in eerste instantie zei geen stress te ervaren. Dit 
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kwam aan het licht tijdens het doorvragen naar haar ervaringen ten aanzien van het morele dilemma 

over de verdeling van de uren (zie ook 4.2.2) en in een situatie met een aanvaring met ouder die 

beweerde dat respondent 2 de toets van haar kind kwijt was geraakt. Bij respondent 2 werd zichtbaar 

dat deze morele dilemma’s haar onbewust veel deden. Ze beschreef dit als:  

 

Ik heb steeds meer zoiets van ik weet het niet, ik weet het niet dus. Ik denk dat dat ook een  

beetje is wat ik zeg over het idealisme nastreven. Eerst was het vanuit een idee van vroeger  

of van mezelf of van daar moet het naar toe. Ik denk dat ik dat soort zekerheden meer kwijt  

ben. Ja. [stilte]. Ja, ik merk ook dat het mij raakt als ik dit hardop zeg. [stilte]. En aan de ene  

kant is dat niet erg want ik denk dat ik me meer durf te permitteren om zekerheden kwijt te  

zijn, maar aan de andere kant vind ik dat ook wel jammer omdat ik mezelf dan afvraag van  

‘Ben ik dan nu heel oud aan het worden?’, zo van, als jong mens heb je vaak de idealen  

waarvoor je vecht en zit ik nu al zo aan het eind van iets ofzo? Niet dat ik dood ga ofzo  

maar het zou wel heel mooi zijn als je dingen hebt waar je echt voor kan gaan. 

 

Respondent 2 had bij zichzelf niet in de gaten dat haar vragen voor haar belangrijk (existentiële) 

thema’s aanraakten. Ze werd overvallen door haar emoties toen bleek dat haar vragen gepaard gingen 

met zorgen over onder andere verlies van zekerheden. Dit speelde een grotere rol dan ze zelf dacht.  

4.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de eerste deelvraag beantwoord: Zijn er alledaagse morele dilemma’s die docenten 

in hun dagelijks werk als stressvol hebben ervaren, en zo ja welke? 

Alle geïnterviewde docenten geven aan dat zij in hun dagelijkse werk te maken krijgen met 

morele dilemma’s. Deze morele dilemma’s zijn ingedeeld in zes categorieën. De meeste morele 

dilemma’s die de docenten ervaren gaan over het (tekortschieten) van zorgen voor zichzelf, over het 

willen zorgen voor de leerlingen en over het omgaan met het formele klimaat. Daarnaast ervaren 

docenten morele dilemma’s over hun opvoedende taak en over het contact met de ouders. Tot slot 

wordt door bijna alle docenten genoemd dat ze binnen hun rol als mentor veel met morele vragen te 

maken krijgen. Daarom wordt deze taak door een aantal docenten als lastig ervaren. 

Daarnaast is onderzocht waardoor sommige morele dilemma’s door de docenten als stressvol 

worden ervaren. Als belangrijkste vier redenen voor het ervaren van morele stress noemen de docenten: 

een innerlijke strijd, gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden/collega’s, de taakopvatting van de 

docent en druk/bejegening door anderen. Analyse wijst verder uit dat enkele docenten zich, 
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voorafgaand aan het interview, niet bewust waren van de morele stress die zij ervoeren. In het volgende 

hoofdstuk wordt weergegeven hoe de docenten hun morele stress beschrijven, wat kenmerkend is aan 

morele stress bij docenten en hoe ze ermee omgaan in het dagelijks leven.   
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5 Morele stress bij docenten 

In dit hoofdstuk worden de tweede en de derde deelvraag beantwoord: Wat is volgens de docenten 

kenmerkend aan de morele stress die de dilemma’s opleveren? en Hoe staan de docenten stil bij hun 

ervaring van de morele stress? In paragraaf 5.1 geef ik een overzicht van de verschillende typen impact 

van morele dilemma’s die de docenten ervaren. In paragraaf 5.2 beschrijf ik hoe de docenten in hun 

dagelijks leven stilstaan bij de morele stress. Tot slot wees de analyse van de resultaten uit dat niet alle 

docenten morele stress ervaren bij vergelijkbare dilemma’s. In paragraaf 5.3 identificeer ik op basis van 

hun verhalen welke redenen zij geven voor het niet ervaren van morele stress of niet meer ervaren 

omdat ze ermee hebben leren omgaan.  

5.1 Vier typen impact 

Analyse van de beschrijvingen van de docenten over hun ervaring van de morele dilemma’s, wees uit 

dat de morele stress wordt gekenmerkt door vier typen impact. In deze paragraaf beschrijf ik met 

behulp van citaten de vier verschillende typen impact. De eerste is de emotioneel-psychische impact, de 

tweede de gedragsmatige impact, de derde is de impact op het werkzame en sociale leven en de laatste 

is de fysieke impact. Deze volgorde is gebaseerd op het meest voorkomen van de impact. In de analyse 

van morele stress heb ik zowel gekeken naar typen impact die expliciet als gevolg van stress genoemd 

werden, als naar typen van impact die impliciet door de docenten beschreven werden. 

5.1.1 Emotioneel-psychische impact 

Naar aanleiding van morele dilemma’s noemden de meeste docenten een emotioneel-psychische 

impact te ervaren. Analyse van de interviewfragmenten die gecategoriseerd werden als emotioneel-

psychische impact leidde tot identificatie van negen subtypen. In deze paragraaf bespreek ik eerst de 

vier subtypen die het vaakst beschreven werden. Dit zijn: (zelf)vertrouwen verliezen, angstgevoelens, 

machteloosheid/tekortschieten en schuldgevoelens. Hierin geef ik per subtype aan hoe de docenten dit 

ervaren. Daarna sta ik kort stil bij de subtypen die een enkele keer beschreven werden. Dit zijn: 

schaamte, frustratie, verlies van creativiteit, onveilig voelen en herbeleving. 

 

(Zelf)vertrouwen verliezen 

Het verlies van (zelf)vertrouwen wordt verschillende keren genoemd. Docenten geven hierbij aan dat 

zij na het ervaren van een moreel dilemma een breuk in vertrouwen ervaren in zichzelf, in de ander of 

in iets. Met het verlies van vertrouwen in zichzelf bedoelde respondent 7 dat ze het gevoel had dat ze 
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het werk wat ze doet niet meer kon. Bij haar was dit gevoel ontstaan omdat ze continu kritisch was op 

zichzelf als ze in een lastige situatie zat: 

 

Als ik voor een dilemma stond en ik maakte een keuze en die keuze pakte niet goed uit dan 

vond ik dat ik het anders had moeten doen, alsof ik dat had moeten weten. Dan dacht ik: “Ik 

had dit beter moeten communiceren, ik had dit... 

 

Doordat respondent 7 het vertrouwen in zichzelf verloor, beschreef ze dat ze teleurgesteld was in 

zichzelf. Elke keer als ze iets ‘fout’ deed werd ze boos op zichzelf en vond ze zichzelf dom. Het 

teleurgesteld zijn in zichzelf kwam ook bij een andere docent voor. Beide docenten beschreven dat ze 

een lager zelfbeeld ontwikkelden.  

De docenten die een verlies van vertrouwen in de ander ervaren, benoemden vooral het gevoel 

van verlies van vertrouwen in leidinggevenden of collega’s. Zo beschreef respondent 3 dat, tijdens het 

doorvoeren van de ontwikkelingen in de school, de (vak)docenten en het managementteam heel anders 

tegen deze ontwikkelingen aankeken. Hierdoor ontstond er een wij-zij gevoel. Respondent 3 had het 

gevoel dat de (vak)docenten als enige vanuit het belang van de leerling handelden en daardoor lijnrecht 

tegenover de rector en het managementteam kwamen te staan. Voor respondent 3 werkte het wij-zij 

gevoel niet alleen door in deze situatie, maar in alle beslissingen van het managementteam. Respondent 

3 ervaart daarom een aanhoudend gevoel van ongerustheid en het gevoel dat ze er alleen voor staat:  

 

Ik heb nu altijd een stemmetje in mijn achterhoofd dat zich zorgen en ongerust blijft maken. (...) 

en dat geeft stress omdat ik er niet vanuit kan gaan dat als er iets gebeurt of dat als er een 

conflict is, ik op de ander kan leunen. (...) Ik ben op mezelf aangewezen en dat geeft een 

eilandgevoel. 

 

Eveneens over verlies in vertrouwen in de ander, ervoer respondent 7 een verlies van vertrouwen in 

haar collega’s. Ze beschreef dat ze het gevoel had dat ze niet bij haar collega’s terecht kon. Dit gevoel 

was ontstaan nadat ze al enkele keren, zonder resultaat, om hulp had gevraagd bij haar leidinggevende 

en collega’s (zie ook 4.2.3): “Zij lieten me gewoon in het diepe vallen en keken hoe lang ik bleef 

spartelen. Ja, en op een gegeven moment zonk ik.” Door het verlies van vertrouwen in haar collega’s, 

had ook respondent 7 het gevoel dat ze er alleen voor stond. Daarbij ontwikkelde ze het beeld van 

zichzelf dat zij niet kon wat haar collega’s wel konden. Daarom was er tevens sprake van verlies in 

vertrouwen in zichzelf:  
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Ik voelde me zo kwetsbaar doordat de andere docenten mij zagen falen, bijvoorbeeld die 

docent die mij huilend in het lokaal aantrof, ik schaamde me dood. Dat gaf een gevoel van: 

“Ik kan dit niet.” Hierdoor leerde ik dat de keuzes die ik maakte niet de juiste waren dus dan 

dacht ik: “Ik ben hier niet hard genoeg voor, ik heb geen pantser of geen dikke huid om dit 

allemaal aan te kunnen. 

 

Respondent 7 beschreef zowel het verlies van vertrouwen in haar collega’s, als het verlies van 

vertrouwen in zichzelf. Doordat een collega haar huilend aantrof werd de gedachte “Ik kan dit niet” 

versterkt. Ze was ervan overtuigd dat ze de enige was die het moeilijk vond. Hierdoor zag ze zichzelf 

steeds minder als een ‘goede’ docent. 

Als laatste noemde respondent 2 een ander soort verlies van vertrouwen: een verlies van 

vertrouwen in haar zekerheden. Ze beschreef dat ze vroeger in lastige situaties kon vertrouwen op haar 

idealen, maar dat ze dit nu niet meer heeft. Door verschillende ervaringen en het ouder worden is ze het 

gevoel ergens voor te gaan verloren (zie ook 4.2.5). Ze noemde dat ze haar referentiekader kwijt is. 

Respondent 2 beschreef dat ze door het verlies van haar referentiekader een gevoel van onzekerheid en 

twijfel ervaart.  

 

Machteloosheid/tekortschieten 

Het gevoel van machteloosheid of het gevoel tekortschieten werd door de docenten verschillende keren 

genoemd. De docenten bedoelden hier vooral mee dat ze na het ervaren van een moreel dilemma wel 

iets wilden doen of vonden dat ze iets moesten doen, maar niet wisten wat ze (nog) konden doen. Zo 

beschreef respondent 2 over de strijd die ze aanging tegen de vermindering van uren voor haar vak: 

“Nu gaat er weer een kaasschaaf overheen en dat gaat volledig krom in mijn hoofd, maar er is niks wat 

ik nog kan doen.” Door dit gevoel merkte ze aan zichzelf dat ze er in de vergaderingen steeds meer 

‘gewoon’ bij zat en laconiek haar schouders ophaalde. Ze werd steeds minder een voorvechter van haar 

vak en beschreef dat haar waarden beetje bij beetje afbrokkelden. Ook respondent 7 beschreef het 

gevoel van tekortschieten nadat ze haar collega’s om hulp had gevraagd, maar dit nauwelijks had 

gekregen (zie ook 4.2.3). Ze zat, over het gedrag van haar leerlingen, met de handen in het haar en wist 

niet wat ze nog kon doen. Respondent 7 herkende het gevoel van tekortschieten bij zichzelf aan het 

veel moeten huilen. Dit was voor haar de enige manier om nog met de situatie om te gaan. Zowel 

respondent 7 als respondent 10 deden door het gevoel van machteloosheid of tekortschieten ‘niks’ 

meer. Bij hen beide was er sprake van verlamming van handelen ten opzichte van het morele dilemma. 
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Bij respondent 7 uitte de verlamming zich in het alleen nog maar kunnen huilen, en bij respondent 10 

in de laconieke houding en het verlies van haar strijdlust. 

Daarnaast was er bij respondent 10 door het gevoel van machteloosheid ook sprake van een 

ander gevoel. Hij beschreef dat hij zich door zijn machteloosheid kwetsbaarder is gaan voelen: “Binnen 

mijn rol is het natuurlijk heel belangrijk dat ik macht heb, ik moet de baas zijn, toen ik dat verloor 

voelde dat een soort van... Ja, ik ben kwetsbaar.” Respondent 10 ervaart deze kwetsbaarheid niet als 

positief. 

 De contextuele omstandigheden waarbinnen morele dilemma’s zich afspelen waren voor enkele 

docenten ook een factor voor het ervaren van gevoelens van machteloosheid en tekortschieten. Zo 

beschreef respondent 5 dat hij ooit een Marokkaans meisje als mentorleerling had die in de 

zomervakantie van de derde klas naar Marokko ging en waarschijnlijk uitgehuwelijkt zou worden. 

Tijdens een oudergesprek met de moeder van het meisje wilde hij duidelijk maken dat het meisje arts 

zou kunnen worden als ze haar school afmaakte. Het gesprek verliep via een tolk, maar respondent 5 

beschreef dat hij het gevoel had dat zijn woorden niet aankwamen en dat hij machteloos was in deze 

situatie. Ondanks dat hij had gedaan wat hij kon was hij niet opgewassen tegen de culturele verschillen. 

Respondent 5 gaf aan dat hij zich in deze situatie machteloos had gevoeld, maar wel alles gedaan had 

wat hij kon. Hierdoor heeft hij de situatie los kunnen laten en achteraf geen morele stress ervaren.  

 

Angstgevoelens 

Het gevoel van angst werd vaak door de docenten genoemd. Een aantal docenten bedoelde hiermee dat 

toen ze voor een moreel dilemma stonden, ze een (gezonde) spanning ervoeren, gericht op de vraag of 

iets goed zou aflopen. Dit interpreteer ik niet als morele stress. De andere docenten beschreven dat ze 

door een moreel dilemma een angst ervoeren en dat ze dit angstgevoel niet zomaar kwijt raakten. Zo 

ervoer respondent 8 in het morele dilemma ten aanzien van het kiezen van leerlingen voor een 

uitwisseling (zie ook 4.1.2) een angst voor de reacties van leerlingen. Ze was bang dat de andere 

leerlingen niet zouden begrijpen dat het een objectieve keuze zou zijn, en haar zouden veroordelen. 

Daarom besloot ze om de leerling met wie ze een bijzondere band had, niet mee te nemen. Respondent 

8 maakte deze keuze onder andere vanuit haar angst. Ze benoemde dat ze een innerlijke strijd ervoer, 

omdat dit niet de keuze was die ze wilde maken. Voor haar gevoel heeft ze de leerling daarom 

benadeeld. Omdat ze zich hier vervolgens schuldig over voelde, was er bij respondent 8 tevens sprake 

van een schuldgevoel.  
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Verder beschreef respondent 2 een andere ervaring van angst. Zij ervoer een gevoel van angst 

toen een leerling haar om advies vroeg over hoe hij het gesprek met zijn ouders moest aanpakken over 

zijn wens om uit zijn geloof te stappen (zie ook 4.1.4): 

 

Wat ik daar eng aan vind, is dat ik me realiseerde dat hij ook iets kan bewerkstelligen bij 

iemand. Stel dat hij mij gewoon heel aardig vond en de verhalen daardoor iets meer als zoete 

koek slikte, dan heb je al wel een heleboel thuis in gang gezet. (...) Ik heb dan geen grip op de 

consequenties die daar mogelijk uit voort kunnen komen. 

 

Omdat respondent 2 de consequenties van haar keuzes in het omgaan met het morele dilemma niet kon 

overzien ervoer ze een gevoel van angst. Ze was zich ervan bewust dat ze haar grip op de situatie zou 

kunnen verliezen en dat vond ze eng.  

Tot slot ervoer respondent 7 een gevoel van angst ten opzichte van de school en de leerlingen. 

Dit kwam bij haar voort uit het gevoel er alleen voor te staan omdat ze geen steun ervoer van haar 

collega’s: “Ik was zo klein in dat grote boze gebouw, met de grote boze kinderen en de grote boze 

directie. Ik voelde me een klein bang vogeltje dat maar door moest gaan.”  

 

Schuldgevoel 

Schuldgevoel werd door de docenten enkele keren ervaren. Al deze docenten gaven hierbij aan dat het 

ging over een blijvend schuldgevoel tegenover leerlingen. Zo beschreef respondent 3 dat ze zich 

schuldig voelde tegenover haar leerlingen omdat, als gevolg van haar conflict met de HR-manager en 

de spanning die dit opleverde, haar lessen eronder gingen lijden. In eerste instantie was respondent 3 

vooral vermoeid door het conflict met de HR-manager. Maar het voortduren van de situatie, in 

combinatie met de vermoeidheid, ging ten koste van haar lesvoorbereiding:  

 

Ik voelde me wel schuldig tegenover leerlingen om het vol te houden. Ik werd soms laks in 

hoe ik lessen voorbereidde omdat ik op was. (...) Gelukkig pakken die lessen tot nu toe goed 

uit, maar ik ben bang voor het moment dat het niet zo is. 

 

Naast een schuldgevoel was er bij respondent 3 ook sprake van een angstgevoel. Dit ervoer ze tijdens 

haar lessen doordat ze laks werd in haar voorbereiding. Respondent 3 beschreef dat ze door deze 

situatie nu ook de angst ervaart om ‘door de mand te vallen’ voor de klas terwijl ze geen energie heeft 

om haar lessen beter voor te bereiden. 
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Daarnaast ervoer respondent 9 een schuldgevoel tegenover haar leerlingen toen haar man ziek 

werd en ze er even niet voor haar (mentor)leerlingen kon zijn. Ondanks dat ze wist dat haar eigen 

dochters en man haar nodig hadden, kon ze haar leerlingen moeilijk loslaten. Zo maakte ze zich zorgen 

over een mentorleerling met problemen omdat ze die nu niet zou kunnen begeleiden.  

Tot slot beschreef respondent 8 dat zij zich door de situatie met de uitwisseling (zie ook 4.1.2) 

bewust werd van het mogelijke schuldgevoel wat had kunnen ontstaan. Ondanks dat de situatie goed 

afliep, omdat de leerling met wie ze een bijzondere band had alsnog mee mocht op uitwisseling, 

noemde respondent 8 dat ze een veel groter schuldgevoel gehad zou hebben als dit niet het geval was 

geweest: “Op latere leeftijd, zolang ik aan haar terug zou blijven denken, zou ik dat dan onthouden.” 

Hierin wordt duidelijk hoe het morele dilemma respondent 8 beklijfd heeft.  

 

Afsluitend bespreek ik hier kort de andere vijf subtypen van emotioneel-psychische impact: schaamte, 

frustratie, verlies van creativiteit, onveilig voelen en herbeleving. Schaamte werd nauwelijks door de 

docenten beschreven. Een enkele docent beschreef dat ze zich in het algemeen wel eens schaamt voor 

haar gedrag voor de klas: “Ik vind mezelf soms wel een sukkel als ik iets stoms doe.”. Deze beschrijving 

hield niet direct verband met een moreel dilemma maar met haar gedrag tijdens dagelijkse 

werkzaamheden. Alleen respondent 7 gaf aan dat ze zich achteraf schaamde dat ze zich niet harder 

heeft verzet tegen de manier waarop er in haar school naar vmbo-leerlingen gekeken werd, omdat dit 

tegen haar waarden inging (zie ook 4.1.3). Door haar angst en verlies van zelfvertrouwen (zie ook 

5.1.1) durfde ze niet naar de directie toe te stappen om voor de leerlingen op te komen. Hier heeft ze 

zich wel voor geschaamd. Ook frustratie werd nauwelijks door de docenten beschreven. In de 

beschrijvingen van de docenten werd niet duidelijk of de frustratie samenhangt met het beschreven 

morele dilemma, of dat de frustratie ging over een algemene frustratie (vaak over de hoge werkdruk). 

De beschrijvingen wezen uit dat enkele docenten vooral de veelheid van taken in combinatie met de 

aanhoudende hoge werkdruk en de gedemotiveerde houding van leerlingen als frustrerend ervaren. 

Respondent 6 beschreef dat hij soms gefrustreerd raakt van leerlingen en dat ze “het bloed onder mijn 

nagels vandaag halen.” Maar deze uitspraak ging meer over een ervaring in het algemeen dan over een 

specifiek moreel dilemma. Verlies van creativiteit werd door enkele docenten beschreven. De 

beschrijvingen wezen uit dat het vooral ging om een gemis van hun creativiteit. Voor respondent 1 ging 

de impact van de morele dilemma’s en de vermoeidheid die hierdoor ontstond ten koste van zijn 

creatieve hobby’s. Dit werd zichtbaar toen hij niet meer toekwam aan schilderen, terwijl hij dat zo 

graag deed. Als andere vorm van verlies van creativiteit beschreef respondent 5 dat hij alleen nog maar 
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in verplichtingen kon denken. Hij beschreef dat hij: “niet meer creatief kon denken, ik kon alleen nog 

maar een paadje volgen.” Dit resulteerde erin dat respondent 5 moeilijk met onverwachte situaties kon 

omgaan en enkel nog het uitgestippelde pad kon volgen. Tot slot werd onveilig voelen en herbeleving 

slechts een enkele keer beschreven door de docenten. Het gevoel van onveiligheid werd door een 

enkele docent in combinatie met een ander type impact ervaren toen ze geen steun kregen van haar 

leidinggevende. Over het gevoel van herbeleving gaf een enkele docent aan dat hij in zijn dromen zijn 

ervaringen als docent soms herbeleeft. Hij beschreef dat hij hierna vaak vermoeid wakker werd. 

5.1.2 Gedragsmatige impact 

Met gedragsmatige impact wordt bedoeld dat docenten aangeven dat ze in hun gedrag iets anders zijn 

gaan doen of veranderd hebben of dat ze zich aangeleerd hebben anders op vergelijkbare situatie te 

reageren (copingstrategieën). Deze impact werd door verschillende docenten genoemd. Een aantal 

docenten gaf specifiek aan dat zij vermijdingsgedrag zijn gaan vertonen.  

Ten aanzien van het morele dilemma over het bereikbaar zijn voor ouders en leerlingen, stelde 

respondent 5 iedereen steeds tevreden en maakte het iedereen naar zijn zin ten koste van zichzelf. Op 

zijn gedrag had dit de impact dat hij ook op zijn vrije dagen aan het werk was. Na zijn (bijna) burn-out 

heeft hij zichzelf aangeleerd om zijn mail op zijn vrije dag pas in de avond te openen, enkel als 

voorbereiding op de volgende dag (zie ook 4.1.1). Verder beschreef respondent 8, ten aanzien van het 

morele dilemma over het geven van cijfers, hoe moeilijk ze dat vond omdat ze het liefst iedereen een 

goed cijfer wilde geven en door iedereen aardig gevonden wilde worden. Na een zoveelste 

vergelijkbare situatie enkele jaren geleden, toen het daarbij in haar privéleven ook niet goed ging, 

beschreef ze dat er een moment was dat ze besloot om zich meer voor dit soort situaties af te sluiten en 

haar gedrag te veranderen: “Ik heb in de zomer potjes groene zeep gekocht en die smeer ik op mijn rug 

om het van me af te laten glijden. Beetje flauw, maar anders gaat het gewoon niet, het was allemaal zo 

hectisch en als ik me over dat soort dingen ga lopen stressen dan zit ik met een burn-out thuis.” 

Respondent 8 besloot om meer voor zichzelf te kiezen en kan hierdoor nu enerzijds de dingen 

makkelijker loslaten maar is anderzijds ook harder geworden doordat ze meer emoties blokkeert. Dit 

doet ze omdat ze er anders niet mee om kan gaan: “Ook al ben ik nu soms een bitch, juist hierdoor ben 

ik een betere docent en zorg ik beter voor mezelf.” In dit citaat wordt duidelijk dat respondent 8 haar 

gedrag is gaan veranderen, door de dingen bewust van zich af te laten glijden. Tevens kan deze impact 

op het gedrag ook geïdentificeerd worden als vermijdingsgedrag, omdat respondent 8 hiermee bepaalde 

emoties blokkeert. 
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Naast respondent 8 vertoonde nog een aantal docenten vermijdingsgedrag ten aanzien van de 

situatie waarin ze een moreel dilemma hebben ervaren. De docenten gaven hierbij aan dat ze bepaalde 

plekken, situaties of personen fysiek vermeden die met het morele dilemma ta maken hadden. Zo 

beschreef respondent 3, tijdens het conflict met de HR-manager, dat ze haar twee weken lang op school 

heeft ontweken. Andere docenten vertoonden vermijdingsgedrag door bepaalde emoties te vermijden. 

Zo had respondent 5 bewust oogkleppen opgezet waardoor hij bepaalde situaties op afstand hield 

omdat hij minder sensitief werd voor het morele appel. Verder noemde respondent 3 ook dat “je je 

ondanks alles aan sommige situaties niet kunt onttrekken.” Voor haar was het ontwijken van de HR-

manager een tijdelijke oplossing, en wist ze dat er vroeg of laat weer een gesprek zou plaatsvinden. Om 

te voorkomen dat ze weer zo geëmotioneerd en boos zou worden nam ze zich voor om het gesprek 

extreem zakelijk te houden.  

 

Verlies van gevoeligheid voor leerlingen 

De resultaten wezen uit dat er bij enkele docenten die bepaalde emoties vermijden, tevens sprake was 

van verlies van gevoeligheid voor de leerlingen. Dit kan ook beschouwd worden als een emotioneel-

psychische impact maar omdat dit aan het licht kwam tijdens de bespreking van het vermijdingsgedrag, 

schaar ik dit onder gedragsmatige impact. Zo beschreef respondent 2 dat ze bij zichzelf opmerkte dat 

de dingen die ze belangrijk vindt in haar werk gingen verschuiven, doordat ze bepaalde emoties en 

teleurstellingen vermijdt. Zo noemde ze dat ze in haar werk pragmatischer is geworden. Ze is haar werk 

meer als bron van inkomsten is gaan zien, en minder als plek om haar idealen na te streven. Maar 

hierdoor verloor ze een deel van haar empathisch vermogen:  

  

Aan de ene kant is dat mooi dat het minder stress geeft maar aan de andere kant merk ik ook 

dat ik een stukje empathie aan het kwijtraken ben. Want die stress kan ook iets invoelend 

geven, terwijl zonder stress wordt ik heel ‘clean’. Dus de andere kant is dat het me nu minder 

doet allemaal, nou eigenlijk soms ook helemaal niks en ik weet niet of dat goed is. (...) En de 

grap is, of de grap, het is helemaal geen grap, dat ik thuis nu meer praat over waar ik nog echt 

iets aan of voor zou willen doen want dat mis ik. 

 

Vanuit het willen vermijden van emoties en teleurstellingen heeft respondent 2 de copingstrategie 

ontwikkeld om ‘clean’ op situaties te reageren. Voor haar is dit een manier om de impact van morele 

stress te vermijden. Tegelijkertijd is haar empathisch vermogen verminderd terwijl ze dat een 

belangrijke eigenschap vindt. Respondent 2 beschrijft dit als een gemis omdat het ervaren van morele 
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stress haar invoelend maakt richting leerlingen. Ook respondent 6 is een bepaalde gevoeligheid voor 

leerlingen verloren. Hij noemde dat hij als docent bijna een robot is geworden. Zo heeft respondent 6 

zichzelf een aantal standaard zinnen en reacties aangeleerd zodat hij kan reageren in lastige situaties. 

Hij beschreef dat hij zijn werk op de automatische piloot is gaan doen. Zelf is respondent 6 van mening 

dat het onderwijs een handhaaf cultuur is geworden en dat je als docent een manier moet vinden om 

hiermee om te gaan: “Je wordt een survivor.” Door het werk meer op een automatische piloot te doen, 

beschreef hij dat hij weliswaar minder sensitief voor het gedrag van leerlingen is geworden, maar dat 

dit een manier is om het vol te houden. Daarbij noemde hij echter wel dat hij zijn werk hierdoor minder 

leuk is gaan vinden.  

5.1.3 Impact op het werkzame en sociale leven 

Met de impact op het werkzame en sociale leven wordt bedoeld dat de docenten impact van morele 

dilemma’s op hun werkzaamheden en op hun privéleven ervaren.  

 

Impact op het werkzame leven  

Dit type impact werd door verschillende docenten beschreven. De docenten gaven hierbij aan dat zij na 

het ervaren van een moreel dilemma een impact ervoeren op de verhouding tot hun werkzaamheden of 

ervoeren dat hun werkplezier afnam. Een aantal van deze docenten ervoer dit beide.  

De impact op hun verhouding tot de werkzaamheden ervoeren de docenten op uiteenlopende 

manieren. Respondent 3 beschreef dat dit impact had op hoe ze met de voorbereiding van haar lessen 

omging (zie ook 5.1.1). Dit kreeg voor haar minder prioriteit, ondanks dat ze zich daar schuldig over 

voelde tegenover de leerlingen. Verder vond respondent 8 het lastig om de leerlingen te moeten 

teleurstellen die niet mee mochten op de uitwisseling: “Dat had wel invloed op mijn week en mijn 

lessen en op hoe ik voor de klas stond.” Het morele dilemma rondom de uitwisseling nam dusdanig 

veel aandacht in beslag waardoor ze zich niet op dezelfde manier tegenover haar werkzaamheden kon 

verhouden. Verder beschreef respondent 5 dat hij zijn werkzaamheden op een gegeven moment enkel 

nog als verplichting kon zien. Doordat hij zijn werk als verplichting ervoer, nam tevens zijn 

werkplezier tijdelijk af.  

Ook het afnemen van het werkplezier werd door verschillende docenten genoemd. De 

docenten gaven hierbij aan dat het afnemen van het werkplezier bij hen voortkwam uit het ervaren van 

een ander type impact. Door welk type impact verschilde per docent. Zo beschreef respondent 2 naar 

aanleiding van het verliezen van haar zekerheden en referentiekader (zie ook 5.1.1) dat hierdoor haar 

passie en haar plezier voor het werk afneemt: “Mijn werk is echt een passie en ik vind het best wel 
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pijnlijk om te zien dat ik mijn passie kwijt raak want het is niet zo dat ik hem dan ergens anders 

gevonden heb.” Respondent 6 beschreef dat hij het werk op een automatische piloot kan doen (zie ook 

5.1.2). Omdat hij zich bewust is van deze houding, en zich tevens zorgen maakt over het gemak 

waarmee hij zijn werk toch nog kan doen, ervaart hij ook het afnemen van zijn werkplezier. Hij 

noemde dat hij liever ervaart hij dat hij zijn best (moet) doen. Terwijl hij beschreef dat hij zijn werk 

minder leuk vindt, vraagt hij zich tegelijkertijd af of het leuk moet zijn. Hij leek nog geen antwoord op 

zijn vraag gevonden te hebben.  

 

Verlies van idealen 

Ten aanzien van de impact op het werkzame leven wees de analyse uit dat er bij een aantal docenten 

tevens sprake was van het verlies van idealen voor het werk dat ze doen. Zo noemde respondent 2 dat 

ze docent werd vanuit een idealisme om bij te dragen aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen en 

om van hen kritische luisteraars te maken. Maar door onder andere de vermindering van uren en de 

strijd die daaraan vooraf ging zijn haar waarden gaan afbrokkelen (zie ook 5.1.1 en 5.1.2). Respondent 

2 beschreef dat ze zich op een gegeven moment realiseerde dat ze haar idealen helemaal losliet: “Ik zat 

gister in de vergadering en toen dacht ik: ‘Oke, ik laat dus mijn idealen los…’” Verder beschreef 

respondent 3 het verliezen van haar idealen nog radicaler. Dit ontstond onder andere door haar ervaring 

als mentor en de impact die ze ervoer naar aanleiding van het conflict met de HR-manager (zie ook 

5.1.1): 

 

Als je in het onderwijs werkt heb je bepaalde idealen om dit werk te doen en ik merk, heel 

hard gezegd, dat ik die elke keer bij moet stellen. Ik weet ook niet of ik de rest van mijn leven 

in het onderwijs ga werken omdat het me op een bepaalde manier harder maakt en heeft 

afgestompt, omdat ik mezelf de hele tijd zo moet bijstellen.  

 

Hierin wordt duidelijk dat respondent 3 de idealen waarmee ze aan haar werk begonnen is niet kan 

naleven en moet bijstellen. Ze noemde dat ze als mens harder is geworden en dat het haar heeft 

afgestompt. Ze beschreef dat ze het pijnlijk vond om zich dit te realiseren omdat ze zichzelf als mens 

niet zo ziet. Ook respondent 10 ervaart dat zijn idealen zijn afgenomen doordat hij minder plezier heeft 

in zijn werk. Hij beschreef dat als een verlies van zingeving omdat hij, net zoals respondent 2, zijn 

passies en idealen niet zomaar ergens anders gevonden heeft. 
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Impact op het sociale leven 

De docenten geven nauwelijks aan dat de ervaren morele dilemma’s impact hebben op het sociale 

leven. De meeste docenten geven aan dat ze hun sociale omgeving gebruiken om te praten over de 

morele dilemma’s die ze ervaren en wat dit met hen doet (dit wordt in paragraaf 5.2.1 besproken). Een 

aantal docenten noemde dat de sociale omgeving last heeft ondervonden van de morele stress die de 

docenten hebben ervaren. Omdat sommige docenten de lastige dingen van hun werk mee naar huis 

nemen heeft hun thuissituatie “heel wat moeten opvangen”, aldus respondent 1. Respondent 4 noemde 

dat ze soms een korter lontje had en dat er maar ‘dit’ hoefde te gebeuren of haar geduld was weg. 

Verder noemde respondent 5 dat de impact van de morele dilemma’s ook doorwerkte in zijn sociale 

omgeving. Hij beschreef dat hij ook zijn creativiteit verloor (zie ook 5.1.1) in de omgang met zijn 

sociale omgeving en daardoor alles als een verplichting ging ervaren:  

 

Ik kon eigenlijk niet meer gewoon leuke dingen doen met mijn familie. Ik ging wel naar 

verjaardagen bijvoorbeeld, maar dat zag ik dan altijd als een verplichting. Als iemand dan zei: 

“Je hoeft toch niet naar die verjaardag.” Dan zei ik: “Jawel, dat moet.” Het werd een aflopen 

van verplichtingen, maar gewoon leuk contact had ik niet, ik speelde mijn rol. 

 

Respondent 5 beschreef dat hij hierdoor weerzin kreeg tegen alles, maar van zichzelf in zijn rol moest 

volharden. Hij beschreef dat hij hierdoor op een bepaald moment opgebrand was en bijna in een burn-

out zat. Over deze ervaring beschrijft respondent 5:  

 

Ik had echt het idee dat ik geen vijf minuten voor mezelf had. Dat klinkt nu heel raar want 

iedereen heeft 24 uur op een dag, maar ik had echt het idee dat ik geen vijf minuten voor mezelf 

mocht nemen. Het moest heel duidelijk tegen me gezegd worden dat vijf minuten nog te weinig 

was, maar ik dacht dan vijf minuten! 

5.1.4 Fysieke impact 

De fysieke impact werd door de docenten het minst genoemd. Analyse wees uit dat enkele docenten 

fysieke klachten ervaren die zij relateren aan hun morele dilemma’s. Specifiek beschreven 

verschillende docenten dat ze last hadden van vermoeidheid. Deze docenten gaven hierbij aan dat ze 

vermoeid waren door een ander type impact die zij ervoeren. Door welk type impact verschilde per 

docent. Daarbij gaven de docenten aan dat ze zich vaak achteraf pas realiseerden dat ze al langere tijd 

vermoeid waren. Zo beschreef respondent 1 dat, achteraf gezien, de impact van het morele dilemma in 
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combinatie met de algehele werkdruk tot vermoeidheid leidde: “Achteraf denk ik dat ik meer vermoeid 

was door de innerlijke weerstand die ik voelde.” Door het langdurig aanhouden van de innerlijke 

weerstand was er bij respondent 1 tevens sprake van oververmoeidheid en een burn-out.  

Daarnaast gaf een enkele docent aan last te hebben van hoofdpijn of benauwdheid. Respondent 

1 noemde dat zijn hoofdpijn een uiting was van de emotionele spanning die hij ervoer en respondent 2 

noemde dat ze zich in lastige situaties soms benauwd voelde. Hierbij greep ze naar haar keel toen ze dit 

beschreef. 

5.2 Stilstaan bij morele stress  

In paragraaf 5.1 is een overzicht gegeven van de verschillende typen impact die de docenten ervaren 

naar aanleiding van een moreel dilemma. In deze paragraaf beschrijf ik wat kenmerkend is aan de 

manier hoe docenten in hun dagelijkse leven stilstaan bij morele stress. Hierin is gekeken naar hoe de 

docenten stilstaan bij de morele stress met anderen en hoe de docenten stilstaan bij de morele stress bij 

zichzelf (individueel). Echter, dit impliceert niet dat het stilstaan bij morele stress met anderen strikt 

gescheiden is van stilstaan bij morele stress bij zichzelf. De analyse van de beschrijvingen van de 

docenten wees uit dat er bij sommige docenten een wisselwerking tussen beide bestaat. Verder wees de 

analyse uit dat de docenten in hun dagelijkse leven vaker stilstaan bij hun morele stress in contact met 

anderen dan dat ze hierover bij zichzelf stilstaan.  

5.2.1 Stilstaan bij morele stress met anderen 

Met stilstaan bij morele stress met anderen wordt bedoeld dat docenten aandacht besteden aan hun 

morele stress in contact met anderen. Analyse wees uit dat de docenten over het algemeen weinig 

praten over situaties die ze als lastig ervaren. Enkele docenten beaamden ook dat er tussen docenten 

onderling weinig over moeilijk situaties gesproken wordt (zie ook 4.2.3). Respondent 8 beschreef dat 

dit bij haar komt door de schaamte die erachter zit. Doordat ze zich schaamt voor zichzelf en haar 

handelingen zoekt ze niet altijd contact met collega’s:  

 

Als ik iets stoms doe dan wil ik dat helemaal niet met iemand bespreken. Daar schaam ik me 

dan voor. Ik zeg het wel tegen een vriendin buiten het onderwijs, en misschien pas een half 

jaar later ook tegen collega’s.  

 

Respondent 8 ervaart voornamelijk een schaamte richting haar collega’s en zoekt daarom eerder het 

contact op van vrienden dan met collega’s. 
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Een aantal docenten gaf wel aan gesprekken te hebben met anderen over de ervaring van morele 

dilemma’s en over de impact die dit op hun heeft. Het meest voorkomende contact met anderen wat de 

docenten beschreven was het contact met leidinggevenden en/of collega’s. Dit beschreven 

verschillende docenten. Deze gesprekken hadden voor hen ook een duidelijke meerwaarde. De 

docenten gaven aan dat het delen met leidinggevenden en/of collega’s bij hen een gevoel van 

waardering en erkenning gaf. Zo beschreef respondent 4 over de situatie met een mentorleerling die op 

het laatste moment de overgang niet ging halen (zie ook 4.1.5):  

 

Toen een collega tegen mij zei: "O, het lijkt me zo moeilijk om zijn mentor te zijn.", voelde 

dat echt heel erg als een erkenning omdat ik toch af en toe het gevoel had van ik doe mijn 

best, maar ja... Je doet maar wat en hoopt dat het goed komt.  

 

Het krijgen van erkenning van anderen voor de mate van lastigheid van de situatie, gaf enkele docenten 

meer zelfvertrouwen. Zo beschreef respondent 1 dat het “werk wat lichter werd en dat ik met meer 

zelfvertrouwen verder ging.” Verder heeft voor respondent 5 de ervaring van het morele dilemma over 

zijn open houding richting ouders (zie ook 4.1.5) en zijn bijna burn-out, ervoor gezorgd dat hij altijd 

goed communiceert met zijn leidinggevende. Enerzijds om te voorkomen dat er weer vervelende 

situaties ontstaan, maar anderzijds ook om professioneel te werk te gaan: 

 

Omdat ik helder communiceer en ze op de hoogte houdt bouwen we vertrouwen op. Soms 

zegt mijn leidinggevende ook: “Nou Freek, ik heb hier over nagedacht, weet je wel zeker dat 

dat de weg is want volgens mij kun je het ook zo en zo doen.” En dat is leuk, dan ben je 

professioneel bezig. Er wordt mij nooit iets verboden, maar soms wordt wel gezegd van: “Ik 

zou die ouders even bellen of ik zou even niet reageren.” Ik ben het niet altijd met hem eens  

maar daar gaat het niet om. Dit soort gesprekken zijn leuk. Ik wil het liefst dat ze op de hoogte  

zijn van wat ik doe. Aan de ene kant toch ook om mezelf in te dekken, voor als er een ouder  

komt, maar aan de andere kant ook om met elkaar het werk te kunnen doen.  

 

Naast waardering, erkenning en steun levert de communicatie met zijn leidinggevende voor respondent 

5 ook een professionele samenwerking op. Toch noemde respondent 5 ook dat hij nu goed 

communiceert met zijn leidinggevende om zichzelf in te dekken, mocht er weer vervelend contact met 

ouders ontstaan. Dit is voor hem een manier om lastige situaties te vermijden. 
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Over het contact met anderen noemden enkele docenten ook dat ze de ander nodig hadden om 

te constateren dat het niet goed met ze ging. Deze docenten waren na verloop van tijd niet meer in staat 

om realistische naar hun eigen gevoelens en ervaringen te kijken en konden bij zichzelf niet signaleren 

dat ze (bijna) een burn-out hadden. Hierover beschreef respondent 5 dat zijn leidinggevende, als reactie 

op zijn verhaal, zei: “Wil je dan nu naar huis? Dit gaat zo niet hoor.”, terwijl hij zelf niet het gevoel 

had dat het zo erg was. De ander kon als buitenstaander realistischer naar zijn situatie kijken. In dit 

voorbeeld komt de wisselwerking tussen het stilstaan bij de morele stress met anderen en het stilstaan 

bij morele stress bij zichzelf naar voren. Doordat de morele stress van respondent 5 ter sprake kwam in 

een gesprek met zijn leidinggevende, ging respondent 5 stilstaan bij de morele stress bij zichzelf (zie 

ook 5.2.2). 

Tot slot noemden enkele docenten ook dat ze met hun thuisfront praten over de lastige situaties 

die ze ervaren (zie ook 5.1.3). De docenten beschreven hierover vooral dat ze hier niet om heen 

konden, omdat ze sommige dingen van hun werk toch mee naar huis nemen en dit thuis niet altijd 

gemakkelijk van zich af konden zetten. Daarnaast zochten enkele docenten professionele hulp om er 

aandacht aan te besteden. 

5.2.2 Stilstaan bij morele stress bij zichzelf 

Het stilstaan bij zichzelf gaat over elke vorm van aandacht die docenten individueel besteden aan hun 

morele stress. Dit werd door een aantal docenten beschreven. De twee manieren waarop de docenten 

vooral stilstaan bij zichzelf zijn bewust tijd maken om te reflecteren waardoor hun bewustwording 

vergroot wordt en het individueel ondernemen van activiteiten of hobby’s. Net zoals het stilstaan bij de 

morele stress met anderen, had ook het stilstaan bij de morele stress met zichzelf een meerwaarde voor 

de docenten. 

 

Bewustwordingsproces 

Een aantal docenten noemde dat de impact van de morele stress die ze ervoeren een aanleiding was om 

bewust bij de situatie stil te staan. Specifiek noemde de docenten de impact die de morele stress in 

negatieve zin had op hun werkzame leven. Zo noemde respondent 5 dat zijn broodtrommel aan het eind 

van de dag nog geregeld vol zat en dat deze constatering hem deed beseffen dat hij iets moest 

veranderen. Respondent 8 beschreef dat haar pauzes op een gegeven moment altijd bezet werden door 

gesprekken met leerlingen en ook zij realiseerde zich dat er iets moest veranderen. Ze beschreef dat dit 

ook bijdroeg aan het metaforisch kopen van potjes groene zeep (zie ook 5.1.2), maar dat ze vooral 

wilde zoeken naar een andere vorm van contact met leerlingen. Respondent 8 besloot hierdoor dat ze 
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niet alleen maar meer wil ‘geven’, maar ze ook wil zoeken naar een wisselwerking tussen haar en de 

leerlingen. Hiermee bedoelt ze niet alleen zij iets geeft aan de leerlingen, maar dat de leerlingen haar 

ook iets teruggeven: “Als het een wisselwerking is dan krijg ik er ook wat voor terug want dan voel ik 

me happy en gewaardeerd in die klas. Dan kan ik open en bereikbaar zijn.” Door de positieve energie 

die ze van de leerlingen terugkrijgt, voelt ze zich gewaardeerd. Hierdoor kan ze open en bereikbaar zijn 

voor leerlingen zonder dat ze zelf leegloopt. Door het bewustwordingsproces bouwt respondent 8 een 

andere vorm van contact met de leerlingen op. Hierdoor voelt ze zich meer gewaardeerd als docent en 

heeft het voor haar ook een meerwaarde.  

Daarnaast beschreef respondent 9 dat zij het ervaren van stress en het over grenzen gaan 

achteraf ook als leerzaam heeft ervaren. Zo beschreef ze dat ze als beginnende docent gretig was en aan 

alles mee deed. Hierdoor heeft ze moeten leren dat ze niet alles tegelijk kan doen en dingen moest 

afbakenen. Respondent 9 beschreef dat ze daarom de stress ook als positief heeft ervaren. Doordat ze in 

eerste instantie over haar grenzen ging, wist ze daarna beter wie ze bijvoorbeeld zelf als mentor wilde 

zijn: “Dan word je gedwongen jezelf dat soort vragen te stellen.” Het bewustwordingsproces was 

daarom voor haar een leerzame les. 

 

Activiteiten en hobby’s 

Naast een proces van bewustwording stonden enkele docenten stil bij de morele stress met zichzelf 

door aandacht te besteden aan activiteiten en/of hobby’s. De docenten noemden dat dit een helende 

werking op hen had. Zo ging respondent 5 in de tijd van zijn bijna burn-out veel wandelen en fietsen. 

Respondent 8 zoekt in het weekend afleiding door heel iets anders te doen en werkt als vrijwilliger in 

een poppodium. Verder schilderde respondent 1 veel naast zijn werk. Hierover beschreef hij dat: 

“hobby’s een medicijn kunnen zijn, die kunnen het een en ander corrigeren.” Daarnaast beschreef 

respondent 10 dat mediteren voor hem een manier is om met zijn stress en de hoge werkdruk om te 

gaan. Dit doet hij geregeld in zijn pauzes door zich alleen terug te trekken in een aparte ruimte. Op 

deze manier hervindt hij zijn rust. 

 

Tot slot was het interview voor enkele docenten een moment van realisatie om (vaker) stil te staan bij 

de morele stress met zichzelf. Omdat het interview ook geïnterpreteerd kan worden als het stilstaan bij 

morele stress met een ander (de interviewer), wordt een wisselwerking tussen stilstaan met anderen en 

stilstaan bij zichzelf zichtbaar. Zo beschreef respondent 5 dat hij zich realiseerde dat de aandacht voor 

hemzelf aan het verwateren is: “Eigenlijk wil ik niet denken: “Straks is het lekker vakantie.” Eigenlijk 
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wil ik elke dag een momentje vakantie hebben, dat wil ik eigenlijk voor mezelf organiseren, dat er elke 

dag even een moment is van totale ontspanning.” Voor hem betekent dit dat hij iedere dag een moment 

zou willen zoeken om alles helemaal los te laten. Respondent 2 realiseerde zich door het interview dat 

het haar meer had geraakt dan ze vooraf dacht. Ze besloot het interview met: “Potverdorie Anne, hier 

moet ik iets mee.”  

5.3 Het niet ervaren van morele stress 

In paragraaf 5.1 en 5.2 is beschreven wat kenmerkend is aan de morele stress die de docenten ervaren 

en hoe ze hierbij stilstaan. Bij het analyseren van de beschrijvingen van de docenten over hun ervaring 

van de morele dilemma’s is tevens geëxploreerd wat maakt dat docenten geen morele stress ervaren. In 

deze paragraaf beschrijf ik waardoor sommige docenten geen morele stress ervaren of niet meer 

ervaren omdat ze ermee hebben leren omgaan.  

 

In zekere zin kan iedereen vanuit een moreel lastige situatie morele stress oplopen. Daarom kan er geen 

onderscheid gemaakt worden tussen mensen die wel/geen morele stress zullen ontwikkelen. Wel zijn 

sommige mensen minder ontvankelijk voor stress.  

Analyse van de beschrijvingen van de docenten over hun ervaringen van morele dilemma’s 

wees uit, dat enkele docenten die in het verleden te maken hebben gehad met morele dilemma’s die 

geleid hebben tot morele stress, nu een manier hebben gevonden om ermee om te gaan. Deze docenten 

beschrijven hun ervaringen als positief. Mogelijk komt dit overeen met wat in eerdere studies bedoeld 

wordt met morele progressie. Deze eerdere studies tonen aan dat de confrontatie met morele 

vraagstukken ook morele progressie kan opleveren, mist er op juiste wijze mee om wordt gegaan (zie 

hoofdstuk 2). Ook gaven enkele docenten aan weinig tot geen morele stress te ervaren naar aanleiding 

van de morele dilemma’s die zij in hun werk tegenkomen. Als reden hiervoor noemden zij het 

beschikken over relevante competenties (professionele wijsheid). Zo blijkt uit de beschrijvingen van 

respondent 9 dat ze over een relativerende houding beschikt. Ze beschreef enkele situaties die ze lastig 

vond maar zei daarover: “Ik blijf niet hangen in: “O, ik heb dat fout gedaan.” Want wanneer doe je 

nou echt iets fout? Het kan eens zijn dat je iets niet kan oplossen, maar dan doe je niet iets fout.” Deze 

relativerende houding hielp haar om realistisch naar morele dilemma's te blijven kijken. Ook noemde 

respondent 9 dat ze heeft geleerd hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan jezelf en van daaruit te 

zoeken naar een passende manier om met moeilijke situaties om te gaan. In plaats van iets doen ‘omdat 

het zo hoort’ of ‘omdat iedereen dat zo doet’, handelt ze op een manier dat bij haar past. Zo is zij op 
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haar werk open over haar privé situatie en meet ze zich niet aan collega’s die werk en privé graag 

gescheiden willen houden. 

Enkele andere docenten beschreven dat ze weinig tot geen morele stress ervaren omdat ze op 

hun eigen oordeelsvorming vertrouwen en goed voor zichzelf zorgen. Zo reageerde respondent 6 op de 

vraag of hij morele dilemma’s ervaart die tot stress leiden dat hij eigenlijk nooit stress ervaart: “Als ik 

het niet aan kan, dan doe ik het gewoon niet.” Hieruit blijkt dat hij zorgvuldig nadenkt over de taken 

die hij aanneemt en zich bewust is van zijn eigen kunnen waardoor hij voor zichzelf zorgt. Ook 

respondent 10 durft op zijn eigen oordeel te vertrouwen. Hij beschreef dat hij als persoon overtuigd is 

van zichzelf en niet bang is voor bijvoorbeeld de directie. Doordat hij op zijn zelfverzekerdheid 

vertrouwt, ervaart hij veel vrijheid in zijn werk. Dit heeft hij benut door bijvoorbeeld extra lessen 

levenskunst te geven aan zijn leerlingen. Hierdoor kan hij lesgeven in dat wat hij belangrijk vindt. Hij 

beschreef dat hij het gevoel heeft dat hij iets kan.  

De docenten die in het verleden te maken hebben gehad met morele dilemma’s die tot morele 

stress leidde, maar nu niet meer, beschreven dat ze een vermogen hebben ontwikkeld om hiermee om te 

gaan. Zo noemden deze docenten, naast dat ze geleerd hebben om lastige situaties te relativeren, ook 

geleerd hebben om ‘nee’ te zeggen en geleerd hebben om niet alles wat een ander zegt serieus te nemen 

maar dingen naast zich neer te leggen. Verder noemde respondent 4 dat het contact met anderen voor 

haar een belangrijke factor is in het omgaan met lastige situaties. Doordat ze veel bij collega’s kwijt 

kan blijft ze er zelf niet mee zitten: “Dat heb je wel nodig want je moet niet het gevoel hebben dat je 

het alleen doet of dat het aan jou ligt. Want het ligt niet aan jou.” Hieruit blijkt dat het ervaren van 

steun van leidinggevenden en collega’s voor haar een rol speelt in het niet of nauwelijks ervaren van 

morele stress. Als laatste gaf respondent 5 aan dat hij een andere manier van kijken naar de leerlingen 

heeft ontwikkeld zodat hij niet elke situatie meer als een moreel dilemma ervaart:  

 

Kinderen doen soms dingen waarvan ik denk: “Dat kun je toch niet maken” Maar nu kijk ik 

meer naar hoe ik ze zelf kan leren nadenken in plaats van ze normen op te leggen en mijn eigen 

blik te projecten. Dan heb ik echt contact in plaats van confrontatie en daar gaat het mij om. 

Terwijl als ik vraag hoe komt het dat je dat doet, vertel eens, daar zal je wel een reden voor 

hebben, dan krijg ik iets te zien van dat kind en dan is het geen confrontatie. Want het gedrag 

veranderen lukt pas als een kind intern begrijpt waarom het beter anders kan. 
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Doordat hij geleerd heeft een nieuwsgierige houding aan te nemen ontdekte hij dat hij bereikte waar het 

hem om gaat, namelijk contact krijgen met de leerlingen.  

5.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de tweede en de derde deelvraag beantwoord. De tweede deelvraag luidt: Wat is 

volgens de docenten kenmerkend aan de morele stress die deze dilemma’s opleveren? Aan de hand van 

vier verschillende typen impact (emotioneel-psychisch, gedragsmatig en impact op het werkzame en 

sociale leven en fysiek) is weergegeven wat kenmerkend is aan morele stress bij de docenten. De 

meeste docenten ervaren een emotioneel-psychische impact. Kenmerkend aan de emotioneel-

psychische impact is vooral verlies van zelfvertrouwen en verlies van vertrouwen in leidinggevenden 

of collega’s. Bij enkele docenten was er tevens sprake van een teleurstelling in zichzelf en een lager 

zelfbeeld. Door het verlies van vertrouwen in leidinggevenden of collega’s, noemden enkele docenten 

tevens een gevoel van ongerustheid en het gevoel er alleen voor te staan te ervaren. Ook beschrijft een 

aantal docenten de emotioneel-psychische impact als het gevoel machteloos te zijn of te kort te 

schieten. Enkele docenten noemden dat er tevens sprake was van verlamming van handelen. Verder 

beschrijven enkele docenten nog dat de emotioneel-psychische impact kenmerkend is aan blijvende 

angst- of schuldgevoelens. Daarnaast ervaren verschillende docenten een gedragsmatige impact. 

Kenmerkend aan de gedragsmatige impact is vooral vermijdingsgedrag. Enkele docenten beschreven 

hierbij het gevoelloos worden ten opzichte van leerlingen. Ook ervaart een aantal docenten een impact 

op hun verhouding tot de werkzaamheden. De docenten noemen vooral het afnemen van werkplezier 

en het verlies van werkgerelateerde idealen.  

De derde deelvraag luidt: Hoe staan de docenten stil bij hun ervaring van de morele stress? 

Over het stilstaan bij hun ervaring van morele stress noemden de docenten dat ze meer aandacht geven 

aan de morele stress in contact met anderen, vooral leidinggevenden en/of collega’s, dan dat ze 

individueel aan zichzelf geven. Zowel het stilstaan met anderen als het stilstaan bij zichzelf had voor de 

docenten een meerwaarde. Het contact met leidinggevenden en/of collega’s is voor de docenten een 

belangrijke bron voor het krijgen van erkenning en waardering. Dit gaf enkele docenten meer 

zelfvertrouwen en leverde een enkele docent een professionele samenwerking op. Daarnaast noemden 

enkele docenten dat ze ook individueel stilstaan bij de morele stress door op de situatie te reflecteren en 

individueel hobby’s of andere activiteiten te ondernemen die los staan van het onderwijs. De negatieve 

impact die enkele docenten ervoeren op hun werkzame leven was met name voor hen een aanleiding 

om individueel stilstaan bij de morele stress. De docenten die bij de morele stress stilstonden in de 
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vorm van hobby’s en andere activiteiten noemden dat dit een helende werking op hen had. Daarnaast 

werd er bij enkele docenten een wisselwerking tussen beide zichtbaar. 

Tot slot is ook gekeken naar het niet ervaren van morele stress. Het blijkt dat enkele docenten 

geen of nauwelijks morele stress ervaren omdat ze over relevante competenties beschikken, zoals een 

relativerende houding, vertrouw op eigen oordeelsvorming en zelfzorg. Ook hebben enkele docenten 

uit eerdere ervaringen een vermogen ontwikkeld om met morele stress om te gaan.  
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6 Conclusie en discussie 

In dit laatste hoofdstuk worden de conclusie en discussie van dit onderzoek besproken. In paragraaf 6.1 

geef ik op basis van de resultaten die beschreven zijn in voorgaande hoofdstukken antwoord op de 

hoofdvraag. Vervolgens geef ik in paragraaf 6.2 een interpretatie van de resultaten door verbinding te 

leggen met de literatuur. In paragraaf 6.3 bespreek ik de beperkingen van het onderzoek. Tot slot geef 

ik in paragraf 6.4 suggesties voor vervolgonderzoek en in paragraaf 6.5 een suggestie voor de 

onderwijspraktijk. 

6.1 Antwoord op de hoofdvraag  

Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te krijgen of er morele dilemma’s bij docenten in het 

voortgezet onderwijs in Nederland zijn die volgens docenten leiden tot morele stress, wat kenmerkend 

is aan de ervaring van morele stress bij docenten, en hoe de docenten hierbij stilstaan. De hoofdvraag 

hierbij luidt: Zijn er alledaagse morele dilemma’s die bij docenten in het voortgezet onderwijs in 

Nederland geleid hebben tot morele stress, en zo ja: wat is kenmerkend aan de morele stress en hoe 

staan de docenten hierbij stil? 

 Analyse wijst uit dat alle geïnterviewde docenten in relatie tot leerlingen te maken krijgen met 

morele dilemma’s waarin ze het ‘goede’ willen doen maar het gevoel hebben dat er geen ‘goede’ 

handeling is en daardoor moeten kiezen voor de ‘minst slechte’ handeling of iets moesten doen waar ze 

niet achter staan. De docenten krijgen in de relatie met leerlingen voornamelijk te maken met morele 

dilemma’s die betrekking hebben op de zorg voor zichzelf, het willen zorgen voor de leerling, het 

aandacht willen geven aan de sociale behoefte van anderen, de schoolregels en de 

onderwijsstandaarden die in de school gelden. Bij de meeste docenten leidden deze morele dilemma’s 

tot morele stress. Als reden hiervoor noemen de docenten vooral het ervaren van een innerlijke strijd en 

het gebrek aan ondersteuning. Ook lijkt de taakopvatting van de docenten een rol te spelen, hoewel 

docenten dit niet altijd zelf zo benoemden.  

 Analyse van de morele stress die de docenten ervaren, wijst uit dat deze gekenmerkt wordt door 

vier typen impact: emotioneel-psychische impact, gedragsmatige impact, impact op het werkzame en 

sociale leven en fysieke impact. De emotioneel-psychische impact wordt door de docenten het meest 

genoemd. Dit wordt vooral gekenmerkt door gevoelens van verlies van zelfvertrouwen en aan het 

verlies van vertrouwen in de ander, met name leidinggevenden en collega’s. Bij enkele docenten was er 

tevens sprake van het gevoel van een lager zelfbeeld. Het verlies van vertrouwen in leidinggevenden en 

collega’s beschreven enkele docenten als het gevoel er alleen voor te staan, wat gepaard ging met een 
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aanhoudend gevoel van ongerustheid. Daarnaast is de emotioneel-psychische impact ook kenmerkend 

aan gevoelens van machteloosheid/tekortschieten. Enkele docenten beschreven hierbij dat ze een 

verlamming van handelen ervoeren ten opzichte van het morele dilemma. Verder werd de emotioneel-

psychische impact door een aantal docenten beschreven als angstgevoelens. De gedragsmatige impact 

werd door verschillende docenten ervaren. Met name is dit bij een aantal docenten kenmerkend aan 

vermijdingsgedrag ten opzichte van bepaalde situaties of gevoelens waarin de morele stress is 

opgelopen. Enkele docenten beschreven hierbij het verliezen van een gevoeligheid ten opzichte (van 

het gedrag) van leerlingen. Een aantal docenten ervaart een impact op het werkzame leven. Hiermee 

bedoelen de docenten vooral dat ze zich anders zijn gaan verhouden tot hun werkzaamheden. Dit is bij 

een aantal docenten kenmerkend aan een verlies van werkplezier en een verlies van werkgerelateerde 

idealen. Enkele docenten beschreven dit als een verlies van zingeving. De impact op het sociale leven 

werd weinig genoemd door de docenten. De impact die het minst vaak genoemd werd was een fysieke 

impact. Slechts enkele docenten gaven aan vermoeidheid te ervaren. 

 Analyse wees tevens uit dat verschillende docenten die morele stress ervaren hierbij stilstaan in 

het dagelijkse leven. De docenten noemen dat ze vooral praten over de impact van de morele stress met 

anderen, voornamelijk met leidinggevenden en collega’s. Enkele docenten noemen ook dat ze bij 

zichzelf stilstaan bij de morele stress. Bij enkele docenten was er een wisselwerking tussen beide 

zichtbaar. Zowel het stilstaan met anderen als het stilstaan bij zichzelf had voor de docenten een 

meerwaarde. Het stilstaan bij de morele stress met anderen gaf een aantal docenten een gevoel van 

erkenning en waardering. De docenten beschreven dat ze door de erkenning en waardering meer 

zelfvertrouwen kregen. Het stilstaan bij de morele stress bij zichzelf deden enkele docenten door 

bewust te reflecteren en door hobby’s of andere activiteiten te gaan doen. De docenten beschreven dat 

dit een helende werking op hen had.  

Tot slot wees de analyse uit dat enkele docenten zich niet bewust waren van de morele stress 

die zij ervoeren. Dit kwam aan het licht tijdens het doorvragen naar ervaringen en gevoelens in hun 

morele dilemma’s. Ook wijst de analyse uit dat enkele docenten geen morele stress ervaren of niet 

meer ervaren. De docenten verklaren het niet ervaren van morele stress door het beschikken over 

relevante competenties als een relativerende houding, vertrouwen op eigen oordeelsvorming en 

zelfzorg. Bij deze docenten kan dit mogelijk als morele progressie geïdentificeerd worden, omdat ze 

het vermogen hebben ontwikkeld om (op een positieve manier) met de morele stress om te gaan.  
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6.2 Discussie van de resultaten 

Per thema wordt besproken hoe de in dit onderzoek verworven inzichten zich verhouden tot inzichten 

uit eerder onderzoek.  

 

Morele dimensie van doceren  

Ten aanzien van de morele dimensie van doceren komen een aantal resultaten overeen met inzichten uit 

eerder onderzoek. Deze studie bevestigt dat docenten weinig bewust stilstaan bij de morele dimensie 

van hun vak (zie o.a. Campbell, 2003; Santoro, 2018). Zo gaven verschillende participerende docenten 

vooraf aan het interview aan ofwel niet goed te begrijpen wat er met morele dilemma’s bedoeld werd, 

ofwel dat ze hier niet mee te maken kregen terwijl uit het interview bleek dat dit wel het geval was.  

Daarbij gaf een aantal participerende docenten aan zich pas bewust te worden van morele 

dilemma’s nadat ze hiermee in aanraking waren gekomen. Dit wordt bevestigd door eerder onderzoek 

dat erop wijst dat docenten voor de omgang met morele dilemma’s niet of nauwelijks opgeleid worden 

en daarom een gebrek aan kennis ervaren over hoe ze hiermee om moeten gaan (zie o.a. Campbell, 

2003; Sanderse, 2013; Santoro, 2018). Zo noemde een aantal docenten dat ze door het ervaren van 

morele dilemma’s, en de impact die dit op hen had, pas over dit aspect van hun werk gingen 

reflecteren. Enkele docenten hebben hierdoor een vermogen ontwikkeld om met morele dilemma’s om 

te gaan, en met de impact die de morele dilemma’s op hen hebben. Dit bevestigt tevens dat het in 

aanraking komen met moreel lastige situaties mogelijk kan leiden tot morele progressie (zie o.a. Kamp, 

2018; Schinkel & De Ruyter, 2017). Toch blijft het onduidelijk waarom de participerende docenten 

weinig, of pas achteraf, stilstaan bij morele dilemma’s. Mogelijkerwijs kan de (te) hoge werkdruk in 

het onderwijs hiermee samenhangen, aangezien veel participerende docenten aangegeven hebben dit te 

ervaren.  

 

Categorieën van morele dilemma’s 

Ten aanzien van de categorieën van morele dilemma’s komen de resultaten deels overeen met 

resultaten uit eerder onderzoek. Zo wezen eerder studies naar moreel lastige situaties bij docenten uit 

dat docenten vooral te maken krijgen met morele dilemma’s die betrekking hebben op het willen 

zorgen voor leerlingen en het formele klimaat (zie o.a. Colnerud, 2015; Shapira-Lishchinsky, 2011). 

Dit onderzoek geeft deels een vergelijkbaar beeld. Ook de participerende docenten noemen, onder 

andere, vooral te maken te krijgen met morele dilemma’s die betrekking hebben op het zorgklimaat en 

het formele klimaat. Daarbij werden in dit onderzoek ook morele dilemma’s genoemd die niet in eerder 
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onderzoek naar voren kwamen. Zo krijgen de participerende docenten ook vooral te maken met morele 

dilemma’s die betrekking hebben op de zorg voor zichzelf. Ook noemen bijna alle participerende 

docenten, die mentor zijn of zijn geweest, veel met morele dilemma’s te maken hebben gehad. 

Waardoor de meeste docenten de taak van mentor soms als lastig ervaren, is in deze studie niet 

onderzocht. Mogelijk zou in een vervolgonderzoek onderzocht kunnen worden of de taak van mentor 

meer gevoelig is voor het ervaren van morele stress.  

 

Typen impact 

Ten aanzien van de typen impact zijn er zowel verschillen als overeenkomsten met inzichten uit 

bestaand onderzoek. Eerdere studies naar de emotioneel-psychische impact van moral injury bij 

veteranen en moral distress bij verpleegkundigen wezen uit dat de gevoelens van schuld, schaamte, 

verlies van (zelf)vertrouwen en angst centraal staan (zie o.a. Lievaart & Rodenburg, 2018; Litz, et al., 

2009; Rushton, Caldwell & Kurtz, 2016). Deze studie laat een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van 

de gevoelens van verlies van (zelf)vertrouwen en angst. Ook de participerende docenten noemen deze 

gevoelens. De emotioneel-psychische impact van de participerende docenten verschilt echter ook ten 

dele van eerdere studies. Zo noemen de docenten naast gevoelens van verlies van (zelf)vertrouwen en 

angst vooral ook gevoelens van machteloosheid/tekortschieten. 

Daarnaast laat deze studie nog een verschillend beeld zien ten aanzien van de emotioneel-

psychische impact. Onderzoek bij veteranen en verpleegkundigen wees uit dat morele stress bij hen 

vooral gekenmerkt wordt door gevoelens van schuld en schaamte. Slechts enkele docenten beschrijven 

naar aanleiding van een moreel dilemma schuldgevoelens te ervaren en slechts een enkele docent 

beschreef een gevoel van schaamte te ervaren. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

docenten, ten opzichte van veteranen en verpleegkundigen, minder snel in een moreel dilemma terecht 

komen doordat docenten meer ruimte hebben om zelf richting te geven aan hun handelen. In het eerste 

onderzoek onder veteranen en verpleegkundigen van Jameton (1984) en Shay (1995) stond de rol van 

een gezaghebbend persoon centraal. Het onderzoek van onder andere Buzzelli & Johnston (2013) wees 

uit dat docenten binnen een klaslokaal de verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die ze maken. 

Mogelijkerwijs kiezen docenten, ten opzichte van veteranen en verpleegkundigen, vaker zelf voor een 

bepaalde handeling. Door het zelf maken van een keuze, ook al is het niet de keuze die ze willen 

maken, ervaren docenten mogelijkerwijs minder gevoelens van schuld en schaamte. Daarbij kunnen de 

morele dilemma’s van veteranen en verpleegkundigen gaan over leven en dood. De consequenties van 
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hun handelen zijn in deze gevallen groter waarbij mogelijkerwijs meer schuld- en schaamtegevoelens 

een rol spelen.  

Anders dan in voorgaande studies naar morele stress bij andere beroepsgroepen, noemden 

docenten ook het verliezen van een gevoeligheid (empathie), verlies van werkgerelateerde idealen en 

verlies van zingeving als impact. Dit kwam aan het licht in het doorvragen naar ervaringen en 

gevoelens bij de docenten rondom hun morele dilemma’s. In vervolgonderzoek zou geëxploreerd 

kunnen worden onder welke condities deze impact tot stand komt en welke gevolgen dit heeft, als mens 

en als docent. 

Als laatste wees bestaand onderzoek uit dat het ervaren van morele stress kan leiden tot een 

burn-out of tot stoppen met werken (zie o.a. Cameron, 1997; Levinson, 2015; Santoro, 2018). Deze 

studie laat een vergelijkbaar beeld zien. Bij enkele participerende docenten heeft de morele stress 

geleid tot een (bijna) burn-out en een enkele docent is gestopt met werken op haar school. 

Mogelijkerwijs heeft het langdurig of herhaaldelijk ervaren van een type impact van morele stress 

hiertoe geleid. Zo wees een studie naar demoralization uit dat emotionele uitputting en een continu 

gevoel van tekortschieten ten opzichte van goed werk doen, ten grondslag kan liggen aan een burn-out 

(Santoro, 2018).  

 

Het ervaren van steun van leidinggevenden en collega’s 

Ten aanzien van het ervaren van steun van leidinggevenden en collega’s gaven de resultaten inzicht in 

het belang van het ervaren van steun. Deze studie wees uit dat het gebrek aan steun van 

leidinggevenden en collega’s een belangrijke reden was voor het ervaren van morele stress. Echter, 

enkele participerende docenten die wel steun van leidinggevenden of collega’s ervoeren tijdens hun 

morele dilemma gaven aan niet of nauwelijks morele stress te ervaren. Als reden hiervoor noemden ze 

dat ze door communicatie met leidinggevenden en collega’s over hun morele dilemma’s erkenning en 

waardering ervoeren voor de lastigheid van de situatie. Eerdere studies bij andere beroepsgroepen 

wezen uit dat morele stress ervaren kan worden als een actor op bevel van een gezaghebbend persoon 

een handeling moet verrichten waar hij/zij niet achter staat (zie o.a. Epstein & Delgado, 2010; Epstein 

& Hamric, 2009; Shay, 1995). Dat het ervaren van steun van een gezaghebbend persoon kan bijdragen 

aan het niet ervaren van morele stress werd nog niet genoemd. 

6.3 Beperkingen van het onderzoek 

In deze paragraaf worden drie beperkingen van dit onderzoek besproken. Per besproken beperking 

wordt de impact op de kwaliteit van het onderzoek genoemd.  
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 De eerste beperking betreft de bereidheid van docenten om over morele stress te praten. Tijdens 

het interview bleek dat een aantal docenten vooral negatieve associaties had bij het woord stress. Dit 

belemmerde het verkrijgen van rijke data over de mogelijke impact van het ervaren van morele 

dilemma’s, omdat ik uit hun verhalen vooral opmaakte dat ze geen morele stress wilden hebben. 

Ondanks de maatregelen die genomen zijn om het begrip zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 

docent, bleek uit enkele interviews dat het woord stress verkeerde associaties bleef oproepen. Doordat 

enkele docenten zich sterk wilden houden heeft dit in twee interviews tot minimale diepgang geleid. 

 Een tweede beperking betreft de conceptualisering van morele stress. Hierin is de spirituele 

impact van morele stress niet meegenomen. In het onderzoek is geen constructed code of in-vivo code 

ontwikkeld, vanwege de focus in gelezen literatuur op impact op schuld- en schaamtegevoelens en 

gedragsniveau. Hierdoor werden de tekstfragmenten met de beschrijvingen van morele stress van de 

docenten niet als spiritueel gecodeerd. Morele stress is in dit onderzoek nog steeds (deels) onderzocht 

als psychologisch fenomeen. Mogelijk had de spirituele impact kunnen bijdragen om daar van af te 

stappen. Voor een vervolgonderzoek is verdieping in de betekenis van ‘spirituele impact’ interessant, 

zodat zichtbaar wordt hoe dit door docenten beschreven en ervaren wordt. 

Een derde beperking hangt samen met de selectiecriteria. De respondenten voor dit onderzoek 

zijn niet geselecteerd zijn op het ervaren van morele stress in relatie tot morele dilemma’s. Gezien de 

tijdspanne van dit onderzoek, en de moeilijke bereikbaarheid van de onderzoeksgroep (vanwege 

werkdruk) was dit niet mogelijk. Vooraf bestond daarom het risico dat ik docenten zou interviewen die 

weinig tot geen morele stress ervaren. Ideaal zou zijn geweest om een voorselectie te maken van 

docenten die morele stress ervaren, en vervolgens bij deze docenten een diepte-interview af te nemen. 

Dit zou de kans op rijkere data kunnen vergroten. 

6.4 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Voortbouwend op de resultaten van dit onderzoek is het interessant om te onderzoeken of verschillende 

typen impact systematisch met elkaar in verband staan. Enkele docenten beschreven dat er bij een 

bepaald type impact van morele stress, tevens sprake was van een ander type of een ander gevoel. Zo 

noemde een aantal docenten dat een bepaald type impact had geleid tot het verlies van 

werkgerelateerde idealen. Onduidelijk is nog bij welke typen impact sprake is van andere typen impact, 

waardoor dit gebeurt en of de andere docenten dit ook ervaren. Door een mixed-methods design kan 

eerst onderzocht worden bij hoeveel docenten dit voor komt en vervolgens bij welke typen impact er 

ook sprake is van een ander type of een ander gevoel en waardoor. 
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Ook is het interessant om in een vervolgonderzoek de rol van leidinggevenden en collega’s 

nader te onderzoeken. Het onderzoek laat zien dat onvoorwaardelijke steun van leidinggevenden en 

collega’s een belangrijke rol kan spelen in het wel en niet ervaren van morele stress. Onduidelijk is nog 

wat docenten bedoelen als ze aangeven dat ze erkenning en waardering ervaren, op welke manier 

leidinggevenden en collega’s erkenning en waardering bieden en wat deze steun voor de docent op de 

lange termijn oplevert.  

 Tijdens het analyseren van tekstfragmenten met beschrijvingen van morele dilemma’s, hebben 

sommige fragmenten meerdere codes toegekend gekregen en zijn daarom in meerdere categorieën 

onderverdeeld. Dit riep de vraag op of sommige categorieën gevoelig zijn voor het gepaard gaan met 

een andere categorie, en zo ja, welke. Voor meer inzicht in de complexiteit van morele dilemma’s 

waarmee docenten in het voortgezet onderwijs in Nederland mee te maken krijgen, is het interessant 

om in een vervolgonderzoek de morele dilemma’s breder te onderzoeken (zie o.a. Shapira-Lishchinsky, 

2011). 

 Tot slot werd morele stress, voortbouwend op eerdere studies, in dit onderzoek 

geconceptualiseerd als een negatieve impact. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijkheid 

dat morele stress achteraf positief geduid zou kunnen worden. Dit kan te maken hebben met de opzet 

van deze studie waarin de focus lag op de (negatieve) gevoelens van schuld, schaamte, angst en 

frustratie. Maar de resultaten wezen uit dat het ervaren van morele dilemma’s en morele stress ook als 

waardevol beschouwd kunnen worden. Zo beschreef respondent 9 deze ervaring als een leerzame 

ontwikkeling (zie ook 5.2.2). Voor vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken of de impact 

van morele stress (achteraf) ook als positief geduid wordt en wat kenmerkend aan de positieve ervaring 

is.  

6.5 Suggesties voor de onderwijspraktijk 

Tot slot wordt nog een praktische aanbeveling gedaan voor de praktijk van lerarenopleidingen. Eerder 

onderzoek wees uit dat docenten niet of nauwelijks opgeleid worden in de omgang met morele 

dilemma’s en daardoor regelmatig overvallen worden door moreel lastige situaties (zie ook 2.1). De 

resultaten van dit onderzoek bevestigen dit beeld. Meerdere docenten gaven vooraf aan het interview 

aan niet of nauwelijks te maken te krijgen met morele dilemma’s, terwijl uit het interview bleek dat dit 

wel het geval was. Ter bevordering van de morele dimensie van doceren, zouden docentenopleidingen 

meer aandacht kunnen besteden aan de omgang met morele vraagstukken, om zo bewustwording te 

creëren over de mogelijke morele implicaties van het handelen van docenten. Ook zou dit op school 

bevorderd kunnen worden. Een mogelijkheid is om tijd te creëren voor het uitwisselen van ervaringen 
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rondom morele dilemma’s door middel van intervisie. De analyse wees namelijk uit dat gesprekken 

met anderen bij enkele docenten geleid hebben tot een bewustwording van de morele stress bij zichzelf 

(zie ook 5.2). Ik hoop dat dit onderzoek docenten en schoolleiders inspireert om de morele dimensie en 

het bespreekbaar maken van moreel lastige situaties onder de aandacht brengen.  
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Bijlage 1: Informed consent 

  

  

 

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

 

Titel onderzoek: Een kwalitatief onderzoek naar morele stress bij docenten in het voortgezet onderwijs.  

 

Verantwoordelijke onderzoeker:  

In te vullen door de deelnemer  

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en [indien aanwezig] 

de risico’s en belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen 

anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord.  

Ik begrijp dat de opname van het interview of bewerking daarvan uitsluitend voor analyse en/of 

wetenschappelijke presentaties zal worden gebruikt.  

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op elk 

moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.  

Naam deelnemer: …………………………………………………………………………..  

Datum: …………… Handtekening deelnemer: …...………………………………….  

 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker  

 

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen over het 

onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van 

deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.  

Naam onderzoeker: …………………………………………………………………………………..…………..  

Datum: …………… Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 
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Bijlage 2: Datamanagementplan 

 

1 Administratieve informatie  

1.a Werktitel Ma-thesis, student, begeleider, 

meelezer, eventuele externe opdrachtgever(s), 

datum van dit plan en van eerdere versies  

Werktitel: Een onderzoek naar 

morele stress bij docenten in het 

voortgezet onderwijs. 

Student: Anne Blum 

Begeleider: Isolde de Groot 

Meelezer: Carmen Schuhmann 

Datum: 30 augustus 

1.b Wie is de eerstverantwoordelijke voor het 

datamanagement? 

Isolde de Groot (begeleider) 

2 Beschrijving van de data 

2.a Worden bestaande data hergebruikt of nieuwe 

data gegenereerd? 

Nieuwe data 

2.b Om welke soort(en) data gaat het; omvang van 

de bestanden; groeitempo? 

Interviewdata (tien diepte 

interviews) in de vorm van 

audio-opname en transcripties. 

3 Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data te vinden en 

te benutten 

3.a Welke metadatastandaarden worden gebruikt 

(vindbaarheid)? 

 

3.b Welke coderingen e.d. worden gebruikt die 

toekomstige koppeling met andere data 

mogelijk maken? 

n.v.t. 

3.c Welke software en eventueel hardware wordt 

er gebruikt? 

Atlas.ti 

3.d Wat wordt er gedocumenteerd en bewaard om 

replicatie mogelijk te maken? Wat zijn de 

afspraken als betrokkenen (voortijdig) 

Topics, interviewguide en 

codeerschema. 
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vertrekken? 

4 Ethisch en juridisch 

4.a Hoe wordt bij het verwerven of genereren van 

de data de hiervoor eventueel benodigde 

toestemming verkregen van proefpersonen? 

Welke beperkingen gelden er eventueel tijdens 

het onderzoek? 

De respondenten geven hier 

toestemming op via Informed 

consent.  

4.b Hoe worden gevoelige gegevens beschermd 

tijdens en na het project? 

Alle interviews worden 

geanonimiseerd.  

4.c Zijn de data na het project – eventueel na een 

embargoperiode – als Open Access 

beschikbaar? Zo nee, welke voorwaarden 

gelden er? 

De directe data niet maar de 

analyse van de data wel als 

inkijkexemplaar voor alle 

studenten.  

5 Opslag en archivering 

5.a Hoe wordt voldoende opslag- en back-

upcapaciteit tijdens het project geregeld, 

inclusief versiebeheer? Zijn de kosten hiervoor 

gedekt; zo nee…? 

Alles komt via mijn eigen 

laptop op de R-schrijf.  

5.b Waar en hoe lang worden de data na afloop 

van het project beschikbaar gesteld voor 

vervolgonderzoek en verificatie? Is dit een 

Trusted Digital Repository, dus met een 

internationale certificering? Zo niet, hoe 

worden de data dan vindbaar (denk aan 

metadata en aan persistent identifiers zoals 

DOI, Handle en URN) en duurzaam 

toegankelijk en bruikbaar? 

n.v.t. 

5.c Zijn de kosten voor (het voorbereiden van de 

data voor) archivering gedekt; zo nee…? 

Ja  
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Bijlage 3: Vragenlijst 

 

Vragenlijst 

 

Introductie 

Intro interview - mag ik ‘je’ zeggen? 

Uitleg (doel) onderzoek In dit onderzoek verken ik welke morele dilemma’s docenten (dagelijks) ervaren en wat het hebben van deze 

dilemma’s met docenten doet. 

Praktische zaken - opnemen interview 

- vertrouwelijk 

- anonimiseren 

- pauzeren is mogelijk 

- vragen stellen/om verheldering vragen mag altijd 

 

 

Algemeen 

Man/Vrouw 

Leeftijd: 

Docent in: [vak + niveau leerlingen] 

Werkzaam in: [stad] 

Hoeveel jaar al werkzaam/werkzaam geweest: 

Optioneel om op te warmen: Waarom heb je voor dit beroep gekozen? 
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VRAAG 1: morele dilemma’s [als klaar, nog 1? Na 25 minuten uiterlijk door naar 2
e
 deel] 

Inleiding: 

Ik zou het eerst graag over dilemma’s of situaties willen hebben die je in je dagelijkse werk ervaart en betrekking heeft op leerlingen. 

Het interview bestaat uit twee delen: 1
e
 verkennen van morele dilemma’s /situaties die bij je opkomen; 2 vervolgens verkennen welke 

impact deze dilemma’s situaties op je gehad hebben.  

Vraag Doorvragen met 

Zou je een situatie kunnen beschrijven waarin je in je 

omgang met of in relatie tot leerlingen niet wist hoe je 

moest handelen, moest kiezen voor ‘het minst slechte’ 

(moreel dilemma) of iets moest doen waar je niet 

achter stond?  

 

Kan je kort een situatie schetsen in relatie tot 

leerlingen waarin je vanuit een moreel of ethisch 

perspectief niet goed wist wat de juiste handeling was 

om te doen? 

- Zou je zo’n dilemma/situatie met me willen delen? 

- Kan je voorbeelden geven? 

- Zou je in meer details kunnen treden? 

- Wat deed je in de situatie? 

- Hoe liep het af en wat vond de docent van de afloop? 

 

 

Wat gebeurde er na de situatie met jou? - Welke emoties/gevoelens had je?  

- Heb je hier met iemand over gepraat? Waarom wel/niet? Met wie? 

 

Checken bij mezelf: 
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Heb ik een helder beeld van de situatie: wat gebeurde er? 

Wat vond deze docent moeilijk? 

Welke waarden waren voor deze docent in het geding? bv: niet willen rapporteren omdat iemand geschorst wordt, terwijl de leerling meer 

gebaat is bij andere oplossing (zorg voor leerling – volgens norm & gelijke behandeling van leerlingen) 

Hoe ontwikkelde de situatie zich, en hoe de docent erin stond? (ook met collega’s hierover gesproken in overleg en/of wandelgang?) 

 

VRAAG 2: Morele stress  

Introductie:  

Je hebt zojuist een (aantal) situatie(s) beschreven waarin je een dilemma ervoer. Ik zou graag op deze dilemma’s door willen gaan en dieper 

ingaan op jouw persoonlijke ervaring en gevoelens tijdens de situatie en na afloop. 

[Ingaan op voorbeeld uit vraag 1 die docent het meest bezig heeft gehouden. Beperken tot 3 dilemma’s] 

Vraag Hulpwoorden/hulpvragen 

Heb je het idee dat de situatie invloed op je had of 

heeft?  

Kun je daar iets meer over vertellen? 

Bijvoorbeeld op je gemoed/lichaam/werk/sociale 

leven?  

Zoeken naar emoties en beschrijvingen van gevoelens en ervaringen. 

- emotioneel/psychisch 

- lichamelijk 

- wat ging er door je hoofd (rationeel) 

- gedrag (vermijden) 

- werkzame en sociale leven 

Sommige mensen ervaren dergelijke situaties als 

stressvol. Hoe is dat voor jou? 

 

Topics gebruiken: 

- Schuld 

- Schaamte 
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 - Frustratie/woede/boosheid 

- Tekort schieten 

- Verantwoordelijkheid 

 

Zo niet, wat ervaar je wel? Of waarom niet stressvol? 

Heb je het idee dat het invloed heeft gehad, of nog 

steeds heeft, of je werk/jezelf? 

Op welke manier? 

Gebruik woorden als ‘kenmerkend’ en ‘waaraan herken je...’ 

Hoe kijk je nu X jaar verder terug op de situatie(s)? 

Kan je daar iets over vertellen? 

- Heb je later nog aan dit dilemma teruggedacht? Zo ja, wat dacht je toen? 

- Spookt dit dilemma nog steeds wel eens door je hoofd? 

Hoe ben je na het dilemma met je gevoelens/met het 

gebeurende omgegaan? 

- Probeer je dit soort situaties nu te vermijden? (in hoeverre dat mogelijk is) 

Heb je je wel eens schuldig gevoeld/geschaamd over je 

eigen handeling? 

Focus op de beschrijving van gevoelens van MS/MI. 

- Waarom voelde je je schuldig/schaamde je je daarvoor? 

- Hoe ging je met de schuld/schaamte om? Hoe gaf je het een plek? Praatte je 

er met iemand (collega/leidinggevende) over? 

 

Afsluiting 

Bedanken: 

Dit was het interview. Voordat ik je wil bedanken wil ik je nog vragen of er iets is wat je nog wilt toevoegen aan het gesprek? Of zijn er nog 

dingen die jij belangrijk vindt om te benoemen maar niet aan bod zijn gekomen in het gesprek? 
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Wat vond je van het interview? 

Mocht je achteraf nog vragen hebben dan kan je altijd contact met me opnemen. 

Bedankt! 
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Bijlage 4: Codeboom 

 

(C) = constructed code 

(I) = inductieve code 

 

Categorie Code 

1. Alle besproken morele 

dilemma’s 

MD: Betrekking op collega’s (C) 

MD: Contact met ouders (I) 

MD: Formeel klimaat (C) 

MD: Mentoraat (I) 

MD: Opvoedende taak als docent (I) 

MD: Overig (I) 

MD: Zelfzorg (C) 

MD: Zorgzaamheid klimaat (C) 

MD: Potentieel dilemma (I) 

2. Besproken dilemma is 

stressvol (D=S)  

D=S: Druk/bejegening door anderen (I) 

D=S: Gebrek aan ondersteuning collega’s/leidinggevende (I) 

D=S: Innerlijke strijd (I) 

D=S: Taakopvatting van de docent (I) 
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Dilemma onbewust stressvol (I) 
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Categorie Morele stress Code 

1. Type Fysiek (C) F: Lichamelijke klachten (C) 

F: Vermoeidheid (I) 

Emotioneel/psychisch (C) E/P: Frustratie (woede/boosheid) (C) 

E/P: Herbeleving (I) 

E/P: Machteloos/tekort schieten (C) 

E/P: Onveilig voelen (I) 

E/P: (zelf)vertrouwen verliezen (C) 

> E/P: Zelfkritisch/zelfafwijzing (I) 

E/P: Schaamte (C) 

E/P: Schuld (C) 

E/P: Angst (C) 

E/P: Overig (I) 

Gedragsmatig (C) G: Vermijdingsgedrag (C) 

Impact werkzame leven en I: Afnemen werkplezier (I) 
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sociale leven (C/I) I: Burn-out/stoppen met werken (C) 

I: Impact op verhouding tot werkzaamheden (I) 

I: Impact sociaal (C) 

I: Werkdruk (I) 

2. Stilstaan in het dagelijks 

leven (I)  

S: Stilstaan met anderen (I) 

S: Stilstaan bij zichzelf (I) 

S: Stilstaan met (overig) activiteiten (I) 

3. Verklaring niet MS heeft te maken met (I) Samenhang persoonlijkheid (I) 

Professionele wijsheid (I) 
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Bijlage 5: Codeomschrijvingen 

 

Code Codeomschrijving 

S: Stilstaan met anderen De respondent heeft aandacht voor de impact van de morele 

stress in contact met een ander 

(collega/leidinggevenden/vrienden/familie/professionals 

buiten de school). 

S: Stilstaan met jezelf De respondent maakt bewust tijd om individueel met zichzelf 

stil te staan bij de impact van morele stress (belangrijk dat de 

respondent het bewust doet) 

S: Stilstaan overig Omgang overig (activiteiten onderneemt die stress (deels) 

wegneemt) 

Context - factoren waar dilemma’s/ kwesties volgens de docenten uit 

voortkomen 

- doel: impact van de context op te nemen in mijn onderzoek 

D=S: Druk/bejegening door 

anderen 

De respondent voelt druk van iets of anderen 

D=S: Gebrek aan 

ondersteuning door 

collega's/leidinggevende 

Als de respondent naar eigen zeggen geen steun ervoer van 

leidinggevenden/collega’s in een moreel dilemma. 

D=S: Innerlijke strijd De respondent ervaart een dilemma als stressvol een 

innerlijke strijd van twee of meer botsende waarden.  

D=S: Taakopvatting De respondent ervaart een dilemma als stressvol door zijn of 

haar visie op de taak van het doceren. Dit hangt ook samen 

met karaktereigenschappen van de docent. 

Dilemma onbewust Ms Als de respondent tijdens het interview overvallen wordt door 

morele stress omdat hij/zij op voorhand aangaf dit niet te 

ervaren. 

E/P: (zelf)vertrouwen 

verliezen 

Ervaart impact in de vorm van breuk in vertrouwen: 

vertrouwen in jezelf, de ander, iets, het goede in het algemeen 

E/P: 

Frustratie/verbittering/woede 

Ervaart impact in de vorm van woede (boosheid) of frustratie 

E/P: Herbeleving Ervaart impact in de vorm het blijven terughalen van de 

situatie of overdenken of herbeleven van de situatie. 

E/P: machteloos/tekort 

schieten 

Ervaart impact in de vorm van het gevoel niks te kunnen 

doen, machteloos staan, niet meer weten wat ze nog kunnen 

doen maar wel vinden dat ze iets moeten doen.  

E/P: onveilig voelen Ervaart impact in de vorm van gevoelens van onveiligheid 

door het morele dilemma. 

E/P: overig Alle andere beschrijvingen van morele stress die niet passen 

bij de rest. 
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E/P: Schaamte Respondent ervaart schaamtegevoelens. 

E/P: Schuld Respondent ervaart schuldgevoelens. 

E/P: Angst Respondent ervaart gevoelens van angst. 

E/P: 

zelfkritisch/zelfafwijzing 

Respondent ervaart een gevoel van ‘het zelf niet goed hebben 

gedaan’ en is kritisch of afwijzend naar zichzelf. 

F: Lichamelijke klachten Elke vorm van lichamelijke (fysieke) klachten. 

F: Vermoeidheid Respondent ervaart vermoeidheid/geen energie. 

Gedragsmatig Als coping mechanisme. Docenten geven aan dat ze 'iets' in 

hun gedrag anders zijn gaan doen. Ze hoeven zelf niet het 

woord gedrag te noemen maar geven aan zich anders te zijn 

gaan gedragen/reageren op situaties die lijken op/doen 

denken aan de situatie waar ze het dilemma hebben 

opgelopen. 

G: Vermijdingsgedrag De respondent vertoont het vermijden van 

situaties/gevoelens/ervaringen die aan het dilemma doen 

denken of mogelijk op kunnen lijken. 

I: afnemen werkplezier Respondent ervaart minder plezier in zijn of haar werk.  

I: Burn-out/stoppen met 

werken 

Respondent geeft aan dat de situatie uiteindelijk geleid heeft 

tot stoppen met werken of tot een burn-out. 

I: impact op verhouding 

werkzaamheden 

Respondent ervaart een beïnvloeding op zijn verhoudingen 

tot zijn algemene werkzaamheden. 

I: impact op sociale leven Respondent ervaart een impact op zijn/haar privéleven.  

I: werkdruk Respondent noemt een hoge werkdruk of stress te ervaren 

door de hoge werkdruk.  

MD: Betrekking op collega's Zaken die betrekking hebben op collega's van de respondent 

(alle collega's). 

MD: contact met ouders Zaken die betrekking hebben tot het contact met of de relatie 

tot ouders van leerlingen 

MD: formeel klimaat Zaken die betrekking hebben op de schoolregels/ 

onderwijsstandaarden/organisatie binnen een school. 

MD: mentoraat Zaken die betrekking hebben op de rol van mentor. 

MD: opvoedende taak als 

docent 

Zaken die betrekking hebben op het opvoeden of bijbrengen 

van waarden en normen bij leerlingen.  

MD: overig Zaken die bij geen van de andere categorieën in te delen zijn. 

MD: Potentieel Zaken die respondenten potentieel ingewikkeld vinden of 

zaken waarmee respondenten inmiddels prima mee kunnen 

handelen. 

MD: zelfzorg Zaken die betrekking hebben op de zorg voor 

zichzelf/aangeven van eigen grenzen. 

MD: zorgzaamheid klimaat Zaken die betrekking hebben op het willen zorgen voor de 

leerlingen en het aandacht willen besteden aan de sociale 

behoefte van anderen. 
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Samenhang persoonlijkheid Respondent ervaart geen morele stress en dat komt door een 

persoonlijke eigenschap of identiteitskenmerk.  

Professionele wijsheid Respondent ervaart geen morele stress en noemt 

competenties waardoor hij/zij vermogen ervaart om ermee 

om te gaan.  

 


