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Mindfulness in het onderwijs 

Mindfulness vermindert de hoeveelheid werk in het onderwijs natuurlijk niet. Een mindfulness 
training kan je echter wel helpen om op een gezondere manier om te gaan met wat je tegenkomt in 
je werk. Mindfulness blijkt namelijk effectief om dagelijkse stress te verminderen en meer ruimte te 
maken voor plezier in je werk.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van mindfulness. Jaarlijks komen er 
honderden nieuwe onderzoeken bij van gerenommeerde onderzoekscentra over de hele wereld die 
laten zien dat mindfulness daadwerkelijk helpt om stressklachten te verminderen en gezonder om 
te gaan met werkdruk. Mindfulness is inmiddels een breed geaccepteerde aanpak bij stressklachten 
geworden en wordt ook steeds vaker binnen organisaties ingezet om gezond functioneren te 
bevorderen, mede dankzij de media-aandacht voor deze onderzoeken. 
 
Mindfulness en werkplezier 

Mindfulness betekent met volledige aandacht aanwezig zijn. Mindfulness trainen betekent dan ook 
steeds vaker met volledige aandacht in het huidige moment aanwezig zijn. Je houdt je op zo’n 
moment dus niet bezig met wat er allemaal nog moet gebeuren of wat er onlangs helemaal niet 
goed is gegaan  Dat geeft vaker rust en aandacht voor wat er op dat moment wérkelijk toe doet. 
 
“Ik ben minder in mijn hoofd bezig met wat er nog allemaal moet gebeuren op school. Als ik nu thuis 
ben, ben ik ook écht thuis!” 
 
Door mindfulness training leer je bewust omgaan met drukte en spanning. Je gedachten en emoties 
gaan minder met je aan de haal en je ervaart meer kalmte, ook in de complexe situaties binnen de 
klas of binnen school. Dat betekent dat je gezonder functioneert, met minder stress. Bovendien kun 
je meer genieten van alle prettige en leuke, bijzondere dingen in je werk en natuurlijk ook in de rest 
van je dagelijks leven.   
 
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’  

De toepassing van mindfulness bij stress is wellicht de meest bekende toepassing. Als je dreigt uit te 
vallen of uitgevallen bent door overspanning of burn-out, dan geeft de huisarts of bedrijfsarts vaak 
het advies om een mindfulness training te volgen. Ook  blijkt het een effectieve ondersteuning te 
zijn bij re-integratie na een burn-out, waarmee je voorkomt dat je weer in dezelfde valkuilen trapt. 
 
Mindfulness wordt echter ook steeds vaker ingezet om gezond en met plezier te (blijven) 
functioneren, bijvoorbeeld in een hectische werkomgeving zoals het onderwijs. Mindfulness helpt 
om meer concentratie, focus en overzicht te ontwikkelen en meer ruimte te maken voor de 
dagelijkse positieve momenten. Uit onderzoek blijkt dit ook een positieve invloed te hebben op het 
leerklimaat in de klas.  Lees meer 
 
Hoe werkt mindfulness? 

Dit filmpje over mindfulness en het geeft een heldere uitleg over de effecten van stress en 
mindfulness op de hersenen.  
Ook de interessante Britse documentaire ‘Hoe word je een zorgeloos mens?‘  geeft inzicht in de 
effecten van mindfulness. Presentator Michael Mosley onderzoekt hoe hij gelukkiger en 
optimistischer kan leven. 
 

http://www.trainingsbureauvoormindfulness.nl/een-betere-leerkracht-of-docent-met-mindfulness-in-onderwijs/
http://www.trainingsbureauvoormindfulness.nl/hoe-werkt-mindfulness-in-de-hersenen/
http://www.npo.nl/focus-hoe-word-je-een-zorgeloos-mens/07-12-2014/VPWON_1220519

