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ARJEN BANACH & NIEK VAN DEN ADEL

Jij bent een echte docent. Je staat altijd aan en constant 
klaar voor anderen. Collega’s kunnen op je rekenen en voor 
je leerlingen of studenten geldt dat al helemaal. Die staan 
op één, want zo hoort het. Maar hoeveel aandacht geef je 
nog aan jezelf? 

Ons onderwijssysteem vraagt veel van jou en je collega’s. 
Werk- en regeldruk nemen toe, uitval en verloop zijn groot 
en een collectieve burn-out ligt op de loer. Het systeem kun 
je in je eentje niet veranderen. Hoe ga je dan om met al die 
veranderingen in je werk? Als de hele wereld op jou lijkt  
te steunen, waar leun jij dan op?

Met dit boek gaan we je helpen je werk weer zo in te richten 
dat je het als zinvol ervaart en er grip op hebt. Want hoewel 
het soms voelt alsof het werk je door de vingers glipt en je 
het even niet meer kunt overzien, is er altijd een mogelijk-
heid om weer meer energie te krijgen van je baan. Zodat je, 
als je aan het einde van de dag klaar bent en de deur achter 
je dichttrekt of je laptop dichtklapt, kunt denken: was het 
thuis maar net zoals op school …

Het onderwijs, voor de  
groep staan: de mooiste  

baan die er is. Of moeten  
we zeggen: de mooiste baan 

die er zou kunnen zijn? 
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ARJEN BANACH was de eerste
Chief Happiness Officer in Nederland

Hij is gefascineerd door goed
werkgeverschap en laat altijd op

inspirerende en energieke wijze zien hoe
waardevol het is om medewerkers meer

centraal te zetten in organisaties.

NIEK VAN DEN ADEL heeft als  
ondernemer jarenlange ervaring en  

deskundigheid in het onderwijs. In 2010 
 liep hij een hoge dwarslaesie op bij een  

motorongeluk. Zijn ervaringen en  
levenslessen neemt hij altijd mee in zijn 

verhalen en speeches.
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Jij werkt in de zorg. Je staat altijd aan en constant klaar  
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te steunen, waar leun jij dan op?

Met dit boek gaan we je helpen je werk weer zo in te richten 

dat je het als zinvol ervaart en er grip op hebt. Want hoewel 

het soms voelt alsof het werk je door de vingers glipt en je 

het even niet meer kunt overzien, is er altijd een mogelijk-

heid om weer meer energie te krijgen van je baan. Zodat je, 

als je aan het einde van de dag klaar bent werken en de deur 

achter je dichttrekt of je laptop dichtklapt, kunt denken:  

was het thuis maar net zoals op het werk…

Zorgen voor anderen.  

De mooiste baan die er is.  

Of moeten we zeggen: 

de mooiste baan die er zou 

kunnen zijn? 

ZET JE 

LEERLINGENOP 2

Beter doce
ren door 

te leren d
oserenBeter doce

ren door 

te leren d
oserenTEKST VOLGT

BARCODE VOLGT

TEKST VOLGT

ZET JE 

LEERLINGEN

OP 2 

Beter doceren door 

te leren doseren

ZET JE 
LEERLINGEN
OP  2



INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Deel 1 - Waar sta je?
Hoofdstuk 1 - De wondere of donderende wereld van het onderwijs
Hoofdstuk 2 - Het zuurstofmasker
Hoofdstuk 3 - Druk, druk, druk

Deel 2 - Waar wil je naartoe?
Hoofdstuk 4 - Het onderwijs gaat niet veranderen, jij wel?
Hoofdstuk 5 - Energie als jouw brandstof

Deel 3 - Hoe kom je daar?
Hoofdstuk 6 - Jezelf op één zetten
Hoofdstuk 7 - Jij en je leerling
Hoofdstuk 8 - Jij en je collega’s
Hoofdstuk 9 - Jij en je organisatie

Tot slot



8 9

INLEIDING

Wat voelde je toen je de titel van dit boek zag? Verbazing, ongeloof 
of zelfs een licht agressieve neiging? Als dat het geval was, dan is dit 
boek voor jou. Jij bent een onderwijsprofessional in hart en nieren en 
iemand die de leerling altijd op de eerste plaats zet.

Wij, Arjen en Niek, hebben dit boek geschreven voor iedereen die 
werkzaam is in het onderwijs. Als woord van dank, als blijk van er-
kenning, maar ook omdat we zien dat er nog zoveel te winnen is. Wij 
komen beiden als inspirator, spreker, auteur, leerling (we volgen nog 
steeds scholing) én vader voortdurend in aanraking met onderwijs. 
We zien basisscholen, MBO’s, Hogescholen, Universiteiten. Al die or-
ganisaties dragen bij aan het onderwijs en de ontwikkeling van onze 
maatschappij – allemaal op hun eigen manier. En toch hebben ze al-
lemaal één ding gemeen: iedereen heeft het er druk. Té druk. 

In februari 2020 zijn we voor een lezing op bezoek bij een grote scho-
lengemeenschap. Bij aankomst zien we een docente buiten op een 
bankje zitten. Ze zit ietwat onderuitgezakt en staart wat voor zich uit. 
Het lijkt wel of alle puf verdwenen is. Op dat moment realiseren we 
ons dat ze waarschijnlijk straks naar huis moet om ook nog te zorgen 
voor haar kinderen, eten te kopen, te koken … Grote kans dat er ook 

nog een partner is die van alles verlangt. Oh ja, dit was nog voordat 
we noodgedwongen moesten overschakelen op thuisonderwijs.

In september 2020 ligt het percentage burn-outklachten onder docen-
ten op 27,4 procent, vér boven het landelijk gemiddelde van 17 procent, 
gemeten over alle beroepsgroepen. Opvallend is dat de mensen die 
werken in het onderwijs wel het meest tevreden zijn over hun baan. 
Maar dat neemt niet weg dat leraren hun werk zwaar vinden en dat 
het percentage burn-outklachten het allerhoogst is van alle beroeps-
groepen. Dat lijkt hem vooral te zitten in de hoeveelheid werk.

Werken in het onderwijs: de mooiste baan die er is. Of moeten we 
zeggen: de mooiste baan die er zou kunnen zijn? Want terwijl het on-
derwijs steeds meer van medewerkers vraagt, zien we ook iets anders 
gebeuren. Het lijkt wel alsof docenten steeds minder goed voor zich-
zelf kunnen zorgen. De omstandigheden waar onder gewerkt wordt, 
worden alsmaar uitdagender. Hoe blijf je daarin grip houden? We we-
ten het soms even niet meer… Dit levert frustratie, angst, irritatie en 
stress op, wat resulteert in een hoog ziekteverzuim (dat steeg met 77% 
in 2021) en veel verloop. Deze twee factoren maken de onderwijssec-
tor tot een tikkende tijdbom: een collectieve burn-out in wording. Om 
maar even positief te beginnen ... 

Kan het anders? Wij geloven van wel. Als de brandstofmeter in je auto 
aangeeft dat de tank bijna leeg is, moet je niet harder gaan rijden, 
maar gaan tanken. Het is belangrijk om af en toe even stil te staan, te 
kijken hoe het beter kan en daarbij te focussen op wat jij voor jezelf 
kunt doen. 

Voor iedereen die in het onderwijs werkt
We gaan het in dit boek hebben over jou. Of je nu in het primair, 
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speciaal of voortgezet (speciaal) onderwijs werkt, of je bij een mbo, 
hogeschool of universiteit onderwijs mag verzorgen. Of je nu leraar, 
docent, professor, leerkracht, meester of juf bent of een waardevolle 
ondersteunende rol hebt. Of je nu wit bent, paars, zwart of rood. Of je 
nu een M, een V of een X in je paspoort hebt. Of je liever pindakaas 
op je brood doet of selleriesalade of Bebogeen, het maakt niet uit. Dit 
boek is voor iedereen in het onderwijs. 

We hebben het in dit boek over leerlingen. Voordat je in de weerstand 
schiet omdat de mensen voor wie jij onderwijs verzorgt geen leerlin-
gen heten: voor dit boek is het niet van belang of jij dagelijks werkt 
met leerlingen, scholieren, studenten, pupillen of cursisten. Het gaat 
om degenen die jij dagelijks vooruit brengt in hun ontwikkeling. 

Wij hebben dit boek opgebouwd in drie delen. Zo maken we het over-
zichtelijk en kunnen we stap voor stap inzicht geven in hoe jij weer 
meer energie gaat ervaren in je baan in het onderwijs. We leggen 
eerst uit waar je staat en beschrijven de situatie waarin je je nu be-
vindt doordat je werkt in het onderwijs. Dan schetsen we een ideaal: 
wat willen we voor jou bereiken met dit boek? Tot slot gaan we je in-
zicht geven in hoe je daar komt: het verschil tussen waar je nu staat en 
waar je eigenlijk wilt zijn.

Waar sta je? 
In het eerste deel van het boek willen we je inzicht geven in de onder-
wijswereld van nu. Je maakt hier kennis met het speelveld. Het is net 
als het verzorgen van onderwijs voor een leerling. Als je weet wat het 
speelveld is (de ontwikkelbehoefte van een specifieke leerling), dan 
weet je ook welk ‘spelletje’ je moet spelen om te winnen (onderwijs 
op maat). Zo werkt het ook met jou en je baan. Welke wedstrijd speel 
je dagelijks? Welke ontwikkelingen zijn er in het onderwijs? Welk ge-

drag zien we bij veel onderwijsmedewerkers? En is, kijkend naar alle 
ontwikkelingen in het onderwijs, dat gedrag wel wenselijk?

Waar wil je naartoe? 
Behalve te weten waar je nu staat met jouw baan in het onderwijs, is 
het belangrijk om duidelijk te hebben wat we willen bereiken met dit 
boek: wat is ons gezamenlijke doel? In dit deel gaan we ontdekken wat 
dat doel is en waar jij invloed op hebt in je werk. Die invloed bestaat 
uit de aandacht die jij geeft aan alles wat in je werk voorbijkomt. Hoe 
geef jij aandacht aan alles op zo’n manier dat je weer meer energie 
krijgt van je werk? 

Hoe kom je daar?
Als je weet waar je staat en waar je heen wilt, is er nog maar één vraag 
over: hoe kom je daar? Deel drie is de sleutel naar ‘jouw werk weer 
ervaren als de mooiste baan die er is’. In dit deel staan de inspirerende 
inzichten, de praktische tips en oefeningen om weer met meer ener-
gie aan het werk te gaan. Als de manier waarop jij aandacht geeft aan 
alles in je werk bepaalt hoeveel energie jij ervaart, waar moet je dan 
aandacht aan geven en hoe doe je dat dan? We laten je de vier rich-
tingen zien waarover jij in je werk je aandacht verdeelt: je geeft aan-
dacht aan de leerling, je collega’s, je organisatie en, het belangrijkst, 
aan jezelf. Grote kans dat de manier waarop je nu aandacht geeft aan 
deze vier gebieden nog niet de beste manier is. Wat die wél is, lees je 
in dit deel.

Het is aan jou
Dit boek is niet bedoeld om het onderwijssysteem te veranderen, 
maar wel jouw vermogen om ermee om te gaan. Het mooie is: er zijn 
– hoe lastig het soms lijkt – altijd mogelijkheden om meer energie te 
ervaren in wat je dagelijks doet. Zolang je de invloed die je hebt maar 
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gebruikt en je je er bewust van bent dat jij zelf altijd kan en mag bepa-
len wat een bepaalde gebeurtenis met je doet. Of er nu weer meer ad-
ministratielast komt of in Wuhan een nietsvermoedende marktgan-
ger een doodzieke gans eet, waardoor een nieuwe pandemie ontstaat, 
je moet weten: jij kunt het aan.

Hoe fijn zou het zijn als je weer meer rust zou voelen, meer in controle 
zou zijn, je je niet meer zo druk zou maken over al die veranderingen? 
Als je fluitend naar je werk zou gaan? Als je weer zou genieten van 
gesprekken met je collega’s, de ontwikkeling die leerlingen doorma-
ken? Als het allemaal niet meer zo zwaar of zo druk zou voelen. Zou 
het je rust en vrijheid opleveren? Word je daardoor misschien wel een 
leukere collega, een betere vriend of vriendin en een leukere partner? 
Het zou kunnen. Is het makkelijk? Nee. Maar is het mogelijk? Zeker 
wel! Kom in beweging, experimenteer, leer, ga het doen. Dit boek is 
bedoeld voor jou. We nodigen je uit om, al tijdens het lezen, wat we je 
aanreiken meteen in je eigen werk te plaatsen. Denk je dat het niets 
voor je is, laat het lekker liggen. Maar heb je het gevoel dat het je zou 
kunnen helpen, pas het dan toe, ga het proberen. In je hoofd vind je 
namelijk alleen nog maar meer vragen en uitdagingen, antwoorden 
komen door in beweging te zijn.

Tot slot: het lezen van dit boek is net als een wedstrijd. Je kunt hierin 
drie verschillende rollen pakken. Allereerst die van toeschouwer: je 
leest alles, maar beschouwt het slechts, je plaats het niet in je eigen 
werksituatie. Dan is er de rol van scheidsrechter, een rol die veel do-
centen vanwege de aard van hun werk snel geneigd zijn te pakken. 
In dat geval ga je lezen en voornamelijk beoordelen of je het ergens 
mee eens bent: ja of nee. Klopt het eigenlijk wel wat wij zeggen? Dat 
mag, maar ook dan ga je niet het maximale uit het boek halen. En de 
belangrijkste waarheid is wat ons betreft je eigen waarheid; of jij het 

gevoel hebt of iets je zou kunnen helpen. De rol waarvan wij denken 
dat je hem het best zou kunnen pakken is de derde: die van speler. 
Wees onderdeel van het spel om weer meer energie van je werk te 
krijgen. Doe actief de oefeningen die wij voor je hebben verzameld, 
ga erover in gesprek met collega’s. Dat zal je veel meer opleveren. Dat 
is in ieder geval wel wat wij hebben gehoord van de docenten die met 
ons hebben meegelezen bij de totstandkoming van het boek. 

We wensen je veel leesplezier. We hopen dat dit boek bijdraagt aan 
jouw positieve ervaring van je baan, nu en voor vele jaren hierna, en 
dat je weer meer dan ooit ervaart hoe mooi werken in het onderwijs 
kan zijn.

Arjen en Niek
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OVER DE AUTEURS

Arjen	Banach	(1989)
Arjen Banach is veelgevraagd spreker 
en schrijver. In zijn werk heeft hij een 
grote passie voor het onderwijs. “Veel 
onderwijsinstellingen staan voor grote 
uitdagingen. Gelukkig is de motivatie 
en bereidwilligheid bij medewerkers 
om die uitdagingen aan te pakken ook 
enorm groot. Dit zorgt ervoor dat er 
niets mooiers is dan samen te werken 
aan het onderwijs van de toekomst, 
waarbij zowel leerlingen als leraren 

centraal staan.” De thema’s die hij veelal uitdraagt bij onderwijsin-
stellingen gaan over werkgeluk, omgaan met verandering en werken 
op afstand. Bij managers, bestuurders en HR spreekt hij graag en veel 
over goed werkgeverschap, leiderschap en vernieuwing. Als spreker 
en workshopleider staat Arjen bekend om zijn hoge mate van energie, 
interactie en humor. In 2016 werd Arjen de eerste Chief Happiness 
Officer in Nederland. 

Eerder verschenen van hem de boeken: Organisatievibe, Remote Lei-
derschap - Effectief Leidinggeven op Afstand, Zet de patiënt op 2 en Een 
Nieuwe Werkrealiteit.

Niek	van	den	Adel	(1982)
Niek is een spreker, trainer en onder-
nemer in zorg en onderwijs. Met zijn 
organisatie Team Heartbeats spreekt 
en traint hij onderwijsinstellingen over 
veerkracht, omgaan met verandering 
en persoonlijk leiderschap. Hij weet als 
geen ander dat je, als je de omstandig-
heden niet meer kunt veranderen, al-
leen jezelf nog maar kunt veranderen. 
Nadat hij in 2010 na een motorongeluk 
een hoge dwarslaesie en een syrinx op-

liep, is zijn leven een constant veranderproces. Maar Niek trouwt met 
zijn ergotherapeute, krijgt drie dochters, zet succesvolle organisaties 
neer en weet als geen ander zijn lessen te vertalen in speeches en trai-
ningsprogramma’s. Niek verzorgt als inspiratie- en motivatiespreker 
internationaal meer dan honderd events per jaar, en weet met een 
lach en een traan een onuitwisbare indruk achter te laten op zijn pu-
bliek. Een aanrader voor elke onderwijsinstelling die geïnspireerd, 
geactiveerd en met voldoende handvatten het event wilt verlaten.

Eerder verschenen van hem de boeken: Crash (2015), De lamme leidt de 
blinde (2020) en Zet de patiënt op 2 (2020). 
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ARJEN EN NIEK BOEKEN 
VOOR EEN INSPIRERENDE SESSIE? 

Enthousiast over het boek? Wil je met je collega’s, je team of je organi-
satie een inspiratiesessie? Arjen en Niek gaan graag met je aan de slag. 

Zet je leerlingen op 2 is te boeken als lezing of workshop, zowel live als in 
webinar-vorm. Dit kan als inspiratiesessie, teamuitje, event of training.

Op www.zetjeleerlingenop2.nl vind je meer informatie.

Telefoon:  +31 (0) 85 004 3074
Mail:   info@zetdeleerlingenop2.nl
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