
 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.1 

 

 

 
 

 
Onderzoeksproject “Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen” - ATP 
 
Frequentieverdelingen op het niveau van de sector 
 
 

 
DEEL A 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * Hoe kan u uw functie het best omschrijven?  
 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven?  

    

uitvoerende
, 

administrati
eve of 

technische 
functie 

beleids- of 
onderwijsond
ersteunende 
(staf)functie 

maatschap
pelijlke 

dienstverle
ning en/of 
onderzoek 

leidinggev
ende 

functie Total 
Count 1083 0 0 0 1083uitvoerend 
% within Hoe kan 
u uw functie het 
best omschrijven? 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Count 0 229 96 111 436

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan 
u uw functie het 
best omschrijven? 

,0% 52,5% 22,0% 25,5% 100,0%

Count 1083 229 96 111 1519Total 
% within Hoe kan 
u uw functie het 
best omschrijven? 

71,3% 15,1% 6,3% 7,3% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.2 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * Hoe dikwijls doet u overuren?  
 

Hoe dikwijls doet u overuren? 
    nooit soms vaak Total 

Count 138 722 222 1082uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

12,8% 66,7% 20,5% 100,0%

Count 22 168 246 436

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,0% 38,5% 56,4% 100,0%

Count 160 890 468 1518Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

10,5% 58,6% 30,8% 100,0%

 
 
 

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven? ( 
functie1)   

Hoeveel 
overuren 

presteert u 
gemiddeld 
per week? 

aantal overuren 
in fulltime 

equivalenten 
Mean 2,08 2,3508
N 779 779

uitvoerend 

Std. Deviation 2,420 2,85110
Mean 5,22 5,5141
N 378 378

staf-leiding 

Std. Deviation 4,692 4,84292
Mean 3,10 3,3843
N 1157 1157

Total 

Std. Deviation 3,646 3,91443
 
 
  



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.3 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * Heeft u gedurende het voorbije jaar overwogen elders werk te zoeken? 
(eldersw1)  
 

Heeft u gedurende het 
voorbije jaar overwogen 
elders werk te zoeken? 

(eldersw1) 

    neen ja Total 
Count 813 267 1080 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

75,3% 24,7% 100,0% 

Count 306 129 435 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

70,3% 29,7% 100,0% 

Count 1119 396 1515 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

73,9% 26,1% 100,0% 

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * Heeft u gedurende het voorbije jaar elders gesolliciteerd?  
 

Heeft u gedurende het 
voorbije jaar elders 

gesolliciteerd? 

    neen ja Total 
Count 970 108 1078 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

90,0% 10,0% 100,0% 

Count 383 51 434 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

88,2% 11,8% 100,0% 

Count 1353 159 1512 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

89,5% 10,5% 100,0% 

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.4 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * Hoeveel keer bleef u  in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of 
ongeval? (freqzkt1)  
 

Hoeveel keer bleef u  in de afgelopen 12 maanden thuis 
wegens ziekte of ongeval? (freqzkt1) 

    

geen 
enkele 
keer 1 keer 2 keer 

3 of 4 
keer 

5 keer of 
meer Total 

Count 403 366 213 78 20 1080uitvoerend 
% within Hoe 
kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

37,3% 33,9% 19,7% 7,2% 1,9% 100,0%

Count 197 145 64 24 3 433

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe 
kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

45,5% 33,5% 14,8% 5,5% ,7% 100,0%

Count 600 511 277 102 23 1513Total 
% within Hoe 
kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

39,7% 33,8% 18,3% 6,7% 1,5% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * Hoelang in totaal bleef u de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of 
ongeval? (duurzkt1)  
 

Hoelang in totaal bleef u de afgelopen 12 maanden thuis 
wegens ziekte of ongeval? (duurzkt1) 

    

geen 
enkele 

dag 
1-7 

dagen 
8-30 

dagen 
1-6 

maande 
+6 

maanden Total 
Count 400 530 107 35 5 1077uitvoerend 
% within Hoe 
kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

37,1% 49,2% 9,9% 3,2% ,5% 100,0%

Count 197 196 29 10 3 435

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe 
kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

45,3% 45,1% 6,7% 2,3% ,7% 100,0%

Count 597 726 136 45 8 1512Total 
% within Hoe 
kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

39,5% 48,0% 9,0% 3,0% ,5% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.5 

 

DEEL B 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh1 Moet u erg snel werken?  
 

wh1 Moet u erg snel werken? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 18 493 446 114 1071uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

1,7% 46,0% 41,6% 10,6% 100,0%

Count 3 154 206 67 430

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

,7% 35,8% 47,9% 15,6% 100,0%

Count 21 647 652 181 1501Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

1,4% 43,1% 43,4% 12,1% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh2 Heeft u teveel werk te doen?  
 

wh2 Heeft u teveel werk te doen? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 63 437 382 187 1069uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,9% 40,9% 35,7% 17,5% 100,0%

Count 10 105 170 147 432

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

2,3% 24,3% 39,4% 34,0% 100,0%

Count 73 542 552 334 1501Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

4,9% 36,1% 36,8% 22,3% 100,0%

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.6 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh3 Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?  
 

wh3 Moet u extra hard werken om iets af te 
krijgen? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 68 602 352 46 1068uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

6,4% 56,4% 33,0% 4,3% 100,0%

Count 6 199 188 38 431

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

1,4% 46,2% 43,6% 8,8% 100,0%

Count 74 801 540 84 1499Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

4,9% 53,4% 36,0% 5,6% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh4 Werkt u onder tijdsdruk?  
 

wh4 Werkt u onder tijdsdruk? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 53 557 366 89 1065uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,0% 52,3% 34,4% 8,4% 100,0%

Count 6 172 172 82 432

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

1,4% 39,8% 39,8% 19,0% 100,0%

Count 59 729 538 171 1497Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

3,9% 48,7% 35,9% 11,4% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.7 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh5 Moet u zich haasten?  
 

wh5 Moet u zich haasten? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 42 599 369 56 1066uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

3,9% 56,2% 34,6% 5,3% 100,0%

Count 7 198 182 41 428

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

1,6% 46,3% 42,5% 9,6% 100,0%

Count 49 797 551 97 1494Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

3,3% 53,3% 36,9% 6,5% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh6 Kunt u uw werk op uw gemak doen?  
 

wh6 Kunt u uw werk op uw gemak doen? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 33 280 625 125 1063uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

3,1% 26,3% 58,8% 11,8% 100,0%

Count 4 91 256 81 432

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

,9% 21,1% 59,3% 18,8% 100,0%

Count 37 371 881 206 1495Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

2,5% 24,8% 58,9% 13,8% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.8 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh7 Heeft u te maken met achterstand in uw werkzaamheden?  
 

wh7 Heeft u te maken met achterstand in uw 
werkzaamheden? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 261 574 170 62 1067uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

24,5% 53,8% 15,9% 5,8% 100,0%

Count 50 219 122 41 432

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

11,6% 50,7% 28,2% 9,5% 100,0%

Count 311 793 292 103 1499Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

20,7% 52,9% 19,5% 6,9% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh8 Heeft u teweinig werk?  
 

wh8 Heeft u teweinig werk? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 3 14 179 870 1066uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

,3% 1,3% 16,8% 81,6% 100,0%

Count 0 2 30 399 431

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

,0% ,5% 7,0% 92,6% 100,0%

Count 3 16 209 1269 1497Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

,2% 1,1% 14,0% 84,8% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.9 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh9 Heeft u problemen met het werktempo?  
 

wh9 Heeft u problemen met het werktempo? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 433 554 65 1 1053uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

41,1% 52,6% 6,2% ,1% 100,0%

Count 155 243 23 2 423

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

36,6% 57,4% 5,4% ,5% 100,0%

Count 588 797 88 3 1476Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

39,8% 54,0% 6,0% ,2% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh10 Heeft u problemen met de werkdruk?  
 

wh10 Heeft u problemen met de werkdruk? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 338 616 98 13 1065uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

31,7% 57,8% 9,2% 1,2% 100,0%

Count 94 280 43 12 429

Hoe kan u uw 
functie het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

21,9% 65,3% 10,0% 2,8% 100,0%

Count 432 896 141 25 1494Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

28,9% 60,0% 9,4% 1,7% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.10 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * wh11 Zou u het kalmer aan willen doen in uw werk?  
 

wh11 Zou u het kalmer aan willen doen in uw werk?

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 291 617 138 19 1065uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

27,3% 57,9% 13,0% 1,8% 100,0%

Count 84 252 88 6 430

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

19,5% 58,6% 20,5% 1,4% 100,0%

Count 375 869 226 25 1495Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

25,1% 58,1% 15,1% 1,7% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * eb1 Is uw werk emotioneel zwaar?  
 

eb1 Is uw werk emotioneel zwaar? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 473 491 84 15 1063uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

44,5% 46,2% 7,9% 1,4% 100,0%

Count 115 232 69 10 426

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

27,0% 54,5% 16,2% 2,3% 100,0%

Count 588 723 153 25 1489Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

39,5% 48,6% 10,3% 1,7% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.11 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * eb2 Wordt u in uw werk met dingen geconfronteerd die u persoonlijk 
raken?  
 

eb2 Wordt u in uw werk met dingen geconfronteerd 
die u persoonlijk raken? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 351 624 74 11 1060uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

33,1% 58,9% 7,0% 1,0% 100,0%

Count 97 264 66 2 429

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

22,6% 61,5% 15,4% ,5% 100,0%

Count 448 888 140 13 1489Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

30,1% 59,6% 9,4% ,9% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * eb3 Wordt er door anderen een persoonlijk beroep op u gedaan in uw 
werk?  
 

eb3 Wordt er door anderen een persoonlijk beroep 
op u gedaan in uw werk? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 146 553 298 61 1058uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

13,8% 52,3% 28,2% 5,8% 100,0%

Count 23 187 191 25 426

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,4% 43,9% 44,8% 5,9% 100,0%

Count 169 740 489 86 1484Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

11,4% 49,9% 33,0% 5,8% 100,0%

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.12 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * eb4 Voelt u zich persoonlijk aangevallen of bedreigd in uw werk?  
 

eb4 Voelt u zich persoonlijk aangevallen of 
bedreigd in uw werk? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 630 381 39 8 1058uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

59,5% 36,0% 3,7% ,8% 100,0%

Count 225 180 18 4 427

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

52,7% 42,2% 4,2% ,9% 100,0%

Count 855 561 57 12 1485Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

57,6% 37,8% 3,8% ,8% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * eb5 Heeft u in uw werk contacten met lastige klanten of patiënten?  
 

eb5 Heeft u in uw werk contacten met lastige 
klanten of patiënten? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 401 600 55 4 1060uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

37,8% 56,6% 5,2% ,4% 100,0%

Count 166 230 32 1 429

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

38,7% 53,6% 7,5% ,2% 100,0%

Count 567 830 87 5 1489Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

38,1% 55,7% 5,8% ,3% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.13 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * eb6 Moet u voor uw werk mensen kunnen overtuigen of overreden?  
 

eb6 Moet u voor uw werk mensen kunnen 
overtuigen of overreden? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 257 610 175 16 1058uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

24,3% 57,7% 16,5% 1,5% 100,0%

Count 17 190 194 27 428

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

4,0% 44,4% 45,3% 6,3% 100,0%

Count 274 800 369 43 1486Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

18,4% 53,8% 24,8% 2,9% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * eb7 Komt u door uw werk in aangrijpende situaties terecht?  
 

eb7 Komt u door uw werk in aangrijpende situaties 
terecht? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 463 558 36 0 1057uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

43,8% 52,8% 3,4% ,0% 100,0%

Count 136 249 41 1 427

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

31,9% 58,3% 9,6% ,2% 100,0%

Count 599 807 77 1 1484Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

40,4% 54,4% 5,2% ,1% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.14 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * aw1 Moet u in uw werk telkens dezelfde dingen doen?  
 

aw1 Moet u in uw werk telkens dezelfde dingen 
doen? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 95 502 404 60 1061uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

9,0% 47,3% 38,1% 5,7% 100,0%

Count 90 279 55 6 430

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

20,9% 64,9% 12,8% 1,4% 100,0%

Count 185 781 459 66 1491Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

12,4% 52,4% 30,8% 4,4% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * aw2 Is voor uw werk creativiteit vereist?  
 

aw2 Is voor uw werk creativiteit vereist? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 74 305 578 103 1060uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

7,0% 28,8% 54,5% 9,7% 100,0%

Count 97 240 87 7 431

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

22,5% 55,7% 20,2% 1,6% 100,0%

Count 171 545 665 110 1491Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

11,5% 36,6% 44,6% 7,4% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.15 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * aw3 Is uw werk gevariëerd?  
 

aw3 Is uw werk gevariëerd? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 182 525 327 29 1063uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

17,1% 49,4% 30,8% 2,7% 100,0%

Count 150 231 47 3 431

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

34,8% 53,6% 10,9% ,7% 100,0%

Count 332 756 374 32 1494Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

22,2% 50,6% 25,0% 2,1% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * aw4 Vraagt uw werk een eigen inbreng?  
 

aw4 Vraagt uw werk een eigen inbreng? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 135 474 402 48 1059uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

12,7% 44,8% 38,0% 4,5% 100,0%

Count 172 213 43 2 430

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

40,0% 49,5% 10,0% ,5% 100,0%

Count 307 687 445 50 1489Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

20,6% 46,1% 29,9% 3,4% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.16 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * aw5 Doet uw werk voldoende beroep op al uw vaardigheden en 
capaciteiten?  
 

aw5 Doet uw werk voldoende beroep op al uw 
vaardigheden en capaciteiten? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 128 480 382 68 1058uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

12,1% 45,4% 36,1% 6,4% 100,0%

Count 110 222 88 11 431

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

25,5% 51,5% 20,4% 2,6% 100,0%

Count 238 702 470 79 1489Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

16,0% 47,1% 31,6% 5,3% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * aw6 Heeft u in uw werk voldoende afwisseling?  
 

aw6 Heeft u in uw werk voldoende afwisseling? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 162 514 351 28 1055uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

15,4% 48,7% 33,3% 2,7% 100,0%

Count 141 227 58 5 431

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

32,7% 52,7% 13,5% 1,2% 100,0%

Count 303 741 409 33 1486Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

20,4% 49,9% 27,5% 2,2% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.17 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * viw1 Treden er belangrijke veranderingen op in uw taken?  
 

viw1 Treden er belangrijke veranderingen op in uw 
taken? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 112 721 206 19 1058uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

10,6% 68,1% 19,5% 1,8% 100,0%

Count 14 236 161 15 426

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

3,3% 55,4% 37,8% 3,5% 100,0%

Count 126 957 367 34 1484Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

8,5% 64,5% 24,7% 2,3% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * viw2 Vindt u het moeilijk om u aan te passen aan veranderingen in uw 
taken?   
 

viw2 Vindt u het moeilijk om u aan te passen aan 
veranderingen in uw taken? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 574 441 33 6 1054uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

54,5% 41,8% 3,1% ,6% 100,0%

Count 207 202 16 1 426

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

48,6% 47,4% 3,8% ,2% 100,0%

Count 781 643 49 7 1480Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

52,8% 43,4% 3,3% ,5% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.18 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * viw3 Geeft het veranderen van uw taken problemen?  
 

viw3 Geeft het veranderen van uw taken 
problemen? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 544 460 45 1 1050uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

51,8% 43,8% 4,3% ,1% 100,0%

Count 183 230 10 2 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

43,1% 54,1% 2,4% ,5% 100,0%

Count 727 690 55 3 1475Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

49,3% 46,8% 3,7% ,2% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * viw4 Heeft het veranderen van uw taken negatieve gevolgen voor u?  
 

viw4 Heeft het veranderen van uw taken negatieve 
gevolgen voor u? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 544 458 38 8 1048uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

51,9% 43,7% 3,6% ,8% 100,0%

Count 216 191 17 1 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

50,8% 44,9% 4,0% ,2% 100,0%

Count 760 649 55 9 1473Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

51,6% 44,1% 3,7% ,6% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.19 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * viw5 Worden voorgenomen veranderingen in uw taken goed 
geïntroduceerd?  
 

viw5 Worden voorgenomen veranderingen in uw 
taken goed geïntroduceerd? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 89 208 503 248 1048uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

8,5% 19,8% 48,0% 23,7% 100,0%

Count 33 94 203 90 420

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

7,9% 22,4% 48,3% 21,4% 100,0%

Count 122 302 706 338 1468Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

8,3% 20,6% 48,1% 23,0% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * pw1 Moet u dingen doen in uw werk waaraan u een hekel hebt?  
 

pw1 Moet u dingen doen in uw werk waaraan u een 
hekel hebt? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 285 719 45 3 1052uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

27,1% 68,3% 4,3% ,3% 100,0%

Count 67 334 23 1 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

15,8% 78,6% 5,4% ,2% 100,0%

Count 352 1053 68 4 1477Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

23,8% 71,3% 4,6% ,3% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.20 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * pw2 Krijgt u tegenstrijdige opdrachten?  
 

pw2 Krijgt u tegenstrijdige opdrachten? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 471 497 74 7 1049uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

44,9% 47,4% 7,1% ,7% 100,0%

Count 183 214 25 4 426

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

43,0% 50,2% 5,9% ,9% 100,0%

Count 654 711 99 11 1475Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

44,3% 48,2% 6,7% ,7% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * pw3 Met u uw werk op een andere manier doen dan u zelf zou willen?  
 

pw3 Met u uw werk op een andere manier doen 
dan u zelf zou willen? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 319 619 100 12 1050uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

30,4% 59,0% 9,5% 1,1% 100,0%

Count 131 243 46 6 426

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

30,8% 57,0% 10,8% 1,4% 100,0%

Count 450 862 146 18 1476Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

30,5% 58,4% 9,9% 1,2% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.21 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * pw4 Moet u werk doen dat u liever niet zou doen?  
 

pw4 Moet u werk doen dat u liever niet zou doen? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 276 706 58 7 1047uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

26,4% 67,4% 5,5% ,7% 100,0%

Count 77 327 19 2 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

18,1% 76,9% 4,5% ,5% 100,0%

Count 353 1033 77 9 1472Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

24,0% 70,2% 5,2% ,6% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * pw5 Heeft u conflicten met uw collega's over de inhoud van uw taken?  
 

pw5 Heeft u conflicten met uw collega's over de 
inhoud van uw taken? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 718 295 29 2 1044uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

68,8% 28,3% 2,8% ,2% 100,0%

Count 260 153 11 1 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

61,2% 36,0% 2,6% ,2% 100,0%

Count 978 448 40 3 1469Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

66,6% 30,5% 2,7% ,2% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.22 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * pw6 Heeft u conflicten met uw directe leiding over de inhoud van uw 
taken?  
 

pw6 Heeft u conflicten met uw directe leiding over 
de inhoud van uw taken? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 690 307 40 6 1043uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

66,2% 29,4% 3,8% ,6% 100,0%

Count 265 141 16 3 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

62,4% 33,2% 3,8% ,7% 100,0%

Count 955 448 56 9 1468Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

65,1% 30,5% 3,8% ,6% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw1 Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden?  
 

ziw1 Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw 
werkzaamheden? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 199 592 219 33 1043uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

19,1% 56,8% 21,0% 3,2% 100,0%

Count 143 240 35 7 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

33,6% 56,5% 8,2% 1,6% 100,0%

Count 342 832 254 40 1468Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

23,3% 56,7% 17,3% 2,7% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.23 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw2 Heeft u invloed op de planning van uw werkzaamheden?  
 

ziw2 Heeft u invloed op de planning van uw 
werkzaamheden? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 199 500 273 68 1040uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

19,1% 48,1% 26,3% 6,5% 100,0%

Count 166 194 59 6 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

39,1% 45,6% 13,9% 1,4% 100,0%

Count 365 694 332 74 1465Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

24,9% 47,4% 22,7% 5,1% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw3 Heeft u invloed op het werktempo?  
 

ziw3 Heeft u invloed op het werktempo? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 142 368 425 105 1040uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

13,7% 35,4% 40,9% 10,1% 100,0%

Count 92 171 144 17 424

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

21,7% 40,3% 34,0% 4,0% 100,0%

Count 234 539 569 122 1464Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

16,0% 36,8% 38,9% 8,3% 100,0%

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw4 Kunt u zelf bepalen hoe u uw werk uitvoert?  
 

ziw4 Kunt u zelf bepalen hoe u uw werk uitvoert? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 185 561 264 27 1037uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

17,8% 54,1% 25,5% 2,6% 100,0%

Count 137 231 52 5 425

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

32,2% 54,4% 12,2% 1,2% 100,0%

Count 322 792 316 32 1462Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

22,0% 54,2% 21,6% 2,2% 100,0%



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.24 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw5 Kunt u uw werk even onderbreken als u dat nodig vindt?  
 

ziw5 Kunt u uw werk even onderbreken als u dat 
nodig vindt? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 232 337 419 46 1034uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

22,4% 32,6% 40,5% 4,4% 100,0%

Count 122 147 140 12 421

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

29,0% 34,9% 33,3% 2,9% 100,0%

Count 354 484 559 58 1455Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

24,3% 33,3% 38,4% 4,0% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw6 Kunt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden bepalen?  
 

ziw6 Kunt u zelf de volgorde van uw 
werkzaamheden bepalen? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 202 523 287 24 1036uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

19,5% 50,5% 27,7% 2,3% 100,0%

Count 133 209 78 3 423

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

31,4% 49,4% 18,4% ,7% 100,0%

Count 335 732 365 27 1459Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

23,0% 50,2% 25,0% 1,9% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.25 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw7 Kunt u meebeslissen over het tijdstip waarop iets af moet zijn?  
 

ziw7 Kunt u meebeslissen over het tijdstip waarop 
iets af moet zijn? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 62 339 487 140 1028uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

6,0% 33,0% 47,4% 13,6% 100,0%

Count 41 203 163 14 421

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

9,7% 48,2% 38,7% 3,3% 100,0%

Count 103 542 650 154 1449Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

7,1% 37,4% 44,9% 10,6% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw8 Kunt u zelf bepalen hoeveel tijd u aan een bepaalde activiteit 
besteedt?  
 

ziw8 Kunt u zelf bepalen hoeveel tijd u aan een 
bepaalde activiteit besteedt? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 155 464 366 51 1036uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

15,0% 44,8% 35,3% 4,9% 100,0%

Count 95 230 96 2 423

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

22,5% 54,4% 22,7% ,5% 100,0%

Count 250 694 462 53 1459Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

17,1% 47,6% 31,7% 3,6% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.26 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw9 Lost u problemen in uw werkzaamheden zelf op?  
 

ziw9 Lost u problemen in uw werkzaamheden zelf 
op? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 276 642 115 3 1036uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

26,6% 62,0% 11,1% ,3% 100,0%

Count 148 255 18 2 423

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

35,0% 60,3% 4,3% ,5% 100,0%

Count 424 897 133 5 1459Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

29,1% 61,5% 9,1% ,3% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw10 Kunt u uw werk zelf indelen?  
 

ziw10 Kunt u uw werk zelf indelen? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 254 556 207 15 1032uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

24,6% 53,9% 20,1% 1,5% 100,0%

Count 156 230 34 3 423

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

36,9% 54,4% 8,0% ,7% 100,0%

Count 410 786 241 18 1455Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

28,2% 54,0% 16,6% 1,2% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.27 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * ziw11 Kunt u zelf de inhoud van uw werkzaamheden bepalen?  
 

ziw11 Kunt u zelf de inhoud van uw 
werkzaamheden bepalen? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 61 336 481 153 1031uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,9% 32,6% 46,7% 14,8% 100,0%

Count 47 212 144 16 419

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

11,2% 50,6% 34,4% 3,8% 100,0%

Count 108 548 625 169 1450Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

7,4% 37,8% 43,1% 11,7% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr1 Kunt u met uw directe leiding praten over de problemen op het 
werk?  
 

inspr1 Kunt u met uw directe leiding praten over de 
problemen op het werk? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 356 295 319 62 1032uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

34,5% 28,6% 30,9% 6,0% 100,0%

Count 142 147 111 21 421

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

33,7% 34,9% 26,4% 5,0% 100,0%

Count 498 442 430 83 1453Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

34,3% 30,4% 29,6% 5,7% 100,0%

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.28 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr2 Heeft u veel te zeggen over wat gebeurt op uw werkplek?  
 

inspr2 Heeft u veel te zeggen over wat gebeurt op 
uw werkplek? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 60 319 512 137 1028uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,8% 31,0% 49,8% 13,3% 100,0%

Count 72 174 149 24 419

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

17,2% 41,5% 35,6% 5,7% 100,0%

Count 132 493 661 161 1447Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

9,1% 34,1% 45,7% 11,1% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr3 Kunt u mee beslissen over dingen die met uw werk te maken 
hebben?  
 

inspr3 Kunt u mee beslissen over dingen die met 
uw werk te maken hebben? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 86 392 457 95 1030uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

8,3% 38,1% 44,4% 9,2% 100,0%

Count 88 209 108 15 420

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

21,0% 49,8% 25,7% 3,6% 100,0%

Count 174 601 565 110 1450Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

12,0% 41,4% 39,0% 7,6% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.29 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr4 Kunt u met uw directe leiding voldoende overleggen over uw werk?  
 

inspr4 Kunt u met uw directe leiding voldoende 
overleggen over uw werk? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 261 346 362 64 1033uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

25,3% 33,5% 35,0% 6,2% 100,0%

Count 115 149 137 20 421

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

27,3% 35,4% 32,5% 4,8% 100,0%

Count 376 495 499 84 1454Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

25,9% 34,0% 34,3% 5,8% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr5 Kunt u mee bepalen wat wel en wat niet tot uw taak behoort?  
 

inspr5 Kunt u mee bepalen wat wel en wat niet tot 
uw taak behoort? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 65 290 472 203 1030uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

6,3% 28,2% 45,8% 19,7% 100,0%

Count 63 179 147 30 419

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

15,0% 42,7% 35,1% 7,2% 100,0%

Count 128 469 619 233 1449Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

8,8% 32,4% 42,7% 16,1% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.30 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr6 Kunt u mee beslissen over de aard van uw werk?  
 

inspr6 Kunt u mee beslissen over de aard van uw 
werk? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 54 286 481 202 1023uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,3% 28,0% 47,0% 19,7% 100,0%

Count 68 184 133 32 417

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

16,3% 44,1% 31,9% 7,7% 100,0%

Count 122 470 614 234 1440Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

8,5% 32,6% 42,6% 16,3% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr7 Heeft u rechtstreeks invloed op beslissen van uw afdeling/bedrijf?  
 

inspr7 Heeft u rechtstreeks invloed op beslissen 
van uw afdeling/bedrijf? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 18 117 513 377 1025uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

1,8% 11,4% 50,0% 36,8% 100,0%

Count 65 139 148 66 418

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

15,6% 33,3% 35,4% 15,8% 100,0%

Count 83 256 661 443 1443Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,8% 17,7% 45,8% 30,7% 100,0%

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.31 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * inspr8 Heeft u invloed op de verdeling van het werk onder u en uw 
collega's?  
 

inspr8 Heeft u invloed op de verdeling van het werk 
onder u en uw collega's? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 41 171 500 311 1023uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

4,0% 16,7% 48,9% 30,4% 100,0%

Count 73 164 129 52 418

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

17,5% 39,2% 30,9% 12,4% 100,0%

Count 114 335 629 363 1441Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

7,9% 23,2% 43,7% 25,2% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl1 Kunt u op uw direchte leiding rekenen wanneer u het in uw werk wat 
moeilijk krijgt?  
 

rl1 Kunt u op uw direchte leiding rekenen wanneer 
u het in uw werk wat moeilijk krijgt? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 305 312 340 73 1030uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

29,6% 30,3% 33,0% 7,1% 100,0%

Count 123 123 141 26 413

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

29,8% 29,8% 34,1% 6,3% 100,0%

Count 428 435 481 99 1443Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

29,7% 30,1% 33,3% 6,9% 100,0%

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.32 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl2 Kunt u als het nodig is uw directe leiding om hulp vragen?  
 

rl2 Kunt u als het nodig is uw directe leiding om 
hulp vragen? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 321 302 340 67 1030uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

31,2% 29,3% 33,0% 6,5% 100,0%

Count 122 127 139 24 412

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

29,6% 30,8% 33,7% 5,8% 100,0%

Count 443 429 479 91 1442Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

30,7% 29,8% 33,2% 6,3% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl3 Is de verstandhhouding met de directe leiding goed?  
 

rl3 Is de verstandhhouding met de directe leiding 
goed? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 438 405 168 19 1030uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

42,5% 39,3% 16,3% 1,8% 100,0%

Count 173 182 50 9 414

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

41,8% 44,0% 12,1% 2,2% 100,0%

Count 611 587 218 28 1444Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

42,3% 40,7% 15,1% 1,9% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.33 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl4 Heeft u conflicten met uw directe leiding?  
 

rl4 Heeft u conflicten met uw directe leiding? 
    nooit soms vaak altijd Total 

Count 626 372 21 6 1025uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

61,1% 36,3% 2,0% ,6% 100,0%

Count 231 169 11 3 414

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

55,8% 40,8% 2,7% ,7% 100,0%

Count 857 541 32 9 1439Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

59,6% 37,6% 2,2% ,6% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl5 Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw directe leiding?  
 

rl5 Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw 
directe leiding? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 260 381 322 64 1027uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

25,3% 37,1% 31,4% 6,2% 100,0%

Count 99 172 118 25 414

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

23,9% 41,5% 28,5% 6,0% 100,0%

Count 359 553 440 89 1441Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

24,9% 38,4% 30,5% 6,2% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.34 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl6 Heeft u te maken met agressie van uw directe leiding?  
 

rl6 Heeft u te maken met agressie van uw directe 
leiding? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 919 92 11 2 1024uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

89,7% 9,0% 1,1% ,2% 100,0%

Count 367 42 2 2 413

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

88,9% 10,2% ,5% ,5% 100,0%

Count 1286 134 13 4 1437Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

89,5% 9,3% ,9% ,3% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl7 Is uw directe leiding vriendelijk tegen u?  
 

rl7 Is uw directe leiding vriendelijk tegen u? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 554 338 124 8 1024uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

54,1% 33,0% 12,1% ,8% 100,0%

Count 225 150 30 6 411

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

54,7% 36,5% 7,3% 1,5% 100,0%

Count 779 488 154 14 1435Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

54,3% 34,0% 10,7% 1,0% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.35 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl8 Heerst er tussen u en uw directe leiding een prettige sfeer?  
 

rl8 Heerst er tussen u en uw directe leiding een 
prettige sfeer? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 377 413 202 34 1026uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

36,7% 40,3% 19,7% 3,3% 100,0%

Count 156 172 63 23 414

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

37,7% 41,5% 15,2% 5,6% 100,0%

Count 533 585 265 57 1440Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

37,0% 40,6% 18,4% 4,0% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * rl9 Doen zich tussen u en uw directe leiding vervelende gebeurtenissen 
voor?  
 

rl9 Doen zich tussen u en uw directe leiding 
vervelende gebeurtenissen voor? 

    nooit soms vaak altijd Total 
Count 577 414 29 3 1023uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

56,4% 40,5% 2,8% ,3% 100,0%

Count 213 183 15 3 414

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

51,4% 44,2% 3,6% ,7% 100,0%

Count 790 597 44 6 1437Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

55,0% 41,5% 3,1% ,4% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.36 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * lm1 Leert u nieuwe dingen op het werk?  
 

lm1 Leert u nieuwe dingen op het werk? 
    altijd vaak soms nooit Total 

Count 54 364 549 60 1027uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,3% 35,4% 53,5% 5,8% 100,0%

Count 53 210 141 11 415

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

12,8% 50,6% 34,0% 2,7% 100,0%

Count 107 574 690 71 1442Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

7,4% 39,8% 47,9% 4,9% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * lm2 Biedt uw baan u mogelijkheden voor persoonlijke groei en 
ontwikkeling?  
 

lm2 Biedt uw baan u mogelijkheden voor 
persoonlijke groei en ontwikkeling? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 54 266 522 177 1019uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

5,3% 26,1% 51,2% 17,4% 100,0%

Count 74 187 131 21 413

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

17,9% 45,3% 31,7% 5,1% 100,0%

Count 128 453 653 198 1432Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

8,9% 31,6% 45,6% 13,8% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.37 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * lm3 Geeft uw werk u het gevoel er iets mee te kunnen bereiken?  
 

lm3 Geeft uw werk u het gevoel er iets mee te 
kunnen bereiken? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 48 301 479 190 1018uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

4,7% 29,6% 47,1% 18,7% 100,0%

Count 62 204 128 20 414

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

15,0% 49,3% 30,9% 4,8% 100,0%

Count 110 505 607 210 1432Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

7,7% 35,3% 42,4% 14,7% 100,0%

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * lm4 Biedt uw baan u mogelijkheden voor zelfstandig denken en doen?  
 

lm4 Biedt uw baan u mogelijkheden voor 
zelfstandig denken en doen? 

    altijd vaak soms nooit Total 
Count 113 472 373 55 1013uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

11,2% 46,6% 36,8% 5,4% 100,0%

Count 145 208 55 4 412

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

35,2% 50,5% 13,3% 1,0% 100,0%

Count 258 680 428 59 1425Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

18,1% 47,7% 30,0% 4,1% 100,0%

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.38 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw1 Ik kan wel zeggen dat ik tegen mijn werk opzie.  
 

piw1 Ik kan wel zeggen 
dat ik tegen mijn werk 

opzie. 

    nee ja Total 
Count 950 70 1020 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

93,1% 6,9% 100,0% 

Count 384 26 410 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

93,7% 6,3% 100,0% 

Count 1334 96 1430 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

93,3% 6,7% 100,0% 

 
 
Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw2 Ik doe mijn werk omdat het moet, daarmee is alles wel gezegd.  
 

piw2 Ik doe mijn werk 
omdat het moet, 

daarmee is alles wel 
gezegd. 

    nee ja Total 
Count 907 113 1020 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

88,9% 11,1% 100,0% 

Count 387 22 409 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

94,6% 5,4% 100,0% 

Count 1294 135 1429 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

90,6% 9,4% 100,0% 

 
 
  



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.39 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw3 Meestal vind ik het wel prettig om aan een werkdag te beginnen.  
 

piw3 Meestal vind ik het 
wel prettig om aan een 
werkdag te beginnen. 

    ja nee Total 
Count 922 95 1017 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

90,7% 9,3% 100,0% 

Count 367 42 409 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

89,7% 10,3% 100,0% 

Count 1289 137 1426 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

90,4% 9,6% 100,0% 

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw4 Na zo'n vijf jaar heb je het in dit werk wel gezien.  
 

piw4 Na zo'n vijf jaar 
heb je het in dit werk wel 

gezien. 

    nee ja Total 
Count 804 198 1002 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

80,2% 19,8% 100,0% 

Count 339 64 403 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

84,1% 15,9% 100,0% 

Count 1143 262 1405 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

81,4% 18,6% 100,0% 

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.40 

 

 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw5 Ik vind mijn werk nog steeds boeiend elke dag weer.  
 

piw5 Ik vind mijn werk 
nog steeds boeiend elke 

dag weer. 

    ja nee Total 
Count 742 264 1006 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

73,8% 26,2% 100,0% 

Count 346 63 409 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

84,6% 15,4% 100,0% 

Count 1088 327 1415 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

76,9% 23,1% 100,0% 

 
 
Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw6 Het idee dat ik dit werk nog tot mijn pensioen moet doen benauwt 
me.  
 

piw6 Het idee dat ik dit 
werk nog tot mijn 

pensioen moet doen 
benauwt me. 

    nee ja Total 
Count 753 259 1012 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

74,4% 25,6% 100,0% 

Count 301 104 405 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

74,3% 25,7% 100,0% 

Count 1054 363 1417 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

74,4% 25,6% 100,0% 

 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.41 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw7 Ik heb plezier in het werk.  
 

piw7 Ik heb plezier in 
het werk. 

    ja nee Total 
Count 899 106 1005 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

89,5% 10,5% 100,0% 

Count 370 33 403 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

91,8% 8,2% 100,0% 

Count 1269 139 1408 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

90,1% 9,9% 100,0% 

 
 
Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw8 Ik moet telkens weerstand bij mezelf overwinnen om mijn werk te 
doen.  
 

piw8 Ik moet telkens 
weerstand bij mezelf 
overwinnen om mijn 

werk te doen. 

    nee ja Total 
Count 938 62 1000 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

93,8% 6,2% 100,0% 

Count 390 19 409 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

95,4% 4,6% 100,0% 

Count 1328 81 1409 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

94,3% 5,7% 100,0% 

 
 
  



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.42 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * piw9 Ik moet mezelf er vaak toe aanzetten om een werkopdracht uit te 
voeren.  
 

piw9 Ik moet mezelf er 
vaak toe aanzetten om 
een werkopdracht uit te 

voeren. 

    nee ja Total 
Count 938 72 1010 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

92,9% 7,1% 100,0% 

Count 358 50 408 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

87,7% 12,3% 100,0% 

Count 1296 122 1418 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

91,4% 8,6% 100,0% 

 
 
Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb1 Ik vind het moeilijk om me te ontspannen op het einde van de 
werkdag.  
 

herb1 Ik vind het 
moeilijk om me te 
ontspannen op het 

einde van de werkdag. 

    nee ja Total 
Count 730 288 1018 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

71,7% 28,3% 100,0% 

Count 244 165 409 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

59,7% 40,3% 100,0% 

Count 974 453 1427 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

68,3% 31,7% 100,0% 

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.43 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb2 Aan het einde van een werkdag ben ik echt op.  
 

herb2 Aan het einde van 
een werkdag ben ik echt 

op. 

    nee ja Total 
Count 706 306 1012 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

69,8% 30,2% 100,0% 

Count 252 154 406 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

62,1% 37,9% 100,0% 

Count 958 460 1418 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

67,6% 32,4% 100,0% 

 
 
Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb3 Mijn baan maakt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal 
uitgeput voel.  
 

herb3 Mijn baan maakt 
dat ik me aan het eind 
van een werkdag nogal 

uitgeput voel. 

    nee ja Total 
Count 628 381 1009 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

62,2% 37,8% 100,0% 

Count 199 207 406 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

49,0% 51,0% 100,0% 

Count 827 588 1415 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

58,4% 41,6% 100,0% 

 
 



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.44 

 

 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb4 Na het avondeten voel ik me meestal nog vrij fit.  
 

herb4 Na het avondeten 
voel ik me meestal nog 

vrij fit. 

    ja nee Total 
Count 474 530 1004 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

47,2% 52,8% 100,0% 

Count 174 232 406 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

42,9% 57,1% 100,0% 

Count 648 762 1410 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

46,0% 54,0% 100,0% 

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb5 Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust.  
 

herb5 Ik kom meestal 
pas op een tweede vrije 

dag tot rust. 

    nee ja Total 
Count 712 294 1006 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

70,8% 29,2% 100,0% 

Count 236 170 406 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

58,1% 41,9% 100,0% 

Count 948 464 1412 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

67,1% 32,9% 100,0% 

 
 
  



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.45 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb6 Het kost me moeite om me na het werk in mijn vrije uren te 
concentreren.  
 

herb6 Het kost me 
moeite om me na het 

werk in mijn vrije uren te 
concentreren. 

    nee ja Total 
Count 799 213 1012 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

79,0% 21,0% 100,0% 

Count 279 127 406 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

68,7% 31,3% 100,0% 

Count 1078 340 1418 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

76,0% 24,0% 100,0% 

 
 
Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb7 Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen 
wanneer ik zelf net thuis ben gekomen.  
 

herb7 Ik kan weinig 
belangstelling 

opbrengen voor andere 
mensen wanneer ik zelf 
net thuis ben gekomen. 

    nee ja Total 
Count 765 235 1000 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

76,5% 23,5% 100,0% 

Count 281 128 409 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

68,7% 31,3% 100,0% 

Count 1046 363 1409 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

74,2% 25,8% 100,0% 

 
 
  



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.46 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb8 Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik 
helemaal hersteld ben na mijn werk.  
 

herb8 Het kost mij over 
het algemeen meer dan 

een uur voordat ik 
helemaal hersteld ben 

na mijn werk. 

    nee ja Total 
Count 694 312 1006 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

69,0% 31,0% 100,0% 

Count 238 169 407 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

58,5% 41,5% 100,0% 

Count 932 481 1413 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

66,0% 34,0% 100,0% 

 
 
 Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb9 Als ik thuiskom moeten ze me even met rust laten.  
 

herb9 Als ik thuiskom 
moeten ze me even met 

rust laten. 

    nee ja Total 
Count 568 437 1005 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

56,5% 43,5% 100,0% 

Count 225 182 407 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

55,3% 44,7% 100,0% 

Count 793 619 1412 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

56,2% 43,8% 100,0% 

 
 
  



 
 

   
Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen –tabellenrapport ATP- sector– p.47 

 

Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb10 Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet 
meer toekom aan andere bezigheden.  
 

herb10 Het komt vaak 
voor dat ik na een 

werkdag door 
vermoeidheid niet meer 

toekom aan andere 
bezigheden. 

    nee ja Total 
Count 617 389 1006 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

61,3% 38,7% 100,0% 

Count 226 177 403 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

56,1% 43,9% 100,0% 

Count 843 566 1409 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

59,8% 40,2% 100,0% 

 
 
Hoe kan u uw functie het best omschrijven? * herb11 Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door 
vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen.  
 

herb11 Het komt voor 
dat ik tijdens het laatste 

deel van de werkdag 
door vermoeidheid mijn 
werk niet meer zo goed 

kan doen. 

    nee ja Total 
Count 805 204 1009 uitvoerend 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

79,8% 20,2% 100,0% 

Count 299 106 405 

Hoe kan u uw functie 
het best 
omschrijven?  

staf-leiding 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

73,8% 26,2% 100,0% 

Count 1104 310 1414 Total 
% within Hoe kan u 
uw functie het best 
omschrijven?  

78,1% 21,9% 100,0% 

 
 


