
WERKEN IN DE KHLEuvEN
Boeiend maar vermoeiend



De KHLeuven mag zich gelukkig prijzen met 
haar team van gemotiveerde en toegewijde 
medewerkers. In de visitatierapporten en ook 
in het verslag van de instellingsaudit wordt 
KHLeuven systematisch geprezen voor de inzet 
en de kwaliteit van het personeel.

Deze grote inzet betekent ook een hoge werk
belasting. De stress die daar het gevolg van 
is, wordt door vier op de tien medewerkers als 
problematisch ervaren. Dit is geen probleem van 
de KHLeuven alleen. Onderzoek van de Sociaal
Economische Raad van vlaanderen (SERv) heeft 
uitgewezen dat het een uitdaging voor de hele 
hogeschoolsector is.

Het hogeschoolbestuur (h)erkende het 
probleem van werkdruk, en startte daarom in 
2006 een driejarig project met het acroniem 
COMPETA, wat staat voor competentiegerichte 
taakverdeling. In het kader van dit project 
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namen heel wat medewerkers deel aan focus
groepen over taakbelasting. De resultaten 
van dit luik van het onderzoek zijn intussen 
beschikbaar. Met deze korte samenvatting 
willen we u hierover informeren, maar we willen 
u vooral uitnodigen om mee na te denken over 
mogelijke oplossingen. We zullen immers zelf 
naar oplossingen moeten zoeken. De vlaamse 
overheid heeft geen gevolg gegeven aan onze 
smeekbede voor meer middelen. Wellicht zal 
ook de nieuwe vlaamse regering  gezien de 
budgettaire problemen  op korte termijn niet 
met extra geld over de brug komen.

Het hogeschoolbestuur heeft aan het Comité 
voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW) voorgesteld om werkdruk als jaarthema 
te nemen voor het academiejaar 20092010. 
Deze brochure is een oproep om ons te helpen 
bij het zoeken van de beste oplossingen op de 
verschillende niveaus. 



Tevredenheid meT… * OnTevreden TOT  

zeer OnTevreden (%) 

Tevreden TOT  

zeer Tevreden (%) 

De werkbelasting 41,0 27,8
De manier waarop eventuele klachten en 
kritiek behandeld worden 

25,5 32,8

De manier waarop omgegaan wordt met 
suggesties en voorstellen

21,5 37,3

Inspraakmogelijkheden via vertegen
woordiging in overlegorganen

14,9 46,5

De werkvoorwaarden (o.a. prestatieregeling, 
verlofregeling, verloning)

14,4 57,5

* Bron: SPAenquête 20062007.
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Speciaal met dat doel hebben we het email
adres stress@khleuven.be geactiveerd, maar 
u kunt ook steeds terecht bij de vertegen
woordiger van uw departement in het CPBW.  
u leest er achteraan in de brochure meer over. 
Ik kijk uit naar jullie suggesties.

Toon Martens
In naam van het Directieteam



in het kader van het onderzoeksproject ‘Competentiegerichte taakverdeling’ (COmPeTA) werd de 
mening van de lectoren van de KhLeuven gevraagd met betrekking tot hun opdrachtinhoud en hun 
opdrachtvolume. een eerste vraag die hen gesteld werd, peilde naar wat hij of zij nodig heeft om zijn 
job graag en goed te kunnen doen. motivatie is immers erg belangrijk voor de draagkracht van een 
medewerker. de volgende punten kwamen daarbij als belangrijkste naar voren. hoewel een aantal 
specifiek van toepassing is op het onderwijzend personeel, kunnen de meeste probleemloos worden 
doorgetrokken naar alle werknemers van de hogeschool.

4   WERKEN IN DE KHLEuvEN

2.1. Arbeidsinhoud

de studenten kwaliteit kunnen bieden

Het lesgeven en de contacten met de studenten 
zijn voor de meeste lectoren de belangrijkste 
facetten van een leuke en boeiende job. Er moet 
dan ook voldoende contacttijd beschikbaar zijn 
om de studenten te begeleiden in hun groei, en 
om hen de smaak voor het vak mee te geven. 
De erkenning van de studenten is voor heel 
wat medewerkers het meest cruciale en meest 
dankbare aspect van het werk.

> “Als de studenten mij goedendag zeggen als ik hen 
ontmoet, is mijn dag goed.”
> “Er is meer rechtstreekse waar  de ring te putten uit 
het puur lesgeven dan uit de organisatorische uren. 
Daarom heb ik ook voor het onderwijs gekozen.”

Afwisseling en vernieuwing

Om enthousiast te kunnen blijven en kwaliteit te 
blijven leveren, moet de job voldoende uitdagin
gen bieden. De lectoren willen nieuwe kansen 
en mogelijkheden die aansluiten bij hun eigen 
interesses. Dit betekent dat er ook tijd en ruimte 
moet zijn voor professionalisering. 
In dezelfde context is het erg belangrijk dat 
voldoende tijd wordt vrijgemaakt om de band 
met het werkveld te bewaren, zeker met het 
oog op het competentiegericht onderwijs dat de 
KHLeuven biedt. 

> “Het is zo belangrijk om voor ons competentie
gericht onderwijs de band met de praktijk niet te 
verliezen, maar wanneer moeten we dat doen?!”

2. ‘Wat is er nodig om je job graag en 
goed te doen?’



Taakverschuiving en taakverbreding, waarbij 
rekening gehouden wordt met de leeftijd en de 
loopbaanontwikkeling, worden in dit verband 
ook erg gewaardeerd. 

> “Bezig zijn met visie, op verschillende niveaus binnen 
de organisatie werken, dat ligt me wel en daar haal ik 
veel voldoening uit.”
> “Door deel uit te maken van interdepartementale 
werkgroepen, kreeg ik er plots, na twintig jaar, zoveel 
collega’s bij. Dat was een verademing”.

Langetermijnperspectief

voldoende afwisseling en vernieuwing mag niet 
verhinderen dat er ook voldoende continuïteit is 
op het vlak van de opdrachten. Lectoren willen 
een perspectief op middellange of lange termijn, 
om zo te kunnen groeien in hun vakgebied. 

> “Tijd hebben om te ‘verdeskundigen’ en te groeien.”
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2.2. Arbeidsvoorwaarden

een beheersbaar takenpakket

De jobinhoud kan pas gerealiseerd worden wan
neer de juiste voorwaarden gecreëerd zijn. Een 
eerste belangrijke voorwaarde is een beheers
baar takenpakket, met gebundelde opdrachten. 
Die bundeling kan gebeuren op basis van de jaren 
waarin men lesgeeft, de opleidingen of afdelin
gen waarin men werkt, of het kennisdomein. 

verhouding tussen privéleven en werk

In het onderwijs is het sowieso moeilijk om werk 
en privéleven strikt gescheiden te houden. Lessen 
worden vaak thuis voorbereid, studenten bellen 
‘s avonds met vragen over hun stage… Inhoud en 
organisatie van het werk kunnen er daarom voor 
zorgen dat er een juiste balans is tussen beide.

> “Bij ons loopt snel alles door elkaar: werk, weekend, 
vakantie… en dat maakt het extra zwaar.” 
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een correcte verloning

Bij een correcte verloning wordt niet enkel – of 
zelfs niet meteen  gedacht aan de financiële 
aspecten. De lectoren ervaren ook betrokkenheid 
en erkenning als een belangrijke vorm van ‘loon’. 

> “Degelijke logistiek, ondersteuning geven, inspraak, 
verantwoordelijkheid geven, nascholingsmogelijkheden… 
dat zijn ook vormen van appreciatie en beloning.”

2.3. Arbeidsomstandigheden

infrastructuur en logistiek

Een goede werkomgeving is een eerste voor
waarde om gemotiveerd te blijven werken.  
Aangename werkruimten met degelijk 
uitgebouwde technische en ICTvoorzieningen  
– die bovendien goed onderhouden worden – zijn 
noodzakelijk. 

> “Sinds ik een nieuw lokaal heb, kom ik steeds op de 
hogeschool werken. Het is zeer aangenaam.”

een duidelijke beleidsvisie

De lectoren willen mee de visie van de hoge
school uitstralen en haar opdrachten realiseren. 
Daarvoor zijn goed afgebakende prioriteiten 
nodig, en moeten keuzes gemaakt worden. 
Dit moet vertaald worden in een transparante 
organisatiestructuur. De verschillende niveaus 
– departement, opleiding, team of individu – 
kunnen pas zelfstandig werken wanneer de 
bevoegdheidsverdeling, de procedures en de 
beslissingsstructuren voor iedereen duidelijk 
zijn. Zelf initiatieven nemen en ‘je ding doen’ is 
pas mogelijk wanneer daarvoor het juiste kader 
geschapen wordt.

> “Duidelijke keuzes, duidelijke prioriteiten helpen je 
zicht krijgen op je eigen functie binnen de organisatie, 
en zo kun je ook oeverloos ‘palaveren’ vermijden.”



een duidelijke communicatie

Een goede communicatie is het fundament 
van elke organisatie. Binnen de structuur van 
de KHLeuven wordt een vlotte informatie
doorstroming  van het directieniveau via de 
departementen en de opleidingen tot bij de 
individuele medewerkers – als onontbeerlijk 
ervaren. 

> “Als departementaal coördinator vind ik het maar 
normaal dat je op de een of andere manier betrokken 
of geconsulteerd wordt bij beslissingen op de staf met 
betrekking tot mijn domein. Of dat je alleszins snel 
geïnformeerd wordt achteraf.”
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2.4. Arbeidsverhoudingen 

Teamspirit

Lectoren hechten veel belang aan een goed 
team waarop zij kunnen terugvallen. Enerzijds is 
er het plezier van te kunnen samenwerken, en 
tegelijk maakt het professionele en intellectuele 
uitwisseling mogelijk. van collega’s kan ook 
waardering en feedback verwacht worden, wat 
motiverend werkt.  

> “In team werken – met twee of met meer – is een 
relatief recent verschijnsel dat het gevolg is van 
onderwijsvernieuwing. Het is verrijkend, al is het soms 
conflictueus.”

erkenning en betrokkenheid vanwege de leiding

Waardering en feedback is ook wat verwacht 
wordt van de leiding. Die moet de nodige onder
steuning bieden, en de lectoren vertrouwen en 
verantwoordelijkheid geven. 

> “Erkenning van de leiding en van de hogeschool, dat 
betekent dat ze weten wat je doet, dat ze geïnteresseerd 
zijn. Het betekent ook betrokkenheid: dat ze je betrekken 
bij het beleid, je inlichten…”



Alles kan altijd beter. dat geldt ook voor de werkomstandigheden aan de KhLeuven. Bij de 
bevraging van de medewerkers kwam dan ook spontaan een aantal stressfactoren ter sprake, 
waaraan in de toekomst zeker moet gewerkt worden. 
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3. De knelpunten

3.1. Arbeidsinhoud

Onduidelijkheid over de opdracht

De inhoud van de opdrachten en de taken is niet 
altijd duidelijk. Bijgevolg kan men moeilijk voor 
zichzelf oordelen wanneer een opdracht of taak 
naar behoren is uitgevoerd. 
De verwachtingen en ook de inbedding in de 
ruimere organisatie zijn vaak onduidelijk. verder 
worden de taken en opdrachten vaak jaarlijks 
toegekend, en heeft men bijgevolg weinig zicht 
op middellange of lange termijn. Daarbovenop 
komt de onduidelijkheid op het vlak van mandaat 
of bevoegdheid.

> “Het is precies omdat de verwachtingen zo onduide
lijk zijn, dat het werk ervoor nooit stopt. Het is nooit af.”

Onzekerheid bij de opdrachtverdeling

Een andere stressfactor is de terugkerende on
zekerheid bij de jaarlijkse opdrachtenverdeling. 

Iedereen wil graag blijven doen wat hij graag doet 
en waar hij voor gaat, maar in de praktijk is een 
dergelijke continuïteit niet altijd haalbaar. 

> “Als jonge medewerker vraag ik me af wat ik mij 
op de hals haal als ik bepaalde nieuwe opdrachten 
aanvaard om aan 100% te komen. Ik heb weinig zicht op 
de toekomst, terwijl die beslissingen wel consequenties 
hebben voor later.”

Te weinig ruimte voor professionalisering

Een te grote werkbelasting heeft als gevolg dat 
er onvoldoende tijd overblijft voor persoonlijke 
ontwikkeling, zoals het volgen van externe cursus
sen, het op de hoogte blijven van de vakinhoud of 
zelfs het leren van elkaar. 

> “Het is frustrerend dat je niks nog echt goed kunt 
doen. Je wordt middelmatig in alles.”
> “Inhoudelijk herbronnen om je eigen vakdomein op 
te volgen, wordt bijna iets dat je ‘stiekem’ moet doen.”
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3. De knelpunten
3.2. Arbeidsvoorwaarden

Te grote flexibiliteit

Nauw verwant met de grote werkbelasting – de 
onmiskenbare rode draad doorheen dit hoofdstuk 
‘knelpunten’ – is de verregaande flexibiliteit die 
van de medewerkers gevraagd wordt. Niet alleen 
wat de aard van de opdrachten betreft, maar ook 
op het vlak van agenda’s en uurroosters.
Men heeft het gevoel dat men met te veel zaken 
tegelijk moet bezig zijn, waardoor men nergens 
nog voldoening uit kan putten. Deze stressfactor 
wordt nog versterkt doordat deze evolutie blijft 
voortduren. 

> “Geen enkele week is meer dezelfde. Dat maakt het 
bijvoorbeeld vaak moeilijk wanneer je deeltijds  werken 
voor de hogeschool combineert met een baan elders.”

Toekenning van de opdrachten

De opdrachtenverdeling is van nature een complex 
proces. De procedures zijn evenwel niet altijd 
even duidelijk, en dat leidt soms tot frustraties. 
Bovendien kunnen de taken evenwichtiger 
verdeeld worden over de collega’s, met aandacht 
voor hun competenties en hun wensen.

> “Er worden desiderata opgevraagd. Bij curriculum
vernieuwing worden ook OOD’s opengesteld. Maar dat 
gebeurt niet voor alles. Ook beleidsondersteunende 
taken worden vaak niet opengesteld. Eerst vragen ze 
iemand, en als ze dan niemand vinden, wordt het open
gesteld. Dat is op zich misschien normaal, maar het 
moet dan niet altijd aan dezelfde gevraagd worden.”

3.3. Arbeidsomstandigheden

hoge werkdruk 
Het knelpunt bij uitstek is een te grote werk be
lasting. Men heeft duidelijk het gevoel onvoldoen
de tijd te hebben om zijn werk goed te kunnen 
doen. Concreet wordt onder meer verwezen naar 
tijdsintensieve werk en examenvormen, het 
gebruik van toledo en ecommunicatie. Ook wor
den heel wat beleidsondersteunende taken vaak 
onderbegroot op het vlak van tijd. Bovendien is de 
werkbelasting niet evenwichtig gespreid over het 
hele jaar.

> “Elk jaar komen er taken en opdrachten bij. Kijk 
maar naar mijn opdrachtenfiches van de laatste acht 
jaar. Wanneer gaat dat stoppen?”



Ook de grote druk op de middelen voor onderwijs 
vertaalt zich op het terrein in een hogere werk
druk. Er moet immers steeds meer gebeuren 
met dezelfde middelen. 

> “Men vertrekt duidelijk van de redenering ‘dit moet 
allemaal gebeuren met die pot’, en dat zet veel druk. 
Wat er moet gebeuren, wordt niet in vraag gesteld.”

Daarbij komt dat men in heel wat gevallen niet 
kan realiseren wat van hem of haar verwacht 
wordt, om de eenvoudige reden dat het fysiek  
onmogelijk is. Deze agendaproblemen zorgen 
voor frustraties bij zowel de betrokken mede
werker als de collega’s, en eventueel ook de 
studenten.

> “Het feit dat ik vaak op twee plaatsen tegelijk ver
wacht wordt, is frustrerend. Je krijgt het gevoel niets 
nog goed te kunnen doen.”

infrastructuur en logistiek

Ogenschijnlijk minder belangrijke ergernissen 
kunnen vaak de spreekwoordelijke druppel zijn 
die de emmer doet overlopen. Zo kunnen tech
nische problemen behoorlijk stresserend zijn, 
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zeker wanneer zij telkens opnieuw opduiken of 
niet verholpen worden. 

> “Beamers die niet werken en dergelijke… De proble
men zijn al vaak aangehaald en er verandert niks. Dat 
voedt de idee dat wij hier enkel voetvolk zijn.”

Te weinig duidelijke beleidskeuzes

Heel wat medewerkers van de KHLeuven hebben 
het gevoel dat er veel te veel verandert en dat het 
bovendien allemaal veel te snel gebeurt, en dat 
de meerwaarde van die veranderingen bovendien 
niet steeds duidelijk is. Ook vanuit de overheid 
worden allerlei vernieuwingen geïntroduceerd, 
die het ongenoegen nog vergroten: er blijft 
minder tijd over voor de kerntaak, namelijk op 
een gemotiveerde manier kwaliteitsvol onderwijs 
geven aan de studenten.  

> “ Heel wat vernieuwingen zijn mijn inziens geen ver
beteringen. Ze betekenen voor ons vooral meer werk.”
> “De KHLeuven springt op elke nieuwe trein die 
langskomt, en dat is aan de ene kant goed. Maar zouden 
we er niet beter soms een overslaan, en consolideren 
wat we al hebben en doen?”
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inefficiënt overleg

In een periode waarin veel verandert, is overleg 
meer dan ooit noodzakelijk. veel medewerkers 
hebben het gevoel dat overhaaste beslissingen 
op het hogeschoolniveau zonder veel overleg 
worden ‘doorgedrukt’.  
Ook op het niveau van de departementen, oplei
dingen en collega’s zijn de overlegstructuren voor 
verbetering vatbaar. Sommige vergaderingen zijn 
onnodig lang, er gaat veel tijd verloren, en topics 
die grondig zijn voorbereid kunnen niet aan bod 
komen wegens tijdsgebrek. Het zijn evenveel 
bronnen van ergernis, en dus van stress.  

> “Aan de ene kant hebben we tijd te kort, maar aan 
de andere kant wordt veel tijd verloren… Zo verspillen we 
veel uren met vergaderingen.”

3.4. Arbeidsverhoudingen 

relatie tussen leiding en medewerkers

Sommige medewerkers hebben het gevoel dat 
hun leidinggevenden weinig interesse en betrok
kenheid betonen voor wat ze doen. De bereik
baarheid en aanspreekbaarheid laten soms te 
wensen over.

Ook het gebrek aan erkenning door de leidingge
venden is een bron van ongenoegen en stress. 

> “Ik heb het gevoel dat men hier nauwelijks weet 
waar ik mee bezig ben.”

relatie tussen medewerkers

Meer dan vroeger wordt er samengewerkt met 
collega’s. Dit is niet altijd evident. Het delen van 
visie en verantwoordelijkheid vraagt van alle 
betrokkenen veel openheid, energie en tijd. 

> “Samenwerking tussen collega’s is een relatief 
recent verschijnsel, maar niet altijd evident. We zijn  
het nog te veel gewoon ons eigen ding te doen.”



de stressrisico’s moeten eerst worden opgespoord en geëvalueerd, en daarna moeten de gepaste 
maatregelen genomen worden. dat kan uiteraard niet van vandaag op morgen. daarom is het  
belangrijk van na te gaan op welk niveau de problemen het best worden aangepakt: de hogeschool, 
het departement, de opleiding of het individu. 
Uit het Serv-onderzoek is gebleken dat vooral de niveaus van het departement en de opleiding 
een belangrijke impact hebben op de stressproblematiek. maar ook op individueel vlak kan er aan 
gewerkt worden. 
Wat hierna volgt, zijn enkele mogelijke acties op de verschillende niveaus. Sommige ervan zijn reeds 
in uitvoering, andere worden bestudeerd. 
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4. Een aanzet tot mogelijke oplossingen

4.1. niveau van de hogeschool
• Het vrijwaren van vakantie door collectief verlof 

en afstemming van het onderwijs en examen
reglement.

• De verdere implementatie van Syllabus+ voor 
de roostering van zoveel mogelijk activiteiten, 
bijvoorbeeld vergaderingen. Syllabus+ kan 
pieken in de werkbelasting tijdig signaleren, 
en de combinatie van opdrachten in meerdere 
departementen of opleidingen verbeteren.

• Het afstemmen van kalenders en het invoeren 
van een agendasysteem voor personen die 
frequent vergaderen.

• Het beperken van het aantal examen en contact
uren, en meer elektronisch toetsen. 

• Het huidige ticketingsysteem voor ICTproble
men en –klachten uitbreiden naar alles wat met 
logistiek en infrastructuur te maken heeft.  

• Het gegeven van de werkdruk inlassen in het 
monitoringsysteem kwaliteitszorg, waarbij de 
indicatoren bepaald worden en de impact van 
verbeteracties gemeten wordt. 

• Het afstemmen van de beleidsplannen van de 
verschillende actoren en niveaus.

• Het uittekenen van een transparante organisatie
structuur met een duidelijke bevoegdheidsver
deling.
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4. Een aanzet tot mogelijke oplossingen

4.2. niveau van het departement
• De jaarplanning van het departement doorlich

ten, om zo het werk evenwichtiger te verdelen 
over het academiejaar en piekbelasting te 
verminderen.

• Curricula screenen en aanpassen in functie 
van werkbaarheid en organiseerbaarheid. Alle 
voorstellen voor aanpassing van curricula en 
voorstellen voor nieuwe programma’s aanvullen 
met consequenties voor opdrachten.  

• De mogelijkheden tot professionalisering 
inpassen binnen de werkorganisatie van het 
departement. 

• Bij de verdeling van de opdrachten expliciet 
aandacht hebben voor professionalisering.

• Maatregelen op het vlak van personeelsbeleid. 
Investeren in functioneringsbegeleiding en 
coaching moet het mogelijk maken frustraties 
en ongenoegens snel aan de oppervlakte te 
brengen vóór ze een stressfactor worden. 
Nieuwe docenten moeten snel wegwijs ge
maakt worden. 

• Werken aan een open overlegstructuur.

4.3. niveau van de opleiding
• De jaarplanning van de opleiding doorlichten, om 

zo het werk evenwichtiger te verdelen over het 
academiejaar en piekbelasting te verminderen.

• Ondersteuning en professionalisering van de 
opleidingshoofden op het gebied van coaching 
en leiderschap.

• Ondersteuning met betrekking tot teamontwik
keling. 

4.4. individueel niveau
• Medewerkers beter leren omgaan met stress 

door opleiding of individuele coaching, bijvoor
beeld op het gebied van relaxatie, timemanage
ment of assertiviteit. De KHLeuven zal binnen de 
aangeboden professionaliseringsmogelijkheden 
een permanent aanbod doen rond omgaan met 
werkdruk.

• De medewerkers beter informeren over stress 
en welzijn, en over het feit dat ze met een 
eventuele stressproblematiek terechtkunnen 
bij vertrouwenspersonen en bij de arbeidsge
neesheer.

• Taakbelasting bespreken in het functionerings
gesprek.



5. Conclusie
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Het CPBW is uw aanspreekpunt voor deze 
problematiek. uw contactpersonen zijn:

• vic Bastiaens, Departement Economisch 
Hoger Onderwijs

• Katrien Cnudde, Departement Lerarenopleiding
• Nancy Dierckx, Departement Gezondheidszorg 

en Technologie
• Marien Laeremans, Departement 

Lerarenopleiding
• Nico Nijsten, Departement Economisch Hoger 

Onderwijs
• Diana Peetermans, Departement 

Gezondheids zorg en Technologie
• Kathleen Zonderman, Departement Sociale 

School Heverlee
• Jan Weckx, Departement Gezondheidszorg en 

Technologie

vertel ons hoe u denkt dat stress kan vermeden 
worden. Wat kan de hogeschool doen? Wat kan 
uw departement doen? Wat kan op het niveau van 
de opleiding en op individueel vlak gebeuren? Zo 
kunnen we de stressrisico’s beter opsporen en 
zo snel mogelijk de gepaste maatregelen nemen. 
Email ons op: stress@khleuven.be

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

.

Stress is iets waar we continu en met z’n allen aan moeten werken, en dat op alle niveaus moet 
worden aangepakt. de lijst met mogelijke oplossingen is dan ook allesbehalve volledig. 
deze brochure is daarom een oproep aan alle medewerkers van de KhLeuven om mee na te denken 
over de stressproblematiek – en vooral over de oplossingen.
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Wilt u graag meer weten over het SERvonderzoek, het COMPETAonderzoeksverslag of de SPAresultaten?   
Surf dan naar: portaal.khleuven.be/stress
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