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Docenten en lectoren bevraagd
De informatie in deze brochure is gebaseerd op de schriftelijke bevraging van het

onderwijzend personeel (OP) van de 22 Vlaamse hogescholen in januari-februari

2003. De respons was massaal: we kregen van 5.454 Vlaamse docenten en lectoren

een ingevulde vragenlijst terug. Dit betekent een respons van 71%. De enquêteresul-

taten leveren dan ook een representatief beeld op van de sector.

De vragenlijst ‘Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen’ is opgebouwd uit twee

delen. In een eerste deel wordt de organisatie-aanpak en het personeelsbeleid in ho-

gescholen, departementen en opleidingen onder de loep genomen. Het tweede deel

van de vragenlijst bevat een aantal schalen uit de gestandaardiseerde ‘Vragenlijst

Beoordeling en Beleving van de Arbeid’ (VBBA), waarmee gepeild wordt naar de

werkbeleving, het welbevinden en de stress van het personeel. De VBBA staat be-

kend als een nauwkeurig en betrouwbaar instrument om diverse aspecten van

psychosociale arbeidsbelasting en werkstress te meten. De beschikbaarheid van een

VBBA-referentiebestand voor de Vlaamse beroepsbevolking voor het jaar 2002 bij

het Nationaal Onderzoeksinstituut voor de Verbetering van de Arbeidsomstandig-

heden (NOVA) – waarmee de groep docenten en lectoren kan vergeleken worden –

was een ander argument om voor dit standaardinstrument te kiezen. 

Ter voorbereiding van het vragenlijstonderzoek en om de stressproblematiek binnen

de hogescholencontext te verkennen, werden een vijftigtal diepte-interviews ge-

voerd met directies, departementshoofden, opleidingscoördinatoren en personeels-

afgevaardigden uit diverse instellingen.

Over dit onderzoek is ook een uitgebreider informatiedossier verschenen, met alle

cijfergegevens en technische details van het onderzoek (Werkdruk en stress in

Vlaamse hogescholen. Hadewych Bamps en Frank Janssens, Brussel, SERV-STV,

2004). In dit dossier zijn tevens de resultaten opgenomen van het onderzoek bij het

administratief en technisch personeel van de Vlaamse hogescholen. 



De sector van de hogescholen is volop in beweging. Sinds het hogescholendecreet van 1994

volgen hervormingen en vernieuwingen elkaar in sneltempo op. Zowat 150 instellingen fu-

seerden sindsdien – in verschillende fazen – tot 22 hogescholen. Het werden instellingen

met een ruimere beleidsautonomie, met scherpere verantwoordelijkheden en een resem

nieuwe opdrachten. ‘Internationalisering’, ‘integrale kwaliteitszorg’ of ‘maatschappelijke

dienstverlening’ zijn geen holle begrippen. Deze nieuwe uitdagingen hebben het opdrach-

tenpakket van heel wat leden van het onderwijzend personeel (OP) ingrijpend gewijzigd en

verzwaard. Onderwijskundige vernieuwingen als de invoering van mentoraat, ICT-leerplat-

formen en begeleide zelfstudie plaatsen de student centraal in het onderwijsproces, maar

leggen de lat hoger voor het personeel. Verder is er het Bologna-verhaal. De vorming van

associaties, de trend naar modulair onderwijs en creditsystemen, de noodzakelijke aanpas-

sing van curricula, de accreditatieproblematiek waarbij opleidingen het bachelor-masters-

keurmerk moeten verdienen...

Maar hoe zit het met die docenten en lectoren? Wordt het hen niet allemaal te veel? Kunnen

zij nog aan de verwachtingen voldoen? Worden zij niet bedolven onder de lawine van veran-

deringen en vernieuwingen? Zijn ze intussen niet oververmoeid en hebben ze er hun motiva-

tie niet bij ingeschoten? En als dat zo is, hoe kan er aan verholpen worden? 

In deel 1 van deze brochure bekijken we – op basis van globale cijfers voor sector en beroep –

hoe het gesteld is met de werkbeleving en de stress bij docenten en lectoren. In deel 2 gaan

we in op de gevolgen van stress voor de gezondheid en de jobbetrokkenheid van het perso-

neel. Vervolgens gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en naar mogelijke op-

lossingen. In deel 3 exploreren we de verschillen in ‘stress-scores’ tussen diverse groepen

docenten, tussen studiegebieden en tussen instellingen. Verschillen kunnen ons immers

meer leren over de achtergronden van het probleem. In deel 4 gaan we dan dieper in op de

factoren die verantwoordelijk zijn voor de problemen met werkdruk en psychische vermoeid-

heid. In deel 5 bekijken we welke elementen een impact hebben op het plezier dat OP-leden

(docenten en lectoren) uit hun job halen en op hun motivatie.

Op die manier hebben we meteen ook de sleutels in handen voor een adequaat stress-

preventiebeleid.

Inleiding
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Hoe zit het met ‘werkdruk en stress’ bij het onderwijzend personeel van de Vlaamse hoge-

scholen? Hebben we hier te maken met een reëel en ernstig probleem of zijn de klachten die

de sector ventileert wat overroepen?

Centrale concepten ‘psychische vermoeidheid’ en ‘welbevinden’
Het begrip ‘stress’ worden in ons dagelijks taalgebruik te pas en te onpas gebruikt en het is

vaak niet duidelijk wat men er precies mee bedoelt. In dit onderzoek onderscheiden we twee

dimensies van stress. De eerste is ‘psychische vermoeidheid’ en duidt aan in welke mate

werknemers spanningsklachten ervaren. De tweede dimensie ‘problemen met welbevinden’

geeft aan in welke mate het personeel opziet tegen het werk, gedemotiveerd is. Psychische

vermoeidheid en welbevinden hangen met elkaar samen maar worden door verschillende

elementen beïnvloed. Dat zal verderop nog blijken. 

Cijfers over psychische vermoeidheid…
Van werken word je moe en daar is niets mis mee. Maar soms wordt teveel ‘trop’ en krijgt het

personeel te kampen met oververmoeidheid. Ze zijn na een werkdag echt op, ze hebben na

het werk meer dan een uur nodig om terug op hun positieven te komen. Ze kunnen zich pas

na enkele dagen vakantie echt ontspannen. Dit zijn duidelijke signalen van psychische ver-

moeidheidsproblemen. Als een dergelijke situatie te lang blijft aanslepen en de spannings-

klachten zich opstapelen, is de kans groot dat ze echt overspannen raken. De vermoeidheid

wordt dan onomkeerbaar, betrokkenen gaan ondermaats presteren op het werk of vallen met

gezondheidsklachten helemaal uit. Acute psychische vermoeidheid, luidt dan het verdict van

artsen en psychologen.

In de Vlaamse hogescholen kampt 42,9% van de OP-leden met psychische vermoeidheids-

problemen, 8,7% is zelfs acuut psychisch vermoeid. Met meer dan vier op tien psychisch ver-

moeide en bijna één op tien ‘overspannen’ lectoren en docenten, kan je zonder meer spreken

van een alarmerende situatie.

Dit wordt nog duidelijker als we deze cijfers vergelijken met de psychische vermoeidheids-

problemen bij de beroepsbevolking. In de hogescholen vind je 15 % meer personeelsleden

met psychische vermoeidheidsproblemen en ligt het aandeel acuut psychisch vermoeiden
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Psychische vermoeidheid 
bij het onderwijzend personeel 

in Vlaamse hogescholen
en in de Vlaamse beroepsbevolking

dubbel zo hoog. Met dergelijke cijfers kan je de stressproblemen van het hogeschool-OP on-

mogelijk nog onder de mat vegen.

… en over welbevinden in het werk
Wanneer we voor welbevinden in het werk – de andere dimensie van werkstress – dezelfde

vergelijking maken, dan krijgen we een heel ander beeld. Waar 76% van de Vlaamse werkne-

mers met plezier en gemotiveerd aan de slag is, noteren we voor de hogescholen een cijfer

van 84,4% werkbetrokken en gemotiveerde docenten en lectoren. 

Anders gezegd betekent dit ook dat in de hogescholen toch 15,6% van de onderwijsmensen

kampt met motivatieproblemen. Ze zien vaak op tegen een nieuwe werkdag, beleven nog

weinig plezier aan de normale taken en activiteiten, moeten zich regelmatig ‘forceren’ om

hun werkopdrachten naar behoren uit te voeren en panikeren bij de gedachte dat ze dit nog

‘tot hun pensioen moeten uithouden’. Bij een beperkt aantal OP-ers hebben de motivatiepro-

blemen zelfs acute proporties aangenomen ("ik doe mijn werk omdat het moet, daarmee is

alles wel gezegd"). 2,6% van de hele docentengroep is ernstig gedemotiveerd.

normale (psychische)
vermoeidheid

psychische 
vermoeidheidsproblemen

acute psychische
vermoeidheid

OP-HOGESCHOLEN BEROEPSBEVOLKING

42,9%

57,1%

8,7%
72,2%

27,8%

4,5%

Welbevinden in het werk 
bij het onderwijzend personeel 

in Vlaamse hogescholen
en in de Vlaamse beroepsbevolking

werkbetrokken / gemotiveerd motivatieproblemen ernstige demotivatie

OP-HOGESCHOLEN BEROEPSBEVOLKING

15,6%
24,0%

84,4% 76,0%

2,6%

4,0%
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Het plaatje voor welbevinden in het werk oogt voor de hogescholen duidelijk rooskleuriger

dan voor andere sectoren, waar we voor motivatieproblemen en ernstige demotivatie res-

pectieve cijfers van 24% en 4% optekenen. Maar demotivatie blijft – zelfs als het gaat over

een erg kleine groep personeelsleden – een beleidsmatig toch niet te verwaarlozen kwestie.

Het jobprofiel van een hogeschooldocent
Het algemeen beeld uit de cijfers is duidelijk: docenten en lectoren uit de Vlaamse hoge-

scholen lopen – in vergelijking met andere beroepsgroepen en sectoren – een groter risico

op psychische vermoeidheidsproblemen, maar hebben doorgaans meer plezier in hun job en

zijn meer gemotiveerd. Eigenlijk hoeft die vaststelling ons niet te verwonderen als we het

jobprofiel van de OP-er even onder de loep nemen.

Leeswijzer
In deze grafiek wordt de ‘gemiddelde’ hogeschooldocent of -lector (de gekleurde

blokjes) voor verschillende werkbelevingfactoren vergeleken met de doorsnee

Vlaamse werknemer (de zevenhoek). Een grijs blokje binnen de zevenhoek wijst op

een – in vergelijking met de beroepsbevolking – gunstige inschatting van docenten

en lectoren op die parameter. Een oranje blokje buiten de zevenhoek wijst op een on-

gunstige situatie.

Zo komen de hoge cijfers voor psychische vermoeidheid niet uit de lucht vallen. In de eerste

plaats werken docenten en lectoren met mensen: de kwalitatieve invulling van les- en bege-

leidingsopdrachten vereist een sterke betrokkenheid op de studenten, die – zo wordt gezegd –

psychische vermoeidheid

emotionele belasting

problemen met
veranderingen

werkdruk

taakvariatieautonomie

problemen met welbevinden

beroepsbevolkingWerkbeleving van het onderwijzend
personeel in Vlaamse hogescholen
en in de Vlaamse beroepsbevolking
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steeds mondiger en veeleisender worden. Het is precies die emotionele belasting die – net

zoals bij zorgberoepen en commerciële functies – ertoe bijdraagt dat onderwijsjobs psy-

chisch erg belastend zijn. 

Daarnaast valt op dat docenten en lectoren heel wat problemen ondervinden met (de conti-

nue stroom aan) veranderingen. Zo vergen bijvoorbeeld de structuurhervormingen in het

hoger onderwijs, de onderwijskundige vernieuwingen en de invoering van nieuwe manage-

mentprincipes heel wat aanpassingsvermogen van het personeel en verhogen ze ook de

werklast. Al die bijkomende opdrachten weerspiegelen zich immers niet alleen in ongunstige

scores voor ervaren werkdruk. Met een prestatieweek van 45 uur zit de ‘gemiddelde’ docent

of lector ook in objectieve termen ver boven de beroepsbevolking.

Vanwaar dan die gunstige scores die we bij docenten en lectoren optekenen voor welbevin-

den in het werk en motivatie? De aantrekkelijkheid van de job heeft alles te maken met het

gevarieerde takenpakket: doceren, lessen voorbereiden, examens opstellen, studenten be-

geleiden bij taken of stages, overleggen met collega’s… Het gaat hier in ieder geval om werk

waar (in vergelijking met heel wat andere beroepen) volop ruimte is voor creativiteit en

eigen inbreng. Twee derde van de docenten en lectoren combineert bovendien het lesgeven

met onderzoek of bepaalde coördinatietaken (opleidingshoofd, internationale samenwer-

king, kwaliteitszorg…). Een gevarieerde functie met veel autonomie draagt sterk bij tot een

grote werkbetrokkenheid en motivatie. 
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Problemen met psychische vermoeidheid en welbevinden in het werk zijn een netelige

kwestie voor de betrokken personeelsleden, maar ook voor het management van de hoge-

scholen. Werkstress heeft immers negatieve effecten op de dagelijkse organisatie in depar-

tementen en opleidingen, zo blijkt uit de cijfers over absenteïsme en verloop. Psychisch ver-

moeide en gedemotiveerde docenten zijn meer ziek, langer afwezig en overwegen vaker van

job te veranderen. 

Effecten psychische vermoeidheid
Er is een duidelijk verband tussen psychische vermoeidheid en ziekteverzuim. Van de OP-

leden met psychische vermoeidheidsproblemen rapporteert 18% frequent (twee of meer

ziekteperiodes in het afgelopen jaar) afwezig te zijn en 9,9% langdurig (langer dan een

week) afwezig te zijn. Voor de collega’s zonder vermoeidheidsproblemen liggen de respec-

tieve cijfers op 9,8% en 5,2%. 

Problemen met psychische vermoeidheid verhogen bovendien de kans dat docenten en lec-

toren helemaal afhaken en elders hun (professioneel) geluk gaan zoeken. 29,1% van de OP-

leden met vermoeidheidsproblemen heeft er het afgelopen jaar aan gedacht van baan te ver-

anderen, 10,8% heeft ook daadwerkelijk elders gesolliciteerd. Voor de docenten zonder ver-

moeidheidsproblemen liggen die cijfers een heel stuk lager (16,7% en 6,4%).

Samengevat: psychische vermoeidheid verdubbelt quasi het risico op ziekteverzuim en ver-

loopproblemen.

Effect psychische
vermoeidheidsproblemen 

op absenteïsme en verloop
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Effect problemen 
met welbevinden/motivatie 
op absenteïsme en verloop

Effecten welbevinden
Problemen met welbevinden in het werk en motivatie hebben nog meer uitgesproken gevol-

gen voor het verzuim en verloop bij docenten en lectoren.

Van de OP-leden met motivatieproblemen rapporteert 29,2% frequente afwezigheid (twee of

meer ziekteperiodes in het afgelopen jaar) en 9,4% langdurige afwezigheid (langer dan een

week). Voor de collega’s zonder motivatieproblemen liggen de respectieve cijfers op 12,7%

en 6,4%. 

Motivatieproblemen liggen duidelijk ook aan de basis van verloopgedrag. Liefst 41,8% van de

OP-leden met motivatieproblemen heeft er het afgelopen jaar aan gedacht van baan te ver-

anderen, 15,6% heeft ook daadwerkelijk elders gesolliciteerd. Voor de docenten zonder mo-

tivatieproblemen liggen die cijfers (15,4% en 5,8%) ongeveer drie keer lager.

Dit alles maakt duidelijk dat psychische vermoeidheid en problemen met welbevinden in het

werk kwalijke gevolgen kunnen hebben voor het goed functioneren van personeel en organi-

satie. Werkstressproblemen verdienen bijgevolg een meer dan vrijblijvende plaats op de

agenda van het (personeels)management in hogescholen.
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Het algemene plaatje is duidelijk: de ‘gemiddelde’ docent of lector heeft een boeiende maar

vermoeiende job. Die ‘gemiddelde’ OP-er bestaat natuurlijk niet. Ook binnen de sector en

binnen de hogescholen zijn er verschillen, tussen individuele OP-leden en tussen groepen do-

centen en lectoren. 

Tussen clichés…
De vraag is dan: vanwaar die verschillen? Wie loopt de grootste risico’s? Waarom raken som-

mige OP-leden overspannen of gedemotiveerd en andere niet? Over de achtergronden en

oorzaken van stress circuleren – ook in de hogescholen – uiteenlopende ideeën en… hard-

nekkige vooroordelen:

"In het onderwijs werken veel vrouwen, ook in de hogescholen: vrouwen zijn nu eenmaal

stressgevoeliger dan mannen, dus is het logisch dat men in het onderwijs meer dan el-

ders met gestresseerde personeelsleden te maken heeft…"

"Stressproblemen in de hogescholen zijn vooral een gevolg van de werkonzekerheid bij

de vele tijdelijken die er de laatste jaren zijn bijgekomen…"

"Docenten die deeltijds werken hebben niet zo veel reden om over werkdruk en stress te

klagen…"

"De anciënniteit zal wel een rol spelen. In het begin is men nog sterk gemotiveerd, maar

als men een aantal jaren werkt…"

"We zitten met een verouderd kader, tja, daar maak je niet zo makkelijk een dynamische

ploeg van…"

"Korte-type en lange-type-opleiding … een wereld van verschil, ook op het vlak van job-

profiel en werkbelasting."

"Lectoren in gezondheidszorg of lerarenopleiding hebben de zwaarste opdracht, die heb-

ben de meeste stages…"
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Effect van leeftijd op 
% OP-leden met psychische

vermoeidheidsproblemen

…en de realiteit van feiten en cijfers
De ‘facts and figures’ uit het onderzoek halen de meeste van deze verklaringen onderuit.

Mannelijke of vrouwelijke docenten en lectoren, vaste of tijdelijke OP-ers, nieuwelingen of

anciens, één- of twee-cyclus-onderwijs … het maakt geen verschil uit voor psychische ver-

moeidheid of motivatie. Ook de vergelijking tussen de verschillende studiegebieden brengt

weinig variatie aan de oppervlakte. Enkel de lerarenopleiding laat duidelijk ongunstiger cij-

fers optekenen voor psychische vermoeidheid. Bij OP-leden met een halftijdse opdracht zijn

er minder psychische vermoeidheidsklachten, maar vanaf een 60%-aanstelling verdwijnen

de verschillen tussen deeltijders en voltijders. Het aantal reëel gepresteerde uren lijkt in

ieder geval belangrijker dan de ‘contractuele arbeidstijd’. 

De leeftijd van het personeel is – voor psychische vermoeidheid – wel een element dat ver-

schillen binnen het docentencorps kan verklaren: het aantal OP-ers met psychische ver-

moeidheidsproblemen neemt bijna lineair toe met de leeftijd. In de leeftijdsgroep ’50-54’

kampt zowat de helft van de docenten en lectoren met psychische vermoeidheidsproblemen. 

De verklaring voor de knik in de curve vanaf 55 jaar is eenvoudig: alleen docenten en lecto-

ren ‘met reserve’ zijn dan nog aan de slag, de anderen hebben via één of andere uitstapre-

geling het beroep verlaten. Hier speelt m.a.w. een vorm van ‘survival of the fittest’, een fe-

nomeen dat in de stressliteratuur als het ‘healthy worker effect’ bekend staat. In het licht

van deze gegevens kan men begrip opbrengen voor de in de sector gevoerde pleidooien voor

het behoud van de vervroegde pensionering. 

% OP-leden 
met psychische 
vermoeidheidsproblemen
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Verschillen tussen departementen
Ook het departement, waaraan een docent of lector verbonden is, maakt een verschil. Werken

in het ene departement is duidelijk ‘stresserender’ dan in het andere. Wanneer we de ver-

schillende departementen ordenen volgens hun scores voor psychische vermoeidheid en

welbevinden, dan wordt duidelijk hoe groot de variatie is (zie volgende pagina). 

Elke hogeschool heeft haar eigen structuur en organisatie-eenheden hebben er uit-

eenlopende benamingen: departementen, opleidingseenheden, clusters, onderwijs-

groepen, afdelingen... Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze brochure steeds de

term ’departementen‘ om te verwijzen naar alle mogelijke organisatie-eenheden.
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Verschillen tussen 
departementen in kaart gebracht

Leeswijzer
De 142 departementen uit de 22 hogescholen werden in de grafieken gerangschikt op

basis van de departementscore (het gemiddelde van de individuele scores van de be-

trokken OP-leden) op de schaal psychische vermoeidheid en de schaal welbevinden in

het werk, van laag naar hoog. De hoogte van de balkjes geeft aan hoeveel departe-

menten zich in die specifieke schaalpositie bevinden. De verticale lijn verwijst naar

de gemiddelde score voor de Vlaamse beroepsbevolking.

Zo zijn er departementen die gunstiger psychische vermoeidheidscores laten optekenen dan

het gemiddelde van de Vlaamse beroepsbevolking, ook al moeten we de situatie van de ho-

gescholen in het algemeen als ronduit problematisch typeren. Omgekeerd zijn er voor wel-

bevinden in het werk en motivatie ook departementen die – ondanks de positieve sectorre-

sultaten – lager scoren dan de beroepsbevolking.

Ook binnen hogescholen treffen we diezelfde variatie in vermoeidheids- en motivatiescores

tussen departementen aan. Dit is meteen ook de reden waarom we geen (statistische) signi-

ficante verschillen tussen hogescholen terugvinden.
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Het zou te eenvoudig zijn om deze verschillen tussen departementen enkel toe te wijzen aan

verschillen in de leeftijdsstructuur, het aantal deeltijders of … de stressbestendigheid van

het betrokken docentencorps. De onderzoeksresultaten laten een duidelijke samenhang zien

met de specifieke organisatie-aanpak in departementen. Sommige departementen nemen

systematisch maatregelen die docenten en lectoren helpen om de werkdruk beheersbaar te

houden. In andere departementen bestaat veel onduidelijkheid en wordt een ad hoc (perso-

neels)beleid gevoerd: dit zorgt voor wrevel, spanningen en demotivatie bij het personeel. Dit

betekent dat departementen niet enkel van mekaar verschillen, maar ook – voor een deel –

het verschil maken. 

In deel 4 gaan we dieper in op de beleidsfactoren die belangrijk zijn voor (het voorkomen

van) psychische vermoeidheid, in deel 5 focussen we op organisatiekenmerken die een im-

pact hebben op welbevinden en motivatie.
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De zoektocht naar de oorzaken van psychische vermoeidheidsproblemen (en de verklaring

voor de vastgestelde verschillen tussen departementen) brengt ons bij (te) lange werkwe-

ken, (te) snelle veranderingen, onevenwichtige werkbelasting en taakverdeling. Kortom: een

werkdrukverhaal.

Hoge werkdruk veroorzaakt psychische vermoeidheidsproblemen… Het lijkt een open deur

intrappen. Nochtans wordt vaak de stelling verdedigd dat een hoge werkdruk op zich geen

probleem vormt, als personeelsleden maar voldoende inspraak hebben en kunnen rekenen

op sociale ondersteuning van collega’s en directe leiding. Natuurlijk zijn een goed uitge-

bouwd overleg, een prettige werksfeer en dagdagelijkse coaching door de chef – ook in ho-

gescholen – cruciale elementen voor een positief werkklimaat. Maar voor het verklaren van

verschillen én het voorkomen van psychische vermoeidheid, spelen ze nauwelijks een rol 

– zo leert het hogescholenonderzoek. Waar het dan wel op aankomt zijn maatregelen die de

werkdruk in toom houden: een haalbare taakbelasting, een gefaseerde aanpak van verande-

ringen en een evenwichtige taakverdeling.

Werken aan werkdruk

WERKDRUKBELEID PSYCHISCHE VERMOEIDHEID

■ TAAKBELASTING
■ VERANDERINGSAANPAK
■ TAAKINVULLINGSBELEID
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Taakbelasting
In tegenstelling tot de veel gehoorde (gratuite) uitspraken over het hoger onderwijs "waar

docenten met twaalf uurtjes lesgeven per week wel een echt luxeleventje hebben", wordt in

de Vlaamse hogescholen hard (en lang) gewerkt. Uit het onderzoek blijkt dat OP-leden in een

normale semesterweek gemiddeld 44,6 uur met hun opdracht bezig zijn. 

Want behalve de contacturen (‘die uurtjes lesgeven’) is er immers nog de voorbereiding hier-

van, de begeleiding van stages en eindwerken, de permanentie op het mentoraat, de uitwer-

king van internationale projecten, de afwerking van het doctoraat, … En vergaderen, veel

vergaderen: over de aanpassing van curricula, over ICT-gebuik bij begeleide zelfstudie, over

de doorlichtingen en visitatiecommissies... 

Natuurlijk zijn OP-ers professionals met heel veel autonomie, ook in het beheren van hun

eigen agenda. Je zou dus gemakkelijk kunnen beweren dat sommigen de (te) lange werkwe-

ken enkel aan zichzelf te danken hebben. Maar taakbelasting heeft natuurlijk nog veel meer

te maken met het in het departement gevoerde beleid. Wordt er al dan niet geïnvesteerd 

in intensieve studentenbegeleiding? Profileren we ons op ‘de markt’ via aanvullende oplei-

dingen? Welke plaats krijgt wetenschappelijk onderzoek in onze hogeschool? Hoeveel ener-

gie steken we in kwaliteitszorg? En (last but not least) wordt het personeelskader al dan niet

uitgebreid in functie van die nieuwe doelstellingen en bijkomende projecten? Het opdrach-

tenpakket en de takenbelasting van docenten en lectoren is m.a.w. vooral een afgeleide van

dergelijke beleidskeuzes.

Uit het onderzoek blijkt dat departementen een eigen koers (kunnen) varen en dat sommige

daarbij de lat veel hoger leggen dan andere – ook voor hun onderwijzend personeel. Want

het genoemde sectorgemiddelde van 44,6 uur per week camoufleert opmerkelijke verschil-

len tussen de departementen: de gemiddelde prestatieweek (omgerekend naar full time een-

heden om een zuivere vergelijking te krijgen) varieert er van 33,4 uur tot 55,3 uur.

Als ook de effecten van die verschillen in taakbelasting in beeld komen, dan kan je dit be-

leidsgegeven nog moeilijk negeren. Er is immers een duidelijk verband tussen de taakbe-

lasting in een departement en het aandeel van het personeel met vermoeidheidsproblemen.
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Percentage OP-leden met 
psychische vermoeidheidsproblemen

i.f.v. (verschillen in) taakbelasting 
op departementniveau

Departementen met een erg ambitieuze prestatiestandaard (en een gemiddelde werkweek

van meer dan 48 uur) tellen ongeveer 10% meer docenten en lectoren met psychische ver-

moeidheidsproblemen binnen hun rangen dan departementen die de taakbelasting binnen re-

delijke perken weten te houden. Het hanteren van realistische doelstellingen lijkt – ook in

hogescholen en t.a.v. het onderwijzend personeel – in ieder geval een adequaat uitgangspunt

voor een doeltreffend lange-termijn-management. 

Veranderingsaanpak
Over de continue stroom aan vernieuwingen die de hogescholen te verwerken krijgen, heb-

ben we het al gehad. Heel wat van die veranderingsdoelstellingen – zoals internationalise-

ring, kwaliteitszorg, academisering – worden vanuit het onderwijsbeleid van de overheid ge-

woonweg opgelegd. Ook onderwijskundige vernieuwingen, curriculumaanpassingen en pro-

grammahervormingen worden grotendeels vanuit Brussel gestuurd. 

Toch zijn er duidelijke verschillen in de manier waarop elk departement met die verande-

ringsdruk omgaat. In bepaalde departementen gebeurt dit met een duidelijke visie, planma-

tig en vooral stap voor stap. In andere is elke vorm van continuïteit zoek en gaat men chao-

tisch en overhaast te werk. Dit zorgt niet alleen voor veel onvrede, maar ook voor een gro-

tere psychische belasting bij het personeel. 

63% van de departementen voert (didactische) onderwijsvernieuwingen 

in een snel tempo door.

73% van de departementen voert curriculumhervormingen in een snel tempo door.
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Het aantal docenten en lectoren met vermoeidheidsproblemen ligt (met 45,4%) merkelijk

hoger in ‘hyperdynamische’ departementen dan in departementen met een planmatige en

gefaseerde veranderingsaanpak (38,8%). Ook binnen hogescholen zijn er blijkbaar grenzen

aan het menselijk aanpassingsvermogen. Als men met die grenzen geen rekening houdt, be-

staat het risico dat dynamiek plotseling dynamiet wordt.

Taakinvullingsbeleid
Tenslotte heeft ook de manier waarop taken en opdrachten binnen instellingen worden ver-

deeld impact op de psychische vermoeidheid bij personeelsleden. Worden functies precies

omschreven en verwachtingen t.a.v. het personeel duidelijk geformuleerd? Wordt er bij de

taakverdeling gewerkt met objectieve criteria? Gebeurt de taakinvulling al dan niet in over-

leg? Worden de taken evenwichtig verdeeld? 

in 46% van de departementen is er bij het vaststellen van de opdrachten 

van docenten en lectoren geen plaats voor overleg met de betrokkenen.

in 49% van de departementen gebeurt de taakverdeling niet op basis

van duidelijke, cijfermatige parameters.

in 66% van de departementen worden de taken en opdrachten

niet evenwichtig verdeeld.
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Het onderzoek naar het taakinvullingsbeleid in Vlaamse hogescholen levert een rijk gescha-

keerd beeld op. In sommige departementen lijkt improvisatie wel de leiddraad en willekeur

het voornaamste criterium bij de verdeling van opdrachten. Andere departementen hebben

de taakinvulling als het ware op boekhoudkundige leest geschoeid, inclusief verregaande

kwantificering van taakparameters en computersimulaties, maar zonder overleg met de OP-

leden zelf. Resultaat: discussies en ongenoegen over de gehanteerde methode. In nog ande-

re departementen wordt er volop overleg gepleegd maar eindigt dit in eindeloze palavers,

onduidelijkheid en (ook hier weer) wrevel bij het personeel. 

Het recept voor een uitgebalanceerd taakinvullingsbeleid is natuurlijk de combinatie van al

die ingrediënten: een planmatige aanpak, gebaseerd op objectieve parameters en intensieve

betrokkenheid van docenten en lectoren. Een dergelijke werkwijze biedt de beste garanties

voor een evenwichtige taakverdeling en zodoende ook voor het voorkomen van overbelaste

personeelsleden.
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Dit laatste wordt in ieder geval bevestigd door de cijfers over de psychische vermoeidheids-

effecten. Het aantal OP-leden met vermoeidsproblemen ligt beduidend hoger in departemen-

ten met een ‘ad hoc’ taakinvullingsbeleid (48%) in vergelijking met departementen met een

planmatig en evenwichtig taakinvullingsbeleid (39,4%).

Werkdrukbeleid
Departementen kunnen via maatregelen op het vlak van taakbelasting, via hun veranderings-

aanpak en via hun taakinvullingsbeleid wel degelijk iets doen aan de psychische vermoeid-

heidsproblemen van hun onderwijzend personeel. Dit is een eerste conclusie uit de cijfers en

analyses.

Als we departementen die op die drie beleidselementen ‘goed scoren’ confronteren met de-

partementen die het op die punten helemaal laten afweten, dan is de balans duidelijk: 15 %

minder OP-leden met vermoeidheidsklachten, bijna half zoveel ‘overspannen’ OP-leden.

Preventie van psychische vermoeidheidsklachten vereist dus een uitgekiend werkdrukbeleid:

streven naar een redelijke taakbelasting en arbeidsduur, ‘onthaasting’ ook op het vlak her-

vormingen en evenwicht in de taakverdeling door planning en overleg. 
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Blijft wel het feit dat departementen die een dergelijk werkdrukbeleid in praktijk brengen, in

termen van het aantal (acute) psychische vermoeidheidsgevallen toch nog beduidend hoger

afklokken dan de beroepsbevolking. Dit is meteen een tweede conclusies van dit werkdruk-

verhaal. Een preventiebeleid op lokaal vlak is nuttig en noodzakelijk, maar volstaat dus dui-

delijk niet om de alarmerende situatie op het vlak van psychische vermoeidheid bij het OP

recht te trekken. Een adequaat beleid op departementsniveau kan voor een deel ‘de kloof’

dichten, maar lang niet helemaal.

Een aantal kernelementen van het werkdrukprobleem zijn m.a.w. gemeenschappelijk voor

alle hogescholen en dienen dan ook op dat sectorniveau aangepakt. Over die kwestie wordt

trouwens door hogeschooldirecties, vakbonden én overheid reeds geruime tijd gediscussi-

eerd. De voorgestelde oplossingen vanuit de sector zijn inmiddels genoegzaam bekend: een

betere personeelsomkadering en een realistische financiering afgestemd op de bijkomende

opdrachten en de hooggespannen verwachtingen vanuit de samenleving. 
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De Vlaamse hogescholen kunnen (in vergelijking met andere sectoren) uitstekende geloofs-

brieven voorleggen over het welbevinden, de werkbetrokkenheid en de motivatie van hun

onderwijzend personeel. We moeten echter ook oppassen dat we met gemiddelde scores de

verschillen binnen de sector en de problemen bij een aantal departementen niet onder de

mat vegen. Hier en daar is ook op het terrein van welbevinden en motivatie van het perso-

neel nog heel wat werk aan de winkel, in vele gevallen is er ruimte voor verbetering. De

zoektocht naar praktische adviezen brengt ons ook hier bij de vraag naar de oorzaken van

die motivatieproblemen en de verklaring van de vastgestelde verschillen tussen departe-

menten.

Het (reeds besproken) veranderings- en taakinvullingsbeleid duikt ook op in deze motivatie-

analyse. In situaties van snelle hervormingen en geïmproviseerde taakafspraken is het risico

groot dat docenten en lectoren het noorden verliezen: ze weten niet precies wat van hen

verwacht wordt, twijfelen of ze hun job nog naar behoren invullen en haken in het slechtste

geval mentaal af. Rolonduidelijkheid leidt niet alleen tot psychische vermoeidheidsklachten,

maar ook tot motivatieproblemen – zo leren ons de onderzoeksresultaten. Of in positieve

termen uitgedrukt: vernieuwing in de job kan, mits stapsgewijze invoering en klare (taak)af-

spraken, een stimulans zijn om enthousiast aan de slag te blijven.

Maar daarnaast zijn nog twee andere beleidselementen van belang voor het welbevinden en

de motivatie van het personeel: de participatiecultuur en overlegpraktijk in het departement

en de ondersteuning vanuit het personeelsbeleid.

MOTIVATIEBELEID WELBEVINDEN IN HET WERK

■ VERANDERINGSAANPAK
■ TAAKINVULLINGSBELEID
■ PARTICIPATIE EN OVERLEG
■ PERSONEELSBELEID
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Percentage OP-leden 
met motivatieproblemen 

i.f.v. het participatiebeleid 

Participatie en overleg
Departementen verschillen van mekaar in de manier waarop het beleid wordt uitgestippeld

en docenten en lectoren daarbij betrokken worden. In sommige departementen wordt het

personeel op systematische wijze geïnformeerd en geconsulteerd. In andere ‘weet men nooit

van iets’ en wordt alles van bovenuit opgelegd en bepaald.

Natuurlijk is de realiteit wel wat genuanceerder dan deze zwart-wit-tekening. Over sommige

onderwerpen blijkt overleg en inspraak iets evidenter dan over andere. Zo wordt het OP in

83% van de departementen duidelijk geïnformeerd en actief betrokken bij de invoering en

de concrete invulling van onderwijsvernieuwingen. Maar in slechts 24% van departementen

heeft het personeel ook een vinger in de pap bij het uitstippelen van algemene beleidsopties

omtrent (bijvoorbeeld) externe dienstverlening, internationale samenwerking, taakinvul-

lingsbeleid of personeelsplanning.

Laatstgenoemde ‘organisatorische en bestuurlijke kwesties’ behoren op het eerste gezicht

misschien niet tot de dagdagelijkse bekommernissen van docenten en lectoren, maar bepa-

len (op termijn) wel het reilen en zeilen van het departement en functioneren van het perso-

neel daarbinnen. Het is logisch dat ook inspraak op deze terreinen cruciaal is voor een 

geëngageerd en gemotiveerd docentenkorps.
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Dat blijkt ook uit de cijfers: in departementen met een mangelend overlegklimaat tellen we

17,9% docenten en lectoren met motivatieproblemen, in departementen met een goed uitge-

bouwde overlegpraktijk valt dit cijfer terug tot 10,3%. 

Personeelsbeleid
Een coherent personeelsbeleid vereist maatregelen op uiteenlopende terreinen: begeleiding

van nieuwe docenten en lectoren, een planmatige aanpak van navorming, organisatie van

functioneringsgesprekken, een uitgewerkte vervangingsregeling… Sommige departementen

hebben reeds een aantal stappen gezet in de richting van een volwaardig ‘human ressource

management’, maar over het algemeen hebben de Vlaamse hogescholen hier nog een lange

weg te gaan.

in 60% van de departementen vinden systematisch functionerings-

gesprekken plaats, waar OP-leden hun verwachtingen en problemen kunnen 

aankaarten.

in 22% van de departementen bestaat een regeling voor het onthaal

van nieuwe OP-leden en krijgen zij de nodige begeleiding. 

17% van de departementen heeft een uitgebouwd navormingsbeleid.

3% van de departementen kent een goed uitgewerkte regeling 

voor vervanging van afwezige collega’s.
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Percentage OP-leden 
met motivatieproblemen 

i.f.v. het personeelsbeleid

Motivatie van OP-leden
i.f.v. (verschillen in) organisatie en

personeelsbeleid van departementen 

Een ondersteunend personeelsbeleid is echter een belangrijk instrument om de werkbetrok-

kendheid en motivatie van het personeel op peil te houden. Docenten en lectoren in depar-

tementen met een sterk uitgebouwd personeelsbeleid hebben immers beduidend meer ple-

zier in hun job en dus minder motivatieproblemen. De omvang van de probleemgroep (13,3%)

is hier kleiner dan in departementen zonder veel (beleidsmatige) ondersteuning van het per-

soneel (18,2%).

Motivatiebeleid
Het advies voor hogeschoolverantwoordelijken, die hun docenten en lectoren met plezier en

gemotiveerd aan de slag willen houden, is daarmee klaar. Duidelijke en evenwichtige taakaf-

spraken geven houvast in een tijdperk van snelle verandering. Een doorgedreven participa-

tie-aanpak kost tijd en energie maar loont de moeite. Het coachen van personeel vraagt een

uitgewerkt personeelsbeleid.
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Departementen met een slecht rapport op elk van die beleidsdomeinen falen dan ook t.a.v.

(het welbevinden van) hun personeel. Met een groep OP-ers met motivatieproblemen van

21,4 % en een groep ernstig gedemotiveerden van 3,4 % ligt de werkbetrokkenheid van do-

centen en lectoren er amper hoger dan bijvoorbeeld bij het personeel in supermarkten, auto-

assemblagebedrijven of boekhoudkantoren (24% resp. 4% voor de beroepsbevolking).

Departementen die genoemde aanbevelingen wel in praktijk hebben gezet, hebben vijf keer

minder (of 4,1%) docenten en lectoren met motivatieproblemen. OP-ers die uitgeblust zijn,

vind je er zelfs helemaal niet terug.
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Docenten en lectoren uit de Vlaamse hogescholen hebben een probleem, een stresspro-

bleem. De alarmerende cijfers over psychische vermoeidheidklachten laten daar weinig twij-

fel over bestaan. Ook de oorzaken zijn duidelijk: de (emotionele) belasting van het werken

met (veeleisende) studenten, de druk van continue veranderingen en (mede als gevolg daar-

van) de hoge taakbelasting. Kortom: de steeds toenemende verwachtingen die aan de hoge-

scholen en hun personeel worden gesteld laten de werkdruk té hoog oplopen. 

Preventie van psychische vermoeidheidsklachten is dus aan de orde: streven naar een rede-

lijke taakbelasting en beperking van de ‘normale’ werkweek van docenten en lectoren, na-

denken over snelheidsbegrenzers voor veranderingen en vernieuwingen en werk maken van

een planmatig en evenwichtig taakbeleid. Een aanpak op lokaal vlak – in hogescholen en de-

partementen – kan voor een deel soelaas brengen, maar de problemen niet oplossen. Het

gaat immers om een algemeen sectorprobleem en beleidsmaatregelen op dat niveau dringen

zich dan ook op. 

De dramatische geluiden over psychisch vermoeidheidsklachten betekenen evenwel niet dat

de doorsnee docent of lector er het hoofd bij laat hangen en uitgekeken is op zijn of haar job.

Integendeel, het welbevinden en de motivatie liggen in dit beroep erg hoog. Maar zoals bij
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psychische vermoeidheid, constateren we ook hier systematische verschillen tussen depar-

tementen. In sommige departementen zijn er wel degelijk motivatieproblemen.

Ook voor wie wil werken aan welbevinden in het werk, kunnen een aantal krijtlijnen worden

uitgezet: duidelijke en haalbare taakafspraken, ruimte voor participatie van het personeel,

een planmatig navormingsbeleid en een uitgekiende personeelscoaching. Directies die de

motivatie van hun lectoren en docenten op peil willen houden, weten wat gedaan. Zij hebben

voor een belangrijk deel de sleutel zelf in handen.

Het beleid in hogescholen en departementen heeft duidelijk zijn weerslag op de motivatie en

psychische vermoeidheid van de mensen die er werken. Maar omgekeerd bepaalt het stress-

peil bij docenten en lectoren ook of de dagelijkse organisatie in het departement gesmeerd

loopt of vierkant draait – zo blijkt uit cijfers over ziekteverzuim en personeelsverloop. Ook in

hogescholen is een stresspreventiebeleid dus geen luxezaak, maar een kwestie van duur-

zaam én efficiënt management.



STV-Innovatie & Arbeid verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek voor de
Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden over technologische innovatie, 
organisatieverandering en nieuwe arbeidsvormen. De dienstverlening staat borg
voor de verspreiding van bruikbare resultaten in fabrieken, kantoren en instellingen.

Binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vormt STV-Innovatie 
& Arbeid een kenniscentrum dat de Vlaamse sociale partners begeleidt bij innovaties
in het bedrijfsleven. De SERV is het overleg- en adviescollege van de Vlaamse 
sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werk-
gevers- en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties. De
SERV organiseert het Vlaamse sociale overleg en adviseert de Vlaamse regering 
en het Vlaams parlement over alle belangrijke sociale en economische aangelegen-
heden.

De resultaten van STV-projecten vindt men terug in vlot leesbare en beknopte 
brochures en in meer gestoffeerde informatiedossiers. STV-Innovatie & Arbeid
beschikt ook over een gespecialiseerd documentatiecentrum. Jaarlijks ondersteunt
STV-Innovatie & Arbeid meer dan 100 vormingsactiviteiten. STV-medewerkers 
en -medewerksters werken rond diverse thema’s mee als lesgever of expert aan
vormingssessies van vakbonden, managementtrainingen, studiedagen en seminaries. 

Actuele informatie over STV-projecten en het STV-vormingsaanbod is te vinden op
onze website: http://www.serv.be/stv
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■ "Twaalfduizend studenten, docenten, andere personeelsleden 
en directieleden manifesteerden gisteren op de brede Albert-II-
laan voor het Vlaamse ministerie van Onderwijs. De docenten eisten
werkdrukverlaging. Zij vernamen onlangs dat zij de kampioenen van
de stress zijn. Dat stond in een onderzoek van de gerenommeerde
Stichting STV…" 
(Guy Tegenbos in De Standaard)

■ Deze brochure vat de voornaamste bevindingen van het onderzoek
‘Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen’ samen. Het
onderzoek is gebaseerd op een peiling bij 5.454 docenten en
lectoren uit de Vlaamse hogescholen.


