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 Voorwoord 
De toenemende complexiteit van de buitenwereld, de stroom aan nieuwe taken en 
tal van recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs maken dat de huidige orga-
nisatie van hogescholen onder druk komt. Zij – en ruimer de hele onderwijswereld – 
kunnen er wel bij varen als ze het werk binnen hun muren anders organiseren en 
verdelen. 

Een studie van de Stichting Innovatie & Arbeid (Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen) over stress in hogescholen luidde enkele jaren geleden de alarmklok. 
Aan de hogescholen ervaren erg veel mensen de werkdruk als heel hoog, zo klonk 
het. De KHLeuven bleef niet bij de pakken zitten en ging in 2006 van start met een 
onderzoeksproject over het beter verdelen van taken (Competa- Competentiege-
richte Taakverdeling). Dat leidde onder meer tot de vraag: is de huidige arbeidsor-
ganisatie nog wel geschikt om de evoluerende doelen van een hogeschool te berei-
ken? De manier waarop het werk georganiseerd wordt is – in tegenstelling tot wat 
men vaak denkt – geen vast gegeven. Tijd voor anders en beter? 

Om deze vraag verder te verkennen deed de KHLeuven een beroep op Flanders  
Synergy, een recent opgerichte competentiepool. Flanders Synergy promoot,  
bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse orga-
nisaties met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen van efficiëntie, 
flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam karakter) én een betere 
kwaliteit van de arbeid (meer “actieve” jobs).  Uit het gesprek tussen beide partners 
bleek al gauw dat het enthousiasme groot is. Om het pad “wat kan een nieuwe 
arbeidsorganisatie voor een hogeschool betekenen?” verder te verkennen werd 
besloten om een studiedag te organiseren. De studiedag weekte veel discussie en 
energie los en werd op die manier een begin voor een verdere samenwerking. 

Via deze publicatie willen we scholen die zoeken naar een betere manier van orga-
niseren inspireren én stimuleren om daar stappen in te zetten. We zijn ervan over-
tuigd dat een nieuwe arbeidsorganisatie een plus kan betekenen. Zowel werkge-
vers, werknemers als studenten kunnen er flink wat bij winnen. 
We wensen u veel leesplezier en inspiratie toe. 

Toon Martens, Algemeen directeur KHLeuven en ambassador van Flanders Synergy 
Mieke Van Gramberen, Algemeen directeur Flanders Synergy

 Inleiding
Deze brochure is geen verslag van de studiedag van de KH Leuven en Flanders Sy-
nergy op 3 december 2009. In de bijbehorende map zat al heel wat informatie over 
de bijdragen die daar werden voorgesteld, onder meer good practices rond diverse 
facetten van een nieuwe arbeidsorganisatie. Hogescholen vandaag passen hun 
personeelsbeleid aan, zoeken naar een betere verdeling van de opdrachten, trach-
ten de werkdruk te lijf te gaan, sleutelen aan de kwaliteit van hun leidinggevenden 
enz. Ook in het secundair onderwijs is men op weg naar een nieuwe organisatie, 
bijvoorbeeld met de ‘gradenschool’. Er gebeurt dus in Vlaanderen al heel wat om de 
organisatie van (hoge)scholen af te stemmen op de complexe realiteit van vandaag. 
Maar een integrale visie die alle facetten meeneemt, ontbreekt doorgaans. 

Daarop willen we in deze brochure focussen. Niet met grootse theorieën en zwaar 
jargon. Wel met voorbeelden, ervaringen en bedenkingen vanuit de praktijk. We leg-
den ons oor te luisteren bij zes mensen die heel wat over het nieuwe thema ‘ver-
nieuwing van de arbeidsorganisatie’ en hogescholen te zeggen hebben (en dat ook 
deden op de studiedag): Geert Van Hootegem, hoogleraar arbeidsorganisatie aan 
de K.U.Leuven; Toon Martens, algemeen directeur KHLeuven en voorzitter van de 
Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA);  Mieke Van Gramberen, directeur Flanders Sy-
nergy; Jac Christis, universitair hoofddocent en jarenlang bachelorcoördinator van 
de opleiding Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen; Hans Kommers, 
extern organisatieadviseur bij vooral middelbare beroepsscholen in Nederland; 
Hadewych Bamps, wetenschappelijk medewerkster Stichting Innovatie & Arbeid - 
SERV, projectmedewerker KHLeuven. De interviews hebben we verwerkt tegen de 
achtergrond van de studiedag en van geraadpleegde literatuur. De voorbereiding 
van de brochure werd begeleid door een leescomité met Hadewych Bamps, Marie-
Ann De Rynck (KHLeuven), Hann Thoné (Flanders Synergy), Mieke Van Gramberen en 
Ingrid Vanhoren (ex-KHLeuven, nu Ideaconsult).

Deze brochure wil u, leidinggevenden, docenten en lectoren, inleiden in de wereld 
van een integrale vernieuwing van de arbeidsorganisatie in hogescholen en het rui-
mere onderwijsveld. Waarom is dat nodig? Wat houdt dat in? Hebben (hoge)scholen 
hier een boodschap aan? Wat zijn knelpunten en valkuilen? En – gesteld dat u zich 
laat overhalen – : hoe kunt u eraan beginnen? Een algemeen recept is er niet. Maar 
deze publicatie biedt wel ideeën, reflecties, aandachtspunten die u op weg kun-
nen helpen. Ook voor een zeer aardse bezigheid als de organisatie van het werk, 
geldt wat de Nederlandse dichter Rutger Kopland ooit schreef: ‘Er zijn geen absolute 
waarheden in dit leven. De waarheden liggen niet ergens klaar om gevonden te wor-
den, men moet ze zelf maken.’
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Tot slot wil ik de geïnterviewden en het leescomité van harte danken voor hun en-
thousiaste medewerking, hun positieve steun, hun kritische opmerkingen. We zijn 
vertrokken van een vrij vaag idee over wat deze brochure kon worden. Gaandeweg 
hebben we dit verder ingevuld. We hopen dat dit het startpunt kan zijn van loswrik-
ken wat vastgeroest zit, van in beweging zetten wat stilstaat, van antwoorden op 
de vragen van vandaag.

Bea Bossaerts, freelanceredacteur
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Werkbaarder werk, 
een brandende kwestie 
in hogescholen

1.

1.1 | Een lawine aan veranderingen
toon Martens, directeur van de KHLeuven en voorzitter van de Vlaamse Hogescholen-
raad (VLHORA), zet de grote uitdagingen van vandaag op een rij. 
‘De wereld van het hoger onderwijs wordt nog altijd complexer. De flexibilisering 
heeft grote inhoudelijke en organisatorische consequenties gehad. Ze heeft de 
complexiteit enorm verhoogd en dat is nog altijd niet verteerd. Bij een deel van ons 
personeel wordt flexibilisering niet onterecht geassocieerd met extra werk. Maar als 
KHLeuven zijn we erg afhankelijk van de instroom van studenten die er een jaartje 
of meer aan de universiteit op hebben zitten. De flexibilisering die we voor die stu-
denten hebben georganiseerd, kunnen we onmogelijk terugschroeven. Voor andere 
instellingen is dat wellicht niet anders.
Een andere uitdaging vormen de stijgende maatschappelijke verwachtingen ten 
aanzien van het hoger onderwijs. De samenleving verwacht van ons – van de acade-
mische én van de professionele bachelors – niet enkel onderwijs, maar ook weten-
schappelijk onderzoek, innovatie en dienstverlening. We moeten er mee voor zor-
gen dat bedrijven en organisaties internationaal competitief zijn. We hebben verder 
de opdracht om meer diverse studenten aan te trekken: kansarme studenten, al-
lochtonen, jongeren met een functiebeperking. En evenzeer volwassen studenten 
die levenslang willen leren. Onze studenten zullen steeds minder achttienjarige 
schoolverlaters zijn, maar vaker volwassen mensen met werkervaring, die zich wil-
len herscholen of heroriënteren. Of we dat nu graag hebben of niet, we zullen niet 
aan die maatschappelijke uitdagingen kunnen ontsnappen.
We krijgen steeds meer taken dus, en tegelijk steeds meer studenten, maar minder 
middelen. Dat jaagt de werkdruk onvermijdelijk de hoogte in. Er leeft ook onzekerheid 
over onze budgettaire situatie op langere termijn. De Vlaamse minister van Onder-
wijs heeft na de besparingen voor 2010-2011 een stijging van het budget met 10% 
beloofd voor de tweede helft van de regeerperiode. Maar de vraag is: wanneer? En 
hoe zal die stijging gespreid zijn over hogescholen, universiteiten, academiserende 
hogeschoolopleidingen? We kunnen tijdelijk onze reserves gebruiken, maar niet te 
lang. De onzekerheid over hun toekomst weegt intussen wel op onze mensen.
Daarbovenop komt de discussie over de structuur van het hoger onderwijs. De in-
kanteling van de tweecycli-opleidingen van de hogescholen in de universiteiten 
kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de hogescholen in Vlaande-
ren. Zij die tweecycli-opleidingen integreren aan de universiteit, zullen verplicht 
zijn om in nieuwe fusiebewegingen in te stappen om een voldoende grote schaal 
te behouden. We hebben al een lange geschiedenis van fusies achter de rug. De 
verwachting is dat we nog verder zullen fuseren, en opnieuw verschillende culturen 
en verschillende systemen moeten samenbrengen. We staan dus aan de vooravond 
van een nieuwe herstructurering van het hoger onderwijs. De gevolgen voor stress 
en jobonzekerheid zullen niet min zijn. Als KHLeuven zitten we op dat punt in een 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn het hectische tijden voor de hoge-
scholen in Vlaanderen. Het begon met de voorbereiding van het hogescholendecreet 
van 1994. 164 hogescholen werden gefuseerd tot 22 instellingen. In 1999 kwam er 
de Bolognaverklaring met de invoering van de bachelor-masterstructuur, van flexi-
bele creditsystemen en modulair onderwijs, de nadruk op internationalisering, de 
eisen rond kwaliteitszorg. Ook was er een golf van onderwijskundige vernieuwingen: 
competentiegericht onderwijs, de invoering van mentoraat, ICT-leerplatformen, be-
geleide zelfstudie … En het houdt niet op. 
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comfortabele situatie, omdat we enkel professionele bacheloropleidingen hebben. 
Maar als er grotere instellingen ontstaan met een ruimer aanbod van opleidingen, 
kan ons marktaandeel op termijn wel klappen krijgen.’ 

1.2 | Werken in de hogeschool: boeiend maar
 vermoeiend

 
De hogescholen trachten de voorbije en recente complexe ontwikkelingen en nieuwe 
opdrachten op te vangen1, tot op vandaag vooral door een beroep te doen op eerder 
bureaucratische mechanismen. Er wordt meer gestuurd op cijfers, men maakt een 
striktere scheiding tussen uitvoering en beleid en er komen extra niveaus en func-
ties bij: managers, een dienst internationalisering, een dienst studiebegeleiding 
enz. De hogescholen evolueerden van een hiërarchische structuur naar een ma-
trixstructuur, waarin de principes van behoorlijk bestuur en modern management 
werden ingebed. In de nieuwe context kon het onderwijzend personeel zich niet 
meer beperken tot zijn lesopdracht. Docenten kregen ook heel wat nieuwe rollen en 
taken toegeschoven, naast meer administratieve verplichtingen. 
Dat dit alles veel docenten naar adem deed en doet happen, ligt voor de hand. Het 
werd ook bevestigd in een onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid van de 
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV ) in 2004, over werkdruk en stress 
in de Vlaamse hogescholen2. 

Stichting Innovatie & Arbeid 
De Stichting Innovatie & Arbeid is voor de sociale partners in Vlaanderen het kennis-
centrum over de samenhang tussen innovaties en de inzet van arbeid in bedrijven 
en organisaties. Zowel de visie van de managers als de ervaringen van de werkne-
mers komen daarbij aan bod. Het onderzoek levert ook beleidsondersteunende indi-
catoren op over innovatie, organisatiebeleid en personeelsmanagement in Vlaamse 
bedrijven, organisaties en instellingen. 
De Stichting wordt beheerd door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), 
het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. Haar onderzoekspro-
jecten komen tot stand in nauw overleg met de werkgevers- en werknemersorgani-
saties. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in brochures en wetenschap-
pelijke rapporten en vormen de basis voor vormingspakketten en simulatiespelen. 
De Stichting Innovatie & Arbeid ondersteunt ook vormingsactiviteiten, trainingen en 
studiedagen.
Meer info op: www.serv.be/stichting

Veel stress, maar ook veel motivatie 
Werkdruk en stress treffen meer dan vier op de tien personeelsleden in de hoge-
scholen. Bijna 43% van het onderwijzend personeel heeft last van psychische ver-
moeidheid, bijna 9% is zelfs acuut overspannen. Die cijfers liggen heel wat hoger 
dan bij de totale beroepsbevolking. De emotionele belasting van werken met veel-
eisende studenten, de druk van continue veranderingen en een gemiddelde werk-
week van 45 uur eisen hun tol. 
Maar de doorsnee docent of lector laat het hoofd niet hangen en is niet uitgekeken 
op de job. Integendeel. Veel docenten houden van hun job, van de variatie, van de 
ruimte voor creativiteit en een eigen inbreng. Terwijl 76% van de Vlaamse werkne-
mers met plezier en gemotiveerd aan de slag gaat, loopt dat in de hogescholen 
op tot ruim 84% van de docenten en lectoren. Maar bij bijna 16% is het enthousi-
asme zoek. ‘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 sommigen is de situatie acuut: 
“ik doe mijn werk omdat het moet, daarmee is alles wel gezegd”. 2,6% van de hele 
docentengroep is ernstig gedemotiveerd’, zo schrijven Hadewych Bamps en Frank 
Janssens in het SERV-rapport. En ze concluderen: ‘(…) demotivatie blijft – zelfs als 
het gaat over een erg kleine groep personeelsleden – een beleidsmatig toch niet te 
verwaarlozen kwestie.’ 
Psychisch vermoeide en ongemotiveerde medewerkers kunnen immers serieuze 
gevolgen hebben voor het functioneren van het personeel én de organisatie. Deze 
medewerkers zijn meer ziek en langer afwezig. Zij overwegen meer om van job te 
veranderen en zoeken vaak ook effectief elders hun geluk. 
toon Martens nuanceert het probleem van de werkdruk wel enigszins: ‘Het is vooral 
een probleem van piekbelastingen, van spreiding in de tijd. Er zijn maar twee keer 
13 lesweken, en bijna alle activiteiten vinden plaats in die 26 weken. De evaluatie 
neemt twee keer vijf of zes weken in beslag. Er is ook een probleem van spreiding 
over de ruimere groep van medewerkers. Een grote groep werkt zeer hard, maar niet 
iedereen. De vraag is ook: waarmee vergelijk je de werkdruk van de hogeschool? In 
alle sectoren moeten mensen productiever zijn dan dertig of veertig jaar geleden. 
Arbeiders aan de lopende band werken aan een steeds helser ritme. In de prestatie-
regeling van onze hogeschool worden medewerkers geacht zo’n 1600 uren per jaar 
te werken en ze hebben een zekere marge om zelf hun werk te regelen. Onze mede-
werkers hebben buiten de tien wettelijke feestdagen veertig dagen vakantie, terwijl 
dat in veel andere sectoren maar twintig dagen is. Het totale volume dat op jaarba-
sis moet worden gepresteerd in de hogeschool, ligt dus zeker niet dramatisch hoog. 
Maar vooral de piekbelasting in bepaalde periodes vormt een knelpunt.’
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Is werk in het onderwijs werkbaar? 
Het antwoord van de Werkbaarheidsmonitor
Om de evolutie van de kwaliteit van de arbeid, de ‘werkbaarheid’ in beeld te brengen, 
ontwikkelde de Stichting Innovatie & Arbeid op vraag van de Vlaamse Regering en 
de sociale partners de werkbaarheidsmonitor. Die meet om de drie jaar bij 20.000 
werknemers en 6000 zelfstandigen in Vlaanderen de werkstress, de motivatie, de 
leermogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven.
De metingen gebeurden voor het eerst in 2004. Voor elke sector beschikken we nu 
dus over een profiel van 2004 en 2007. Ook voor de sector onderwijs (van kleuter- tot 
hoger onderwijs) beschikken we over globale cijfers voor die twee jaren3. Wat blijkt? 
Bijna zes op de tien werknemers in het onderwijs heeft werkbaar werk in 2007, wat 
een lichte verbetering is tegenover drie jaar eerder. Ruim vier op de tien werknemers 
worden geconfronteerd met problemen. Vooral werkstress (31%) en problemen om 
werk en privé op elkaar af te stemmen (15%) scoren hoog, meer ook dan het Vlaamse 
gemiddelde. Duidelijk lager, ook in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde, scoren 
motivatieproblemen (9%) en een gebrek aan leerkansen (7%). 
De problemen kunnen verschillende oorzaken hebben, afhankelijk van de specifieke 
arbeidssituatie. Binnen de onderwijssector eist vooral de emotionele belasting van 
het werk (31%) zijn tol. Die springt ook ver uit boven het Vlaamse gemiddelde (21%). 
Verder spelen de hoge werkdruk (25%) een rol, een gebrek aan steun van de directe 
leiding (15%), te weinig autonomie (9%), routinematig werk (5%) en fysiek belas-
tende arbeidsomstandigheden (2,5%). In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde 
scoort het onderwijs op deze vijf punten beter.
http://www.serv.be/werkbaarwerk

Hoe stress en burn-out voorkomen? 
Om stress en burn-out te voorkomen, kan worden gesleuteld aan de organisatie 
in een departement of organisatie-eenheid, zo stellen de onderzoekers. Waar het 
vooral op aan komt is: een haalbare taakbelasting, een gefaseerde aanpak van ver-
anderingen en een evenwichtige taakverdeling in overleg met de docenten. 
Dat overleg is in bepaalde departementen soms heel minimaal. Over sommige on-
derwerpen blijken overleg en inspraak iets evidenter dan over andere. Het onder-
wijzend personeel krijgt vaker een vinger in de pap over de concrete invulling van 
onderwijsvernieuwingen dan over het uitstippelen van algemene beleidsopties over 
externe dienstverlening, internationale samenwerking, het beleid rond taakinvul-
ling of personeelsplanning. De auteurs merken op: ‘Laatstgenoemde “organisatori-
sche en bestuurlijke kwesties” behoren op het eerste gezicht misschien niet tot de 
dagelijkse bekommernissen van docenten en lectoren, maar bepalen (op termijn) 
wel het reilen en zeilen van het departement en het functioneren van het personeel 
daarbinnen. Het is logisch dat ook inspraak op deze terreinen cruciaal is voor een 
geëngageerd en gemotiveerd docentenkorps.’4

Ook een ondersteunend personeelsbeleid helpt om de werkbetrokkenheid en moti-
vatie op peil te houden, bv. begeleiding van nieuwe docenten en lectoren, een beleid 
rond navorming, organisatie van functioneringsgesprekken, een vervangingsregeling… 
Sommige hogescholen hebben al stappen gezet in de richting van een volwaardig hu-
man resource management, maar de meeste hebben hier nog een lange weg te gaan. 
‘Gezien de mogelijke impact van stress en burn-out op de organisatie en  ook op de 
kwaliteit van het onderwijs is een stresspreventiebeleid dus geen luxezaak, maar 
een kwestie van duurzaam en efficiënt management’, zo stellen de onderzoekers.
Een lokale aanpak in departementen en hogescholen volstaat niet, zo besluit het 
rapport. De sector verwacht ook oplossingen op sectorniveau: meer personeel en 
een financiering die is afgestemd op de bijkomende opdrachten en de hoogge-
spannen verwachtingen vanuit de samenleving.
toon Martens: ‘Heel wat mensen stellen nu hun hoop op de beloofde 10% verhoging 
van het budget voor hoger onderwijs in de tweede helft van deze regeerperiode. 
Maar de vraag is wat die stijging reëel zal betekenen. Hoeveel daarvan zal naar de 
academiserende opleidingen gaan? En wat blijft er dan nog over voor de profes-
sionele opleidingen die bijna 80% van het aantal studenten van de hogescholen 
vertegenwoordigen? Is in die 10% ook de groei van het aantal studenten mee in-
gerekend? Dan zal er niet veel meer overblijven. Want de laatste twee jaar is het 
aantal studenten aan de hogescholen heel sterk gegroeid en alleen daarvoor zou 
volgens het huidige financieringssysteem al een verhoging van 8% nodig zijn. De 
voorbije jaren is er ook een grote verschuiving geweest van studenten tussen op-
leidingen, die zowel door de globale financiering als door de interne allocatie heel 
traag gevolgd werd. Het aantal studenten in de lerarenopleiding in Vlaanderen is 
tot voor twee jaar sterk gedaald, en sindsdien weer gestegen. Maar het dieptepunt 
van de financiering, gebaseerd op de studentencijfers van twee jaar geleden, voe-
len we pas vandaag. Er is dus een enorme decalage. En één op de drie van onze 
studenten zit in de lerarenopleiding, we voelen dit dus extra hard. Dat leidt tot een 
moeilijke balans tussen inzet van medewerkers en studentenaantallen, en dus tot 
meer werkdruk. Ook als de beloofde verhoging van de middelen er komt, zal dit niet 
veel soelaas brengen. We mogen niet alles verwachten van de externe financiering, 
en zullen het probleem ook intern in de hogescholen moeten aanpakken. Het wordt 
hoog tijd om na te denken over een nieuwe arbeidsorganisatie in al zijn facetten, 
inbegrepen het HRM- en ICT-beleid.’ 
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1.3 | Opdrachten verdelen: onderzoek KHLeuven
Naar aanleiding van de SERV-studie wilde de KHLeuven pistes onderzoeken om de 
werkdruk en de stress aan te pakken, vooral dan door een betere verdeling van taken. 
Ze ging met een driejarig onderzoeksproject van start, dat de roepnaam Competa 
meekreeg (Competentiegerichte Taakverdeling). Hadewych Bamps, wetenschap-
pelijk medewerkster van de SERV, heeft zich aan de KHLeuven van 2006 tot 2009 
over dit probleem gebogen. De hogeschool wilde onder meer te weten komen wat 
lectoren vinden over de manier waarop de inhoud en het volume van hun opdracht 
bepaald wordt en ideeën verzamelen over hoe het beter kan. Daartoe organiseerde 
ze zeven focusgroepen van lectoren in de vier departementen, met telkens twaalf 
à achttien lectoren.

Tevreden of niet? 
Wat blijkt? Lectoren halen vooral voldoening uit hun contact met de studenten. Ze 
ervaren onderwijs nog altijd als hun kerntaak. Beleidsondersteunende opdrachten, 
onderzoek en dienstverlening blijven voor een deel van de lectoren een ver-van-
mijn-bed-show. 
Lectoren hechten ook veel belang aan het contact met collega’s. Ze werken ook 
steeds meer samen: ze geven op eigen initiatief samen les, er zijn ontwikkelgroe-
pen opgericht, er is interdepartementaal overleg... Onderzoeker Hadewych Bamps 
ziet hier een belangrijke uitdaging voor de toekomst: ‘Het komt erop aan om deze 
samenwerkingsvormen op een hoger niveau te tillen, niet alleen samen te werken, 
maar ook meer en meer samen verantwoordelijkheid op te nemen, als het ware van 
“autonome professional” te evolueren naar “autonoom team”. Hierbij zijn een dui-
delijk uitgewerkte visie, ondersteuning en begeleiding noodzakelijk.’
Lectoren hebben duidelijk ook nood aan erkenning, waardering en betrokkenheid 
van de leiding. Ze zijn doorgaans tevreden over hun relatie met het opleidingshoofd, 
maar minder over het departement en de hogeschool. Ze vinden dat de hogeschool 
soms te snel en ondoordacht beslist, zonder voldoende rekening te houden met de 
werkvloer. Zo leven er heel wat vragen rond gemaakte keuzes over onderwijsbeleid, 
die een negatieve impact hebben op de werkbeleving. Een andere vaak gehoorde 
opmerking is: ‘Ze weten niet waarmee wij bezig zijn.’ ‘Die opmerking moet men mee-
nemen als men een adequate organisatiestructuur uittekent’, zo stelt Hadewych 
Bamps. ’De verwachtingen ten aanzien van de verschillende niveaus zijn niet altijd 
realistisch. Maar dit geeft ook aan dat er veel onduidelijkheid leeft over wat van wie 
of waar kan verwacht worden.‘ 

De inhoud van de opdrachten
De lectoren vinden doorgaans dat er bij het verdelen van opdrachten zeer veel reke-
ning wordt gehouden met hun wensen. Een sterk punt, waarbij de onderzoeker ook 
kanttekeningen maakt. De verhouding tusen stage en les bijvoorbeeld: is er altijd 

wel voldoende input uit de praktijk om de kwaliteit van de lessen te verzekeren? En 
de keuzevrijheid die bepaalde lectoren krijgen of eisen, kan een rem vormen op de 
keuzevrijheid van de anderen. 
Bij de lectoren leeft ook het idee dat er steeds meer taken bijkomen die met de-
zelfde tijd en middelen moeten worden uitgevoerd. Ze vragen dat huidige taken in 
vraag worden gesteld en dat er duidelijke keuzes worden gemaakt.
Ze verwachten ook een degelijk humanresourcesbeleid. Als een docent aangewor-
ven wordt, mogen niet enkel de vakspecifieke competenties meetellen en moet men 
duidelijk communiceren over de verschillende rollen die een lector moet opnemen.
Uit de focusgroepen kwamen verder heel wat klachten over versnipperde opdrach-
ten en agendaproblemen, stelt Hadewych Bamps: ’Het is moeilijk om overleg te or-
ganiseren en om bepaalde opdrachten op een bepaald tijdstip uit te voeren. Vooraf 
wordt bij de taakverdeling en ook bij de curriculumopbouw te weinig gecheckt of be-
paalde keuzes wel haalbaar zijn. De organisatie van een hogeschool is heel complex. 
Dit zorgt voor frustraties bij de betrokken lectoren, hun collega’s en studenten.’ 
Beleidsondersteunende taken zijn in de meeste departementen niet populair bij 
lectoren. De bevoegdheden zijn onduidelijk en ze zijn niet goed in de ruimere or-
ganisatie ingebed. Ze worden ook op jaarbasis toegekend, dus er is weinig zicht op 
continuïteit. 
Hadewych Bamps koppelt daaraan duidelijke conclusies, onder meer deze: ‘Het is 
aangewezen om de haalbaarheid en werkbaarheid van beleidsbeslissingen veel 
meer vooraf te toetsen. Wat is de optimale taakverdeling als je rekening houdt met 
de capaciteiten van je team? Bij keuzes over het curriculum bijvoorbeeld, worden de 
implicaties voor de personeelsinzet – kwantitatief en kwalitatief – al te vaak onder 
de mat geveegd. Verder zijn open communicatie en transparante procedures heel 
belangrijk, bijvoorbeeld bij de toewijzing van opdrachten.’

Het opdrachtvolume
Lectoren hebben over het algemeen meer vragen en bedenkingen bij hoe de inhoud 
van de opdracht wordt vastgelegd, dan bij hoe het volume van de opdracht bepaald 
wordt. 
Maar door de toenemende werkdruk en samenwerking tussen de departementen 
hebben ze ook op dat punt wel ideeën ter verbetering. Ze vragen om parameters die 
een duidelijke link hebben met de belasting van de docent (bv. aantal studenten voor 
examens), een niet te gedetailleerd systeem dat ook rekening houdt met onderwijs-
vernieuwing, bv. e-leren en permanente evaluatie, en een zekere continuïteit. 
De lectoren wijzen ook op het inefficiënte gebruik van tijd, bijvoorbeeld door inef-
ficiënt overleg en het overbegroten van bepaalde taken.
Ook de uiteenlopende regelingen voor het berekenen van opdrachten en vakanties 
in de verschillende departementen van de KHLeuven wordt in vraag gesteld. Aan 
de andere kant vindt men wel dat er voldoende ruimte moet zijn voor de eigenheid 
van elk departement/elke opleiding. De vraag is: welke elementen worden op welk 
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niveau geregeld? Wat wordt vastgelegd door de hogeschool, het departement en 
de opleiding? 
Veel lectoren zijn zo gedreven dat ze heel ver gaan in hun engagement. De vraag 
rijst of de organisatie hen daarin kan begrenzen, zonder afbreuk te doen aan hun 
professionele autonomie. Hadewych Bamps: ‘Een kosten-batenanalyse van een 
aantal gebruiken zou zinvol kunnen zijn. Docenten moeten bij hun planning niet 
enkel rekening houden met de belasting van de student, maar ook met de belasting 
van zichzelf. Misschien zijn er bijvoorbeeld afspraken wenselijk over het mailverkeer 
tussen lectoren en studenten.’

Project rond opdrachtverdeling in een fusiedepartement
Wat houdt een opdracht in en hoe worden opdrachten verdeeld? Op die vragen 
kon er binnen de hogeschool geen uniform antwoord worden gegeven. Competa 
zoomde in op het fusiedepartement Gezondheidszorg & Technologie (G&T) van de 
KHLeuven, waar twee erg verschillende berekeningssystemen van opdrachtverde-
ling naast elkaar voortleefden. Alle actoren vonden dit problematisch omdat het de 
goede werking van het departement hypothekeerde.
Daarom ging in september 2008 binnen de schoot van Competa een ontwikkeltra-
ject van start5. Dat moest leiden tot een model van opdrachtverdeling voor het hele 
departement, als input voor de beleidsverantwoordelijken en het overleg binnen 
het Departementaal OnderhandelingsComité (DOC). Op hogeschoolniveau startten 
tegelijk ook besprekingen om tot een globaal kader te komen voor de prestatie- en 
vakantieregeling vanaf het academiejaar 2009-2010.

De globale uitgangspunten bij dit ontwikkeltraject waren: 
• een eenvoudig, transparant systeem van opdrachtverdeling creëren dat rekening 

houdt met de reële taakbelasting;
• een billijke verdeling over alle lectoren binnen het departement;
• het aantrekkelijker maken van bepaalde verantwoordelijkheden 
 (o.a. coördinatietaken);
• aandacht voor initiatief, innovatie en creativiteit;
• evenwicht tussen een top-down- en bottom-upbenadering;
• de KHLeuven-waarden: leren, initiatief, samenwerken, respect en bezieling;
• focus op kwantificeren van opdrachten.

Omdat de inbreng van de betrokkenen op het terrein in deze delicate materie cru-
ciaal is, vormden alle opleidingshoofden van het departement en drie lectoren een 
projectgroep onder leiding van de onderzoeker, bijgestaan door een externe organi-
satieadviseur. Die groep heeft voor de meeste onderwijsopdrachten voorstellen van 
rekenregels geformuleerd die gelijk zijn voor het hele departement en de belasting 
realistisch inschatten, zonder grote verschuivingen te veroorzaken voor de indivi-
duele docent, de opleiding en de oud-departementen. 

Voor de andere opdrachten werd alle beschikbare informatie samengebracht, zijn 
knelpunten en aandachtspunten voor verdere acties aangegeven. Er werd ook een 
simulatietool ontwikkeld, waarmee men vlot de implicaties van bepaalde keuzes 
kan inschatten. 
Opdrachten vergelijken bleek geen sinecure. Ook een antwoord op de vraag tot op 
welk niveau er gelijkheid moet zijn, ligt niet voor de hand. De invulling van opdrach-
ten hangt vaak samen met eerder gemaakte keuzes, onderwijsvisie enz. Wanneer 
deze sterk uit elkaar lopen, is er geen afstemming mogelijk over rekenregels. Verder 
zijn er concrete verwachtingen en resultaten nodig om een juiste inschatting te 
kunnen maken van de belasting. 
Veel meer nog dan de concrete voorstellen voor G&T, geven de modellen, discussies 
en vraagstukken die in dit project aan bod gekomen zijn, inzicht in de complexiteit 
van de problematiek. 

Reflecties bij het Competaproject
toon Martens blikt terug op het Competaproject, dat voor de KHLeuven een eerste 
stap was om te sleutelen aan de arbeidsorganisatie.
‘Wat heeft het ons opgeleverd? Het heeft ons inzicht gegeven in de complexiteit 
van ‘goed organiseren’. We zijn in twee fusiedepartementen ook overgestapt naar 
een nieuwe manier van opdrachtverdeling, die een groot draagvlak heeft. Bij de da-
tacollectie over opdrachten in het departement G&T rees de vraag: hoe omschrijf je 
opdrachten? Beschrijf je elke kleine taak of maak je een algemener overzicht van 
taken? Beide departementen hadden een heel andere soort van taakomschrijvin-
gen. Het was ingewikkeld om dat in één geheel samen te brengen. Voor deze twee 
departementen is dat nu uitgezocht, voor de rest nog niet. We werken nu ook soft-
ware uit om een beter zicht te krijgen op de stages en op de nodige omkadering. 
Competa heeft ons ook nieuwe contacten opgeleverd, de studiedag in december 
2009 en ons lidmaatschap van Flanders Synergy. 
Wat hebben we niet bereikt? Een van de initiële ambities van Competa was: onder-
zoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat in elk team alle competenties en rollen 
aanwezig zijn, zonder dat we van elke lector al die verschillende rollen verwachten. 
Maar daar zijn we in het project niet aan toe geraakt. Iedereen krijgt de kans om te 
doen waar hij goed in is, zeg maar. Dat is de theorie. Maar wat zien we in de prak-
tijk? Als een docent een bepaald percentage in zijn opdracht tekort heeft, krijgt hij 
bijvoorbeeld nog administratieve klussen toegeschoven, ook al is hij administratief 
niet onderlegd. Het zou beter zijn om die versnippering te vermijden en een sterke 
administratief medewerker aan te werven. 
Daarbij aansluitend geeft het groot aantal deeltijdse medewerkers, onder meer bij 
gastprofessoren, problemen. Zij komen hun gewaardeerde inhoudelijke inbreng 
doen, maar worden niet ingezet voor andere taken zoals studentenbegeleiding. 
Die taken komen dan des te sterker op de schouders van voltijdse medewerkers 
terecht. Verder kiezen vooral vrouwen – maar ook steeds meer mannen – voor deel-
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tijds werk omwille van de combinatie van werk en gezin, en voor hen is de piekbelas-
ting in bepaalde weken echt wel een probleem. Op termijn verwachten we een tekort 
aan hooggeschoolden, komt er een war for talent, en dan moeten we met die knel-
punten echt wel rekening houden. Maar vandaag verkiezen departementshoofden 
doorgaans om met voltijds personeel te werken, ook om ziektes en vervangingen 
makkelijker te kunnen regelen. 
We hebben verder geleerd dat de arbeidsorganisatie niet projectmatig kan worden 
aangepakt. De scope van de competente taakverdeling in het Competaproject was 
al heel breed, maar nog niet breed genoeg. Er is ook een goed HR-beleid nodig – iets 
waar we intussen aan gewerkt hebben – , er is een goede ICT-ondersteuning nodig, 
de systemen moeten afgestemd zijn op de visie en de missie enz. Competenties zijn 
maar een deel van het grote verhaal. Goed onderwijs aan een zo divers mogelijke 
getalenteerde groep van studenten, innovatie en maatschappelijke dienstverle-
ning, dat moet het ultieme doel zijn. Daartoe moeten mensen zich goed voelen in 
hun job, een haalbaar takenpakket hebben en kunnen inspelen op de complexiteit 
waarmee ze te maken krijgen. Zeg maar: ‘structure follows function.’ We hebben al 
stappen gezet, maar er is nog veel werk voor de boeg om te komen tot een integrale 
structurele aanpak.’ 

Lectoren halen vooral voldoening  
uit hun contact met studenten  
en collega’s. 
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Anders organiseren = beter werken

2.
2.1 | Wat is ‘vernieuwing van de 
 arbeidsorganisatie’?

De arbeidsorganisatie
Bij de vernieuwing van de arbeidsorganisatie gaat het om de vraag: hoe kunnen we 
het werk beter organiseren en verdelen over de verschillende mensen die we in huis 
hebben? In Vlaanderen en in Europa komt er stilaan meer aandacht voor die vraag. 
Organisatiedeskundigen hebben een eigen bril om de verdeling van het werk te be-
kijken. Zij zien twee grondvormen van arbeidsdeling. In de traditionele manier van 
organiseren verknipt men een proces in verschillende bewerkingen. 
De econoom Frederick Taylor pakte begin van de twintigste eeuw organisatievraag-
stukken als eerste wetenschappelijk aan. Hij propageerde een specialisatie naar 
bewerking, wat op grote schaal werd geïntroduceerd aan de lopende band. 

De traditionele arbeidsorganisatie 
Frederick Taylor (1856 – 1915) is de grondlegger van het scientific management, 
later Taylorisme genoemd. Taylor schreef het inefficiënt werken van ondernemingen 
onder meer toe aan de natuurlijke luiheid van de mens. Werknemers halen volgens 
hem niet het maximale rendement uit hun mogelijkheden omdat er geen feitelijke 
controle is op hun arbeidsprestaties. Om hieraan tegemoet te komen, stelde hij voor 
om het productieproces uiteen te rafelen en een vergaande rationalisering door 
te voeren in het productieproces. Hij maakte een onderscheid tussen werknemers 
die het productieproces voorbereiden en structureren (“denken”) en mensen die 
zorgen voor de uitvoering (“doen”). Deze manier van werken gaat gepaard met een 
specialisatie naar bewerking: werknemers moesten nog maar één bewerking doen 
bijvoorbeeld een gat boren of een vijs indraaien. Leidend principe hierbij is het in-
richten van het meest efficiënte productieproces (massaproductie). De ideeën van 
Taylor werden voor het eerst op grote schaal toegepast in de VS door Henry Ford, die 
de lopende band introduceerde in de auto-industrie.

Gecrasht
Honderd jaar geleden waren het andere tijden. De samenleving en de economie zijn 
intussen veel complexer geworden. Ze eisen innovatie, flexibiliteit en duurzaam-
heid. Dat doet zich ook voor in het hoger onderwijs, zoals beschreven in het vorige 
hoofdstuk (1.1), bv. de flexibilisering en internationalisering van het hoger onder-
wijs, het aantrekken van een nieuw studentenpubliek. Er kondigt zich bovendien 
een structurele schaarste aan op de arbeidsmarkt, ook in het onderwijs. In die con-
text kan je niet meer blijven werken met een scherp afgelijnde arbeidsdeling, zo 
stellen arbeidsorganisatiedeskundigen. 

Het project van de KHLeuven rond opdrachtverdeling heeft veel in beweging gezet 
en heel wat vragen opgeroepen. Nieuwe rekensystemen implementeren volstaat 
niet. Er is veel meer nodig. Hoe kan je opdrachten optimaal vergelijken en verdelen? 
Hoeveel en welke taken kan een medewerker opnemen in een voltijdse opdracht? 
Hoe koppel je een aantal uren aan een taak? Hoe zorg je voor het nodige overleg 
tussen al die professionals? En last but not least: is de arbeidsorganisatie aange-
past aan de doelen die je wil bereiken? 

De vraag waar het echt om draait is dus: hoe organiseer je het werk optimaal? 

Het traditionele bureaucratische model van organiseren faalt. Het heeft vooral aan-
dacht voor interne efficiënte beheersing van de afzonderlijke taken. De organisa-
tie opereert als een gesloten systeem, wat weinig effectief en weinig werkbaar is 
in de veranderende omgeving van vandaag. Dat blijkt ook zo voor de hogescholen, 
volgens de onderzoeken van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV en van 
de KHLeuven die in het vorige hoofdstuk aan bod kwamen. De recente ontwikkelin-
gen en uitdagingen stuwen de werkdruk omhoog in de hogescholen en in het hele 
onderwijs. De traditionele arbeidsorganisatie kan hierop geen gepast – lees: geen 
soepel – antwoord geven. 
Niet alleen in het onderwijs, ook in andere sectoren stelt men dat vast. Er is nood 
aan een nieuwe aanpak. Mondjesmaat komen ideeën naar voren rond ‘vernieuwing 
van de arbeidsorganisatie’, ‘sociale innovatie’ of ‘sociotechniek’, in de industrie, in 
de zorgsector, sporadisch ook in het onderwijs. 
Dit hoofdstuk laat u met deze ideeën kennismaken. We haalden daarvoor input uit 
de literatuur, maar vooral uit gesprekken met deskundigen: Geert Van Hootegem, 
hoogleraar arbeidsorganisatie aan de K.U.Leuven, en twee Nederlanders die dit 
ideeëngoed kennen en toepassen in het onderwijs: Jac Christis en Hans Kommers. 
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De traditionele manier van organiseren is heel complex. Je verknipt je bewerkingen 
over een aantal afdelingen en je ‘product’ moet langs al die afdelingen passeren. De 
interne afhankelijkheid van de werknemers is heel groot. Als aan de lopende band 
het gat door A niet goed geboord is, kan B er geen vijs in draaien. Die manier van 
werken is weinig flexibel en erg gevoelig voor storingen. Hetzelfde bij een functio-
nele arbeidsdeling op kantoor, waarbij een dossier langs verschillende afdelingen 
gaat, waarin werknemers telkens hun handeling verrichten. Of in een timmerfabriek 
waar er aparte afdelingen zijn voor zagen, frezen, schuren, lakken en monteren. 
Deze organisaties kennen vaak complexe structuren, wat veel kans geeft op storin-
gen. Omdat uitvoering en regeling van het werk gescheiden zijn, worden verkeerde 
beslissingen genomen, wat opnieuw leidt tot storingen. ‘De strakke structuur laat 
weinig ruimte voor flexibiliteit en maakt bv. een overschakeling naar nieuwe pro-
ducten moeilijker. Ze concentreert zich op de afzonderlijke onderdelen, zodat het 
moeilijk wordt die onderdelen op het geheel af te stemmen. Kortom, de organisatie 
is op efficiëntie gericht, maar is door haar structuur inefficiënt.’6

De organisatie doet er toe! 
Dat de organisatie van het werk van belang is, kunnen mensen aan den lijve ondervin-
den in het Teamspel van Stichting & Innovatie en Arbeid. 
In de eerste ronde wordt het produceren van papieren tapijtjes opgesplitst in zeven 
aparte deelbewerkingen. Elke deelnemer voert een bepaalde bewerking uit en geeft 
het matje door aan de volgende werkpost. 
Terwijl een kleuter ongeveer vijf minuten nodig heeft om van een blad tot een geweven 
matje te komen, doen volwassenen er in dit systeem een half uur over, en vaak met een 
zwak resultaat. Ze slagen er ook niet in om ‘speciale opdrachten’ tot een goed einde te 
brengen. Bovendien heeft de ene werkpost het heel druk, terwijl deelnemers op andere 
posten met de vingers zitten te draaien of zich met andere zaken bezighouden.
In de tweede ronde van het spel worden de matjes in team geproduceerd. Groepjes 
van vier of vijf spelers bepalen in overleg hoe ze het zullen aanpakken. De doorloop-
tijd verkort drastisch, het eindresultaat is vaak van topkwaliteit en speciale tapijtjes 
komen er dit keer wel uit. Deelnemers zijn ook betrokken op elkaars werk en de inzet 
is gelijkmatig verdeeld. Gedrag wordt dus duidelijk niet alleen bepaald door iemands 
persoonlijkheid, maar ook door de sociale structuren waarin het wordt gesteld.
http://www.serv.be/stichting

In een nieuwe arbeidsorganisatie gaat men uit van flexibiliteit. Men ziet de orga-
nisatie als een systeem dat zich door veranderingen in de omgeving voortdurend 
moet aanpassen. Om dat vlot te laten verlopen, tracht men een doorzichtige or-
ganisatie te ontwerpen waar de productie of dienstverlening in afgeronde proces-
delen of stromen verdeeld is. De timmerfabriek organiseert bijvoorbeeld afdelingen 

volgens eindproducten: tafels, stoelen en kasten, eventueel nog verder opgesplitst 
in kleinere eenheden. Die nieuwe afdelingen kunnen zelfstandig functioneren. Ze 
krijgen een behoorlijke ‘regelcapaciteit’, kansen om zaken op de werkvloer te rege-
len, om zich soepel aan te passen aan de vraag. Ze doen niet alleen het uitvoerend 
werk, maar kunnen ook heel wat van de voorbereiding, de organisatie en de on-
dersteuning van het werk regelen. Wat meteen inhoudt dat er op andere niveaus 
minder geregeld hoeft te worden. Die nieuwe organisatie-onderdelen worden vaak 
zelfsturende teams genoemd.7

Van Hootegem maakt de vergelijking met onderwijs: ‘De specialisatie waarop men 
vandaag organiseert in scholen, is eigenlijk een afgeleide van de ideeën van Taylor. 
De leerling of student moet langs een aantal vaste afdelingen/modules/studie-
jaren passeren. In een nieuwe arbeidsorganisatie draai je dit systeem om. Je laat 
de organisatie vertrekken vanuit je klant of je eindproduct. Voor het onderwijs is 
de vraag: wie is onze klant, welke klantenprofielen hebben we en hoe kunnen we 
ons daarop toespitsen met transparante bouwstenen van onze organisatie? Die 
bouwstenen moeten dan de nodige regelcapaciteit krijgen. Dat wil zeggen: op de 
plaats waar er problemen zijn, moeten ze zoveel mogelijk opgelost kunnen worden. 
Zo reduceer je de interne complexiteit en afhankelijkheid. En dat moet. Want als je 
buitenkant – de eisen van de samenleving – heel complex wordt, dan moet je in je 
organisatie transparantie en eenvoud krijgen. Anders gaat die binnenkant crashen. 
En dat is wat in het onderwijs vandaag gebeurt. Omdat we geen traditie hebben 
in organiseren en in daarover discussiëren en experimenteren, zitten we vandaag 
met een levensgroot probleem in het onderwijs, maar evenzeer in de zorg en in de 
industrie.’

De hogescholen vandaag
Dat probleem is zo mogelijk nog groter voor de hogescholen, waar sinds de fusie 
vaak nog geen synergie gevonden is tussen de vroegere departementen en het 
centrale niveau van de hogeschool. Van Hootegem: ‘De departementen houden vast 
aan hun autonomie. Als een directie daar geen antwoord op weet, dan gaat ze alge-
mene systemen bedenken om de departementen te neutraliseren, vanuit het idee: 
als we allemaal hetzelfde systeem hebben, dan zijn we toch één? En dan wordt bij-
voorbeeld eenzelfde competentiemanagementsysteem ingevoerd. Maar is dat wel 
zo nuttig? Die systemen scheppen veel werklast omdat ze vaak niet voldoen aan de 
behoeften van de docenten op de vloer. Hebben zij nood aan competentiemanage-
ment? Hoe moet dat eruit zien? Enkel waar er veel gelijkenis is in de behoeften, kan 
je proberen hetzelfde te ontwikkelen.’ 
Bovendien moet een organisatievernieuwing aansluiten op de strategie die men als 
instelling wil volgen, en ook daar loopt het vaak mis, zegt Van Hootegem: ‘Nadat de 
samenleving en de politiek hun zeg hebben gedaan, is het aan de instellingen om 
zich te organiseren in functie van hun strategie. Maar als ik beleidsverklaringen zie 
van universiteiten of hogescholen, lees ik altijd hetzelfde. Ze willen allemaal het 
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beste onderwijs geven, met een zo groot mogelijk sociaal resultaat, tegen de goed-
koopste prijs, en dat in massaproductie. Eén grote grijze massa. Dat gaat niet. Het 
is aan instellingen om te kiezen: werken we alleen met de beste leerlingen of stu-
denten, willen we vooral zwakkere groepen helpen, kiezen we voor differentiatie? 
Je moet je organiseren volgens je strategische keuze. Als je veel studenten wil met 
weinig differentiatie, dan kan een instelling zich zonder problemen blijven organi-
seren zoals vandaag. Wil je naar betere resultaten of wil je differentiëren, dan moet 
je naar een nieuwe arbeidsorganisatie. Dat betekent: starten vanuit je stromen, je 
klantengroepen, en niet vanuit je bewerkingen. Als een hogeschool zijn strategie 
bepaalt, houdt ze er vaak ook geen rekening mee dat bijvoorbeeld de markt van 
de industrieel ingenieurs niet dezelfde is als die van een sociale hogeschool of 
verpleegkunde. Men bepaalt een strategie op het hoogste niveau, terwijl je primair 
met veel verschillen zit. Het kan zijn dat je op een niveau lager met gedifferenti-
eerde strategieën moet werken. Wat heb je in huis? Misschien is er een sterkere 
samenwerking nodig naar de markt en de klantengroep tussen sociale school en 
verpleegkunde. Maar die vraag wordt niet gesteld. Dat zijn allemaal bijkomende ele-
menten die aantonen dat het traditionele organisatiemodel niet meer functioneert 
in hogescholen.’
 
Naar een nieuwe arbeidsorganisatie
Het onderwijs heeft doorgaans nog een traditionele arbeidsorganisatie. In sommige 
andere sectoren heeft de vernieuwing van de arbeidsorganisatie al doorgang ge-
vonden, meer in Nederland dan in Vlaanderen. Er zijn voorbeelden in de industrie, 
dienstverlening, de overheid en de zorginstellingen8, waar het werk helemaal an-
ders verdeeld werd met minder complexiteit in de organisatie en meer regelvermo-
gen op alle niveaus.
In de ziekenhuizen bijvoorbeeld wordt dit gedachtegoed in België en Nederland van-
daag toegepast. Geert Van Hootegem: ‘Sommige ziekenhuizen worden rond zorgpa-
den of zorgtrajecten voor de patiënt georganiseerd. De meeste ziekenhuizen ver-
trekken vandaag van het omgekeerde: ze zijn bewerkingsgericht georganiseerd, op 
basis van specialismen. Als je daar als patiënt binnenkomt met een relatief complex 
medisch dossier, dan word je van hot naar her gereden, door een aparte dienst die 
ze daarvoor hebben opgericht: patiëntenvervoer. En dan moet een volgende dokter 
weer een intake doen enz. In een beperkt aantal gevallen is zo’n specialisatie goed. 
Maar vaak is die specialisatie niet nodig en ben je als patiënt meer gebaat bij een 
multidisciplinair team dat systematisch taakafspraken en programma’s maakt voor 
een specifieke patiëntenpopulatie. Maar doorgaans werkt een nierspecialist liefst 
samen met andere nierspecialisten, en dat zal in het onderwijs niet anders zijn, 
vrees ik.’

Traditionele versus nieuwe arbeidsorganisatie 
De traditionele manier van organiseren (specialisatie naar bewerking, Taylorisme) is 
hiërarchisch en centralistisch. Veranderen staat in die organisaties vaak gelijk aan 
het creëren van nieuwe functies, wat leidt tot een zeer complexe organisatie. Een 
Tayloristische organisatie kan dus slechts traag en moeizaam reageren op de wis-
selende vragen en eisen van de omgeving. 
In het (her)ontwerpen van de arbeidsorganisatie vanuit sociotechnisch perspec-
tief pakt men het anders aan: ‘complexe taken in een eenvoudige organisatie, in 
plaats van eenvoudige taken in een complexe organisatie’, zo vatte Ulbo de Sitter, 
de grondlegger van de sociotechniek in Nederland, de kern van de sociotechniek 
samen. Vanuit dat perspectief is het dus essentieel de complexiteit van de organi-
satie te reduceren, op een integrale manier. 

Een (her)ontwerp vanuit sociotechnisch perspectief wil de complexiteit in een orga-
nisatie reduceren door een integrale aanpak. Organisaties (her)ontwerpen gaat van 
buiten naar binnen. Er wordt gestart met het in kaart brengen van de omgevings-
eisen (prestatie-eisen). De strategie van de organisatie wordt afgestemd op deze 
omgevingseisen. Op basis hiervan kan gestart worden met het inrichten van het 
primaire proces (onderwijs en onderzoek). Het gaat hierbij niet enkel om een veran-
dering van de structuur en de systemen (ontwerpen), maar ook om de verandering 
(ontwikkelen) van het gedrag van mensen, hun onderlinge relaties en de opvattin-
gen over werk en organisatie. Op deze manier kan men komen tot een slagvaardige 
organisatie met een hoge productiviteit en flexibiliteit (kwaliteit van de organisatie) 
en een grotere betrokkenheid van de medewerkers (kwaliteit van de arbeid).

Naar Van Amelsvoort, P. (1999), De moderne sociotechnische benadering, Vlijmen: ST-Groep.
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2.2 | Zelfsturende teams in het Nederlandse
 onderwijs 

Ook Nederland heeft de voorbije twintig jaar een fusiebeweging gekend in de hoge-
scholen. Daar waar dat tot een bestuurlijke fusie beperkt werd, is de basisstructuur 
niet veel veranderd. Ook in het secundair onderwijs zijn er fusies geweest, maar 
is de klassieke structuur ook vaak overeind gebleven. Voor de hogescholen zijn er 
bezuinigingen in aantocht. Er zijn dus flink wat parallellen met de Vlaamse situatie. 
In Nederland leeft wel meer dan bij ons het gevoel dat men moet ‘kantelen’, de or-
ganisatie van het werk in het onderwijs fundamenteel anders moet gaan aanpak-
ken. Daar heeft men al meer dan in Vlaanderen ervaring met vernieuwing van de 
arbeidsorganisatie in het onderwijs, met name met zelfsturende teams. Jac Christis 
en Hans Kommers bijvoorbeeld hebben op dat vlak hun sporen verdiend.

Zelfsturende semesterteams 
Als bedrijfskundig onderzoeker was Jac Christis eerst aan de slag bij het Nederlands 
Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA), waar hij een methodiek ontwikkelde 
om werkdruk in onderwijs in kaart te brengen (de WEBO-methodiek - Welzijn Bij On-
derwijstaken). Jac Christis: ‘Ik heb een onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve 
werkdruk, je staat onder druk omdat je te veel taken hebt (taken en uren), en kwa-
litatieve werkdruk: je staat onder druk omdat je geconfronteerd wordt met moeilijk 
oplosbare problemen (regelproblemen en regelmogelijkheden), bijvoorbeeld omdat 
het lokaal niet beschikbaar is, de apparatuur niet werkt, de klassen te groot zijn en 
dergelijke. Wanneer je vaak met zulke problemen te maken krijgt, dan word je flink 
overspannen. Om die twee soorten werkdruk te voorkomen, zijn zelfsturende teams 
een prima oplossing. De Radboud universiteit in Nijmegen heeft zich volgens die 
principes georganiseerd en werkt met binnen grenzen zelfregulerende semester-
teams. Dat wil zeggen dat een team, binnen de kaders die voor de opleiding gelden, 
tijdens een semester verantwoordelijk is voor de operationele regeling van alle as-
pecten van het onderwijs. Ik heb het hier verder over de toestand toen ik bachelor-
coördinator was. 
In een universiteit met een functionele structuur zitten docenten die hetzelfde 
soort vak geven aan potentieel alle studenten bij elkaar in leerstoelgroepen. Deze 
docenten hebben geen inzicht in de samenhang tussen de vakken en kunnen daar 
ook niet over overleggen. In een team-based organisatie zitten docenten die ver-
schillende vakken geven aan een beperkt aantal soortgelijke studenten (bijvoor-
beeld die van een semester), bij elkaar in een semesterteam. Deze docenten kun-
nen met elkaar overleggen over de integratie van hun vakken in semesterthema’s 
en integratieprojecten.
Elke bacheloropleiding bestaat er uit zes semesterteams. Die teams worden geco-

ördineerd door een bachelorcoördinator. Boven de bachelor- en mastercoördina-
toren van een opleiding staat de decaan van de faculteit. De bachelorcoördinator 
krijgt van de decaan een opleidingsbudget, dat hij omzet in uren en verdeelt over 
de semesterteams. Elk team verdeelt naar eigen inzichten de uren over de semes-
teronderdelen en de mensen.
Als er een operationeel probleem is, trachten de semesterteams of hun coördinator 
dat op te lossen. Ik vergader als bachelorcoördinator een keer per maand met mijn 
semestercoördinatoren, over dingen die van boven komen – bv. voorstellen van de 
examencommissie of de opleidingscommissie – en over dingen die van beneden ko-
men. Dat zijn de problemen die semesterteams niet zelf kunnen oplossen, waarvoor 
we dan structurele oplossingen moeten vinden. Krijgen we het op dat niveau niet 
opgelost, dan gaat het nog een niveau hoger, naar de decaan. Het is belangrijk dat 
die teams in dit besturingssysteem zijn ingebed. Als je dat tussenniveau van dat 
structureel regelen, dat maandelijks overleg met de semestercoördinatoren niet 
hebt, dan loop je het risico dat je op het laagste niveau teams hebt met interne 
en weinig externe regelmogelijkheden of autonomie. Dat is heel riskant: ze hebben 
een hoge mate van vrijheid, maar ze hebben niets te zeggen over de voorwaarden 
waarbinnen ze die vrijheid moeten realiseren. Ze kunnen dan te maken krijgen met 
problemen die ze zelf niet kunnen oplossen en kunnen daar nergens mee naartoe. 
Dan krijgen ze met stress te kampen. Dat heeft onderzoek aangetoond in de indus-
trie. Dat geldt voor leidinggevenden, maar dat geldt evenzeer voor teams.’

Een team-based structuur vereist een aangepaste besturingsstructuur.

* Cc-as staat voor command-control; een pijl omhoog betekent het afleggen van verantwoording,
 een pijl naar beneden betekent het meegeven van kaders en het opleggen van doelstellingen.
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Niet alle regeltaken kunnen naar teams gedecentraliseerd worden. Er zijn drie ni-
veaus van regelen te onderscheiden: strategisch, structureel en operationeel. 
Daarom noemt Jac Christis dit ‘hiërarchisch organiseren van de besturing’: ‘Daar-
mee bedoelen we: integraal regelen op alle niveaus. Je kan niet alles decentraal of 
centraal regelen. Je moet de regelcapaciteit op het juiste niveau leggen. Bij strate-
gisch regelen of vernieuwen gaat het over de relatie van de opleiding en de omge-
ving, het profiel, de algemene doelen en kaders. Dat is wat bij ons de decaan doet. 
Bij structureel regelen of verbeteren behandelt men de structurele voorwaarden 
waaronder onderwijs gegeven wordt, een taak voor ons coördinatorenoverleg en de 
bachelorcoördinator. Operationeel regelen tot slot is het opvangen van procesva-
riaties binnen de structuren van het onderwijsproces zelf. Dat gebeurt bij ons in de 
semesterteams. Je moet goed vastleggen waar welke soorten regelingen plaats-
vinden. ’

Resultaatverantwoordelijke opleidingsteams 
Hans Kommers heeft ervaring met middelbare beroepsscholen en hun overkoe-
pelende Regionale Opleidingscentra (ROC’s), waar competentiegericht onderwijs 
centraal staat: ‘Het gaat om beroepsopleidingen economie: handel, horeca, boek-
houden … Ze willen leerlingen afleveren die niet alleen vakkennis hebben, maar 
ook stevige beroepsvaardigheden. Als je dat wil, wordt de samenwerking tussen 
verschillende vakdisciplines uitermate belangrijk. De oorspronkelijke sectiestruc-
tuur is dus losgelaten. Er zijn teams gevormd, die ze resultaatverantwoordelijke 
teams noemen. Je zou ze ook zelfsturend binnen de kaders kunnen noemen. Elk 
team heeft daar een verantwoordelijkheid voor een complete opleiding. Ze moeten 
hun leerlingen binnen die opleiding over de streep krijgen. Ze staan in voor hun on-
derwijsprogramma, de leerlingenbegeleiding, contacten met de ouders, inwerken 
van nieuwe collega’s, werkverdeling en aanpassing van uurroosters, inspringen bij 
ziekte van een collega enz.
Het niveau daarboven, het structureel regelen, gebeurt door een onderwijsmana-
ger, die de organisatie doet en een rol vervult inzake onderwijs- en programmaver-
nieuwing. Hij bepaalt elk jaar op basis van het aantal leerlingen het aantal uren, en 
welke docenten bij elkaar worden gezet om die uren te vullen. De docenten moeten 
die uren dan onderling zelf verdelen. En boven die onderwijsmanager zit een afde-
lingsdirecteur voor de sector economie.’
In de grafische voorstelling van de organisatie ligt de focus op de teams, die boven-
aan geplaatst zijn. Elk team heeft een teamcoördinator, een groep van teams wordt 
geleid door een onderwijsmanager en die worden aangestuurd door de afdelings-
directeur. 
In dezelfde school heeft de sector gezondheidszorg de ‘tussenlaag’ van onderwijs-
managers niet. Daar zit een afdelingsdirecteur met een paar medewerkers die sa-
men rechtstreeks de teams aansturen. Die teams hebben een teamcoördinator en 
sommige docenten hebben een extra rol, bv. afstemming van de kwaliteit van het 

onderwijs met andere teams. Hans Kommers: ‘Daar hebben ze een verdergaande 
keuze gemaakt in de zelfstandigheid van de teams. Ze zijn nog aan het onderzoeken 
wat ze het best vinden werken. Er is dus niet één beste oplossing. We zijn geneigd 
om te redeneren vanuit de span of control: hoeveel teams kan een coördinator aan? 
Dat is niet de essentie. Het gaat om de vraag: wat moet op welk niveau gecoördi-
neerd worden? Het antwoord kan verschillend zijn naargelang de context. ‘

Drie grote keuzes
Om te transformeren naar een nieuwe arbeidsorganisatie, moet een onderwijsin-
stelling drie grote keuzes maken, in de juiste volgorde: 
1. Welke zijn onze onderwijskundige uitgangspunten?
2. Hoe zullen we onze organisatie inrichten?
3. Hoe zullen we ons personeelsbeleid daar op afstemmen?

Jac Christis: ‘We zeggen niet welke onderwijsvorm het beste is. We zeggen alleen 
dat als je een bepaalde onderwijsvorm kiest, je voor de bijbehorende organisatie-
vorm moet kiezen. Als je je onderwijskundige uitgangspunten hebt bepaald, dan 
pas zoek je naar een gepaste organisatie, en achteraf bekijk je hoe het personeel in 
die organisatie zijn plaats vindt.’

Handel 1

Handel 2
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afdelingsdirecteur

onderwijsmanagers

teamcoördinator

recreatie

Bedrijfs- 
voering

Boekhouden

  Voorbeeld van een organisatiestructuur met resultaatverantwoordelijke teams
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Onderwijskundige uitgangspunten
Om de onderwijskundige uitgangspunten te bepalen, ziet Christis vandaag drie 
grote vragen die een antwoord moeten krijgen: ‘De hogescholen moeten nagaan 
hoever ze willen en kunnen gaan met de individualisering van het onderwijs. In zijn 
extreme vorm is dat onbetaalbaar. Ze moeten ook de mate van integratie van vak-
ken bepalen. Als een hogeschool professionals opleidt, die multidisciplinair kunnen 
denken, problemen vanuit verschillende standpunten kunnen bekijken, samen iets 
kunnen organiseren enz., dan moet ze aan integratie van vakken doen. En dan rest 
nog de discussie over competentiegestuurd onderwijs. De keuzes over die onder-
wijskundige uitgangspunten zijn bepalend voor je organisatie. Als je alleen vakge-
richte kennis wil doorgeven, dan heb je geen teams nodig. Als je vakken wil integre-
ren of competentiegericht onderwijs wil aanbieden wel. Een van onze keuzes was 
geïntegreerd onderwijs. We wilden de vakken integreren in thema’s en projecten, 
want in ons profiel van de opleiding bedrijfskunde staat dat we veel belang hechten 
aan integrale bedrijfskunde, aan verschillende problemen in hun onderlinge sa-
menhang kunnen oplossen. Dat betekent dat je naar teams moet, die bestaan uit 
docenten die verschillende vakken geven aan een aantal soortgelijke studenten. 
Dat zijn bij ons de semesterteams, met docenten die verschillende vakken geven 
aan die groep studenten gedurende een semester.’
In Nijmegen koos men concreet voor een combinatie van grootschalige hoorcolle-
ges, kleinschalige werkgroepen en individuele opdrachten. De vakken werden ge-
ïntegreerd in semesters met een semesterthema, vier inhoudelijke cursussen, een 
methodecursus, een integratievak met opdrachten uit de cursussen en een integra-
tieproject. De eindcompetenties werden gekoppeld aan die vakken en projecten. 
Hans Kommers: ‘Het is cruciaal dat er gewerkt wordt aan een draagvlak bij de do-
centen voor het soort onderwijs dat de school wil brengen. Anders zijn er voortdu-
rend problemen bij elke keuze die in de organisatie gemaakt moet worden.’

Curriculum
Op basis van de onderwijskundige principes wordt het curriculum vastgelegd. Dat is 
een van de belangrijke kaders waarbinnen het team functioneert. Jac Christis: ‘De 
curriculumcommissie legt het curriculum vast, in principe voor tien jaar. Dat halen 
we in de praktijk niet natuurlijk, maar het is ook niet zo dat we dat curriculum om de 
haverklap veranderen. Want daar balen docenten van. Als je het eens bent over de 
te verwerven competenties, dan kan je toch wel een curriculum maken dat enige 
jaren meegaat.’ 
Hans Kommers: ‘Curriculum betekent voor ons in de ROC’s niet alleen de inhoud, 
maar ook de vorm. Een lerares Frans past haar vak aan voor de opleiding van recep-
tionisten bij de groep Horeca. Dat verschilt van het Frans voor de groep Boekhouden 
of Handel. Het Frans is niet meer geïsoleerd van de andere vakken.’

Als je voor een bepaalde onderwijsvorm 
kiest, moet je voor de bijbehorende 
organisatievorm kiezen.
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Een boodschap voor 
elke Vlaamse (hoge)school?

3.
3.1 | Opportuniteiten en weerstanden 

Niets is nog hetzelfde
toon Martens ziet alvast een aantal opportuniteiten om nu de arbeidsorganisatie in 
hogescholen grondig te herdenken: 
‘Na de financiële crisis van 2009 is niets nog hetzelfde. De financiële mogelijkhe-
den zijn beperkter geworden, de wereldwijde economische situatie is slechter, de 
vergrijzing kost handenvol geld … De good old times die we hebben gekend, komen 
nooit meer terug. Zolang er geld genoeg is, kan je inefficiënties laten bestaan. Nu 
kan dat niet meer. Als we kwaliteit en efficiëntie met elkaar willen verzoenen, zullen 
we niet anders kunnen dan ons anders organiseren. Ik ben niet gelukkig met de be-
sparingen, maar ik zie ze wel als een opportuniteit omdat we nu niet anders kunnen 
dan de organisatie grondig te herdenken.
Ik zie ook het nieuwe visitatie- en accreditatiestelsel als een opportuniteit. Met een 
instellingsaudit zal het instellingsbestuur meer dan vroeger worden aangesproken 
over het globale kader waarin de opleidingen moeten functioneren. Vandaag ken-
nen we de opleidingsvisitatie en -accreditatie, waarbij opleidingen bv. aangespro-
ken worden op de inzet van personeel en middelen, terwijl dat op een hoger niveau 
beslist wordt. De vernieuwing van de arbeidsorganisatie heeft een grote impact op 
hoe de bevoegdheden intern gereorganiseerd worden. Het beleid moet zich dan wel 
bewust zijn van de noodzaak van de integrale vernieuwing.
Verder is er verhaal van de learning outcomes, de integrale toetsing aan het einde 
van de opleiding. Het komt erop aan dat de studenten die we afleveren het geheel 
van de competenties verworven hebben. De deelevaluaties moeten in functie staan 
van dat globale doel. Ook dat sluit aan bij de bekommernissen van sociale innovatie. 
Nu wil elke lector voor zijn afzonderlijke vak de zekerheid dat de student het verwor-
ven heeft, wat in heel veel evaluatietijd resulteert. In competentiegericht onderwijs 
gaan we meer naar tussentijdse en permanente evaluatie en grotere blokken van 
geïntegreerde lessen. De tijd die nu aan evaluatie besteed wordt, staat te veel los 
van de leeractiviteiten. We zouden de periode met leeractiviteiten (13 weken) en 
evaluatie (5 à 6 weken) als een groot blok van 19 weken moeten beschouwen. Dat 
zou meteen het probleem van de piekbelasting kunnen verminderen.’

Nog een weg te gaan
Martens ziet dat de hogeschool nog een hele weg te gaan heeft om te komen tot 
een nieuwe arbeidsorganisatie: 
‘Teams hebben vandaag in de diverse departementen op uiteenlopende manieren 
ingang gevonden. De organisatiestructuur van de hogeschool wordt nog steeds 
sterk bepaald door het verleden toen de departementen aparte hogescholen wa-
ren. Werken met teams in de hogeschool veronderstelt enerzijds dat een aantal be-
voegdheden naar een lager niveau gedelegeerd worden. Anderzijds is het nodig om 

Het verhaal van de Nederlanders klinkt bijzonder enthousiast. Zij werken elke dag 
in of voor een onderwijsinstelling die georganiseerd is volgens de principes van de 
nieuwe arbeidsorganisatie, of dat overweegt. Er zijn ongetwijfeld heel wat voordelen 
aan de nieuwe manier van organiseren verbonden. Anderzijds kan het ook aarzeling 
of zelfs weerstand oproepen bij directies, leidinggevenden, docenten. 
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het kader en de systemen die de werking van de teams moeten sturen en opvolgen, 
op hogeschoolniveau te ontwikkelen.
Bij de medewerkers leven er bovendien vragen. Wil men een nieuwe arbeidsorgani-
satie om te besparen of om hun welzijn te verbeteren? Docenten, die in belangrijke 
mate autonome professionals zijn, evolueren langzaamaan in de richting van het 
teamdenken en -werken.’
Een belangrijk knelpunt is bovendien dat ICT-systemen nog niet aangepast zijn om 
het werken in autonome teams te ondersteunen en te stimuleren, zegt Martens: 
‘Welke en hoeveel studenten komen in een bepaalde groep terecht, zijn er genoeg 
geschikte lokalen beschikbaar, welke opdrachten moet een groep lectoren verzor-
gen? De ICT-systemen moeten snel en duidelijk die informatie leveren. De K.U.Leuven 
werkt nu met de nieuwe software-omgeving SAP om de administratieve processen 
te optimaliseren. In onze instelling moeten we nog een keuze maken. Als we zouden 
kiezen voor sociale innovatie en de taakverdeling in teams meer van onderuit opge-
bouwd wordt, hebben we een optimaal ICT-systeem nodig. Want de aansturing blijft 
top-down georganiseerd.’
Martens heeft nog bedenkingen, maar gelooft wel in een innovatieve arbeidsorgani-
satie. Hij beseft dat er geen algemene oplossingen bestaan die van toepassing zijn 
op elke situatie: ‘Het vraagt ongetwijfeld heel veel werk om naar de eigen situatie te 
kijken, naar de context, naar de verantwoordelijkheden op de verschillende niveaus 
van de organisatie. Professor Jef Verhoeven heeft in een recent onderzoek gewezen 
op het belang van het beleidsvoerend vermogen in hogescholen. Dat zal cruciaal 
zijn voor de vernieuwing van de arbeidsorganisatie. Een hogeschoolbestuur moet 
de moed hebben om zijn organisatie integraal te herdenken.’ 

3.2 | Voordelen voor docent en instelling
Over plus- en minpunten van een vernieuwing van de arbeidsorganisatie in hoge-
scholen verzamelden we reacties bij de Nederlandse deskundigen en bij organisa-
tiedeskundige Geert Van Hootegem van de K.U.Leuven, eerst over de pluspunten 
van een nieuwe arbeidsorganisatie.

Leuker onderwijs en minder stress 
Jac Christis: ‘Voor de docenten wordt het onderwijs veel leuker. De werkdruk ver-
mindert echt. Je hebt een redelijke check op je kwantitatieve werkdruk, je maakt 
niet meer uren dan je hoeft te maken. En je hebt een structuur geschapen die de 
kwalitatieve werkdruk vermindert. De neiging om over je uren heen te gaan omdat 
je overal achteraan moet rennen omdat de zaak niet goed geregeld is, is drastisch 
gereduceerd. En je leert bovendien als professionals van elkaar.‘
Hans Kommers: ‘Het is erg belangrijk dat docenten van elkaar kunnen en willen le-

ren. In een middelbare school vinden we het normaal dat leraren bij elkaar in klas 
kunnen komen kijken. Het idee dat leraren alles al weten, daar moeten we echt van 
af. De energie zit ook in iets nieuws proberen, in meer betrokkenheid, in samen meer 
praten over onderwijs. Een herkenbaar en enthousiasmerend doel is volgens mij de 
grootste succesfactor. Het team schrijft zelf zijn missie uit en de resultaten die het 
nastreeft. Men weet waar men het voor doet, en dat is een heel sterke motor.’
Geert Van Hootegem: ‘Nog even terug naar het probleem van stress en werkdruk. Uit 
onderzoek weten we dat het weinig soelaas biedt om werknemers naar een cursus 
te sturen over omgaan met stress. Het komt erop aan om de stressrisico’s aan de 
bron aan te pakken, op de werkvloer. De Amerikaan Robert Karasek, grondlegger van 
een van de meest bekende modellen over werkstress, stelde vast dat een gebrek 
aan regelmogelijkheden om aan de jobvereisten te voldoen vaak stress veroorzaakt. 
Meer regelmogelijkheden geven aan teams zal dus de stress verminderen. Als een 
team zelf kan plannen en aanpassingen kan maken in het rooster en ook zelf stu-
denten begeleidt of de ICT-ondersteuning aanstuurt, dan kunnen ze al die zaken 
onderling regelen. Ze zijn niet van andere diensten afhankelijk. Nu, er is ook onder-
zoek van de SERV dat aantoont dat meer regelmogelijkheden niet automatisch alle 
stress wegnemen. Als de belasting in de job écht te hoog is, dan baat het niet. Veel 
mensen vinden het alleszins boeiender om met een ruimer takenpakket bezig te 
zijn. Het blijft intussen wachten op wetenschappelijk onderzoek rond de effecten 
van teamwerk in het onderwijs. In andere sectoren waar daarover wel onderzoek is 
gebeurd, stellen we doorgaans een gecombineerd effect vast: de kwaliteit van de 
arbeid verbetert en daarmee de inzet en de tevredenheid van de medewerkers. Er is 
minder verloop en minder absenteïsme. ‘

Minder studie-uitval en hoger rendement 
Hans Kommers: ‘Een opdracht die teams in een ROC vaak krijgen, is hun rendement 
verbeteren. Een opdracht van het beroepsonderwijs is de leeruitval terugbrengen. 
Ik zie indicaties dat dit succesvol is.’ 
Jac Christis: ‘Dat is ook logisch. Als je nu een team hebt voor eenzelfde groep stu-
denten, dan zit je veel dichter op je studenten. Je kunt ze veel beter volgen, tijdig 
ingrijpen, dus vaker uitval verminderen. In Nederland komt er voor de hogescholen 
een bezuinigingsronde aan, waarop elke hogeschool zich momenteel voorbereidt. 
Dat is het moment om de organisatie te herdenken. Zo kunnen ze geld verdienen, 
bijvoorbeeld door de intake te verbeteren en door uitval en studievertraging te voor-
komen. Teams krijgen bij ons ook ‘experimenteerrechten’. Ze krijgen de kans om een 
andere aanpak uit te proberen en moeten daar na een semester gedetailleerd ver-
slag over afleggen. Daar kan de instelling haar voordeel mee doen.’
Geert Van Hootegem: ‘In een bureacratische organisatie kon je een cultuur vaak 
nog typeren als “werken voor de baas”. In de flexibele organisatie is het credo heel 
duidelijk “werken voor de klant”. Een team heeft een collectieve visie en een ge-
meenschappelijk doel, dat het rendement alleen maar ten goede kan komen. In het 
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hoger onderwijs biedt deze manier van werken ook soelaas voor de groeiende groep 
van studenten die het modeltraject niet volgen. Die worden nu eigenlijk aan hun lot 
overgelaten. En de betrokken professoren ook. Voor een schriftelijk examen krijg je 
nooit meer al je studenten samen op dezelfde dag, omdat er altijd enkelen zijn die 
dan examen hebben voor een ander vak. En het is onmogelijk om hen op een andere 
dag samen te krijgen, dus moet je bijna individueel extra examens geven. Teams 
kunnen hiervoor vast zelf hun eigen oplossingen bedenken.’

Efficiënter vergaderen
Jac Christis: ‘Bij ons in de bacheloropleidingen zijn er vergaderingen bijgekomen. 
Er zijn de teamvergaderingen en de maandelijkse vergaderingen van de coördi-
natoren. Maar een boel andere vergaderingen, die bovendien vaak heel inefficiënt 
waren, zijn overbodig geworden. Waar professionals last van hebben is niet zozeer 
het overleggen op zich, want dat hoort bij hun beroep. Waar ze last van hebben zijn 
inefficiënte vergaderingen. Op een studiedag moeten ze ineens over een of ander 
groot onderwerp gaan praten, maar dat is zo inefficiënt als de pest. Alle belangrijke 
punten worden nu gewoon in het semesterteam besproken. De semestercoördina-
tor vergaart ideeën, brengt het in het maandelijkse overleg, dat is veel efficiënter. 
Je intensiveert het overleg in het team en van de coördinatoren van die teams, en 
heel veel ander overleg vervalt dan gewoon.’
Hans Kommers: ‘Je moet de teams ook zo kiezen dat de competenties die nodig zijn 
om goed onderwijs te realiseren binnen het team zitten. Dan kan je als team echt 
heel zelfstandig werken en heb je weinig extern overleg nodig over allerlei pietlut-
tigheden.’

Middelen optimaal inzetten
Hans Kommers: ‘Door te werken met teams, kan er worden bezuinigd op overhead-
kosten en op het verdwijnen van allerlei vormen van inefficiënt overleg. Bij de ROC’s 
valt er veel te verdienen aan de overhead. Voor een deel lijkt het een beetje op een 
beweging terug: die kleine schooltjes van vroeger naast elkaar hadden zeker geen 
40% overheadkosten zoals de ROC’s nu. Nu is die overhead gecentraliseerd en het 
was de bedoeling om efficiënter te werken. Maar het is zo complex geworden, dat het 
soms totaal het tegengestelde effect heeft. Men maakt bijvoorbeeld centraal uur-
roosters op en daar moeten dan achteraf ontelbare aanpassingen aan gebeuren.’ 
Jac Christis: ‘Door een heldere verdeling tussen centrale en decentrale taken en de 
mogelijkheden om meer zaken op de werkvloer zelf te regelen, kunnen problemen 
sneller worden opgelost. Dat is absoluut een slimme manier van werken. Een een-
voudige structuur brengt op. Natuurlijk heb je uren nodig voor teamoverleg en co-
ördinatorenoverleg. Daar staat tegenover dat een hele hoop andere en inefficiënte 
vormen van overleg overbodig worden en dat de bachelorcoördinator minder uren 
nodig heeft. Die gaan naar de semestercoördinatoren.’

Een duidelijker profiel voor de opleidingen
Hans Kommers: ‘Teams komen vaker in contact met het werkveld. Ze kunnen dan 
waar nodig de opleiding aanpassen aan de arbeidsmarkt. Vaak krijgen ze ook een 
bepaalde zelfstandigheid om – eventueel samen met andere teams – hun opleiding 
te profileren naar de buitenwereld, studenten te werven enz. Ik denk alleszins dat 
het een goede zaak is dat opleidingen zelf hun marketing verzorgen. Het is niet aan 
het grote geheel van de scholen om zich te profileren: dat is gebakken lucht verko-
pen. De opleidingen moeten het zelf doen.’

3.3 | Kritische bedenkingen
We legden aan de organisatiedeskundigen ook een aantal kritische bedenkingen 
voor. Vinden docenten het aangenaam om verantwoordelijk te zijn voor de verdeling 
van de uren en voor hun budget? Hoe kiezen ze een coördinator? Wordt een orga-
nisatie met teams niet meteen ‘platter’, waardoor je medewerkers de kans ontzegt 
om promotie te maken of een andere job op te nemen? En hoe krijg je als instelling 
de weigerachtigen toch over de brug om mee te gaan in de verandering?

Wensen docenten gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uurver-
deling/ het budget/andere organisatorische taken?
Geert Van Hootegem: ‘Onderzoek wijst uit dat werknemers die ook organiserende 
taken krijgen zich meer betrokken voelen bij hun werk. Het is dus positief dat werk-
nemers kansen krijgen om hun taak te verbreden en zich ruimer te ontwikkelen.’
Jac Christis: ‘De verdeling van uren loopt vlot, zo merken we. De teams weten het 
beste voor welke keuzes de meeste uren nodig zijn. Als docent moet je zelf vertel-
len aan de club met wie je samenwerkt en die weet wat jij doet, hoeveel uren je 
nodig hebt. Heb je gelijk, dan krijg je dat en anders niet. Of je werkgroepen geeft, 
individuele opdrachten die je allemaal nakijkt of opdrachten in groepjes van drie: 
dat scheelt in de tijd die het je kost. Vroeger moest je dat argumenteren tegenover 
iemand die boven je staat en die voor alle docenten in de hele opleiding moest be-
palen hoeveel uren ze nodig hebben. Maar die heeft daar geen zicht op. Toen waren 
er dus veel meer kansen dan in een teamstructuur om meer uren te krijgen dan je 
eigenlijk nodig hebt. Ik heb dat ook zelf ervaren vroeger, toen ik het vak systeemthe-
orie gaf. Daar kreeg ik een flink aantal uren voor. Ik moest daar alleen verantwoor-
ding over afleggen in mijn leerstoelgroep, maar de reactie daar is: ‘Hoe meer uren, 
hoe beter. Want dan kunnen we extra mensen bijvragen voor onze leerstoelgroep.’ 
In een semesterteam gaat dat anders. We hebben een budget dat we onder elkaar 
moeten verdelen en dan moet je weten wie waarom het meeste uren nodig heeft.’
Hans Kommers: ‘Die budgetverantwoordelijkheid is ook niet zo ingewikkeld. Dat is 
gewoon transparantie. Men moet dan wel stoppen met roepen “wij hebben niet ge-
noeg uren.” Bij ROC ’s zie je soms dat die verantwoordelijkheid verder gaat. De teams 
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gaan de markt op om studenten te werven en daar zijn de meeste docenten niet 
zo sterk in. Tegelijk is dat natuurlijk wel een extra stimulans om goed onderwijs te 
geven en dat helder te communiceren.’
Jac Christis: ‘Die verantwoordelijkheid vormt een groot verschil tussen semester-
teams en opleidingsteams. Semesterteams lopen geen financieel risico. Een oplei-
dingsteam moet ervoor zorgen dat ze volgend jaar genoeg nieuwe studenten krijgen. 
Dat bepaalt hoeveel geld je krijgt. Ik kan me voorstellen dat dit wel verzwarend is.’

Zal teamwerk meer werk meebrengen? 
Jac Christis: ‘Teamwerk zal in de startfase meer werk meebrengen. Maar zodra je 
de verdeling in teams hebt gemaakt en de bevoegdheden hebt vastgelegd van de 
diverse niveaus valt het best mee, hoor. Die semesterteams kunnen in principe elk 
semester opnieuw worden ingezet. Teams moeten wel meer vergaderen. Maar de 
vergaderingen in het team en de vergaderingen van de semestercoördinator moe-
ten worden begroot: je moet het semesterteam en de semestercoördinator verga-
deruren geven. Dat kan zonder problemen als ze niet meer naar andere inefficiënte 
vergaderingen moeten gaan.’

Kan een team functioneren zonder leider?
Hans Kommers: ‘De teams hebben zeker een coördinator nodig. Die teamcoördinator 
kan aangeduid worden door het team. Hij is het aanspreekpunt van de teamleden en 
de woordvoerder naar de andere geledingen. Hij bewaakt ook de interne coördinatie 
en de besluitvorming. Maar hij staat niet boven de anderen. Vergelijk het met een 
hockeyploeg die zijn aanvoerder aanduidt, die tegelijk ook medespeler blijft. In de 
praktijk gaat het kiezen van een teamcoördinator vlot. Een team voelt aan wie dat 
goed kan.’
Jac Christis: ‘En niet iedereen ambieert die taak. Vergaderingen plannen, contact 
houden met het onderwijscentrum, op dat soort werk zit niet iedereen te wachten. 
Als bachelorcoördinator heb je natuurlijk wel semestercoördinatoren nodig met wie 
je over alle aspecten van het semesteronderwijs kan overleggen.’
Geert Van Hootegem: ‘Er zijn ook alternatieven voor een vaste teamcoördinator. Je 
kan werken met een roulerende teamcoördinator, die na een bepaalde periode zijn 
functie doorgeeft. Je kan ook werken volgens het stermodel, waarbij je de coördi-
natietaken verdeelt tussen verschillende mensen. Let wel: het gaat nooit over het 
verdelen van verantwoordelijkheden, enkel over het verdelen van de coördinatie. 
Iedereen in het team is even verantwoordelijk.’

Zullen er functies verdwijnen in de hogeschool? 
Als er meer op de lagere niveaus wordt geregeld, worden de centrale diensten dan 
afgebouwd? 
Jac Christis: ‘De functie van semestercoördinator is natuurlijk een nieuwe functie, 
en zelfs een nieuwe hiërarchische laag tussen bachelorcoördinator en docent. 

Verder blijven de functies in het onderwijsproces dezelfde. Het vraagstuk van de 
ondersteunende diensten is een apart vraagstuk. Algemeen gesproken is het orga-
niseren rond teams een goed uitgangspunt om de functie van en afstemming met 
ondersteunende diensten kritisch te onderzoeken.’ 
Hans Kommers pleit voor het principe van de waardetoevoegende hiërarchie: een 
hiërarchie die waarde toevoegt. ‘In de ROC’s hebben we in het algemeen minder la-
gen omdat deze teams redelijk compleet hun opleiding kunnen doen. De manager 
moet niet dom gaan zitten sturen op cijfertjes. Hij moet ook niet aan professionals 
gaan vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Hij moet gewoon op globale doelstel-
lingen sturen, op het wat, niet op het hoe. Voor de rest moet hij de teams hun gang 
laten gaan. Een van de weerstanden bij bestuurders is dat ze niet ook naar de staf 
willen kijken. Maar dat moet wel. De teams nemen taken over van de staf en dat 
moet leiden tot een slankere staforganisatie. Omdat die nu vaak groot en te duur 
wordt, zullen ze daar zeker naar gaan kijken, verwacht ik.’ 

Is een maandelijkse overlegvergadering met het hogere niveau vol-
doende? 
Jac Christis: ‘Binnen het team zelf zal je doorgaans vaker overleggen en vaak zul 
je op dat niveau al tot een oplossing komen. En in dringende gevallen kan er altijd 
een extra overleg zijn met de bachelorcoördinator. Nu, ik ken een team van een zie-
kenhuis in Tilburg dat zelfs elke dag overlegt. Op hun afdeling staat een whiteboard 
met daarop drie kolommen. Als je iets tegenkomt wat verkeerd gaat, schrijf je dat 
in de eerste kolom. In de tweede kolom noteer je hoe belangrijk dat is, in de derde 
wie daaraan iets zou moeten doen. Elke dag verzamelt het team zich rond dat bord 
om de problemen van die dag te bespreken. Voor dringende gevallen kan er altijd 
een extra overleg komen met de verantwoordelijke. Want waar het om gaat is dit: je 
voert een team in om beter met de mensen bezig te zijn, elke dag. Problemen mag je 
niet bewaren tot een maandelijks overleg. Het team is samen verantwoordelijk voor 
bepaalde taken. Dan is het zinvol om samen elke dag te kijken wat er fout gaat en 
hoe dat op te lossen. Anders ben je niet goed bezig met je teams.’
Geert Van Hootegem: ‘Ik ken een bedrijf waar elke medewerker aan het einde van een 
werkdag een groene knikker in de bokaal steekt als het een fijne dag was en een rode 
als het minder goed liep. De coördinator bekijkt die bokaal elke avond en als er een 
paar dagen na elkaar nogal wat rood is te zien, dan roept hij zijn mensen samen.’

Hoe worden de prestaties beoordeeld? 
Jac Christis: ‘Je kunt organisatieonderdelen beoordelen en personen. Voor het beoor-
delen van organisatieonderdelen – de cursus, het semester, de opleiding – bestaat 
een geformaliseerde evaluatiecyclus volgens een eenvoudig format. Een docent 
heeft nog steeds een hoogleraar met wie hij zijn functioneringsgesprekken houdt.’
Hans Kommers: ‘Er is feedback nodig over de prestaties en de resultaten van de teams. 
Het zwaartepunt van de controle op het onderwijs en het personeelsbeleid wordt nu 
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uit de handen van sectiehoofden gehaald en bij de onderwijsmanagers gelegd.’
Geert Van Hootegem: ‘Bij werk van betekenis zijn er altijd drie R’s: raken, rekenschap 
en regelen. Als mensen hun werk niet kunnen regelen en geen rekenschap moeten 
geven, dan raakt het hen ook niet meer. Rekenschap geven is dus een essentieel 
punt. Ik denk dat een collectieve en een individuele beoordeling parallel kunnen 
lopen. Volgens mij moet die rekenschap ook aan het team worden gevraagd. Als 
je de regelcapaciteit bij het team legt, ga je bv. ook aan dat team zeggen : je bent 
verantwoordelijk voor een semester in het derde jaar sociale school, wat willen jul-
lie bereiken? En dan kan het team zelf zorgen dat de stageplaatsen ingevuld wor-
den, dat er een abituriëntenwerking wordt opgezet, dat een plantrekker in het team 
wordt aangesproken enz. Het team bepaalt zelf de doelen, prestatiedoelstellingen 
en samenwerkingsdoelstellingen. Dat gaat via de coördinator naar de directie die 
daarop feedback geeft en ontbrekende zaken kan aanvullen. Zo ontstaat er een 
tweerichtingsverkeer. En dan wordt op het einde van het semester gekeken of het 
team de doelstellingen heeft gehaald.’

Veranderen is moeilijk 
Hans Kommers: ‘Ik zie de weerstand in eerste instantie bij de professionals, de do-
centen, uit angst om te moeten gaan samenwerken. Multidisciplinair werken is in 
het onderwijs een moeilijk proces. Professionals willen zich graag specialiseren. 
Docenten willen vooral vakinhoudelijk sterk staan. Dat komt naar boven als het be-
stuur zegt dat ze in teams moeten gaan werken. Veranderen is moeilijk. Het is een 
ontwikkelingsvraagstuk, en daar zit een stukje angst. Je moet je blootgeven. De 
overgrote meerderheid vindt dat een beetje eng, maar niet meer dan dat. Voor een 
minderheid van leraren die niet goed functioneert, wordt het een zwaar probleem, 
want hun gebrekkige functioneren zal naar boven komen. Dan kan er in het team 
naar mogelijkheden worden gezocht om dat te compenseren of om meer andere 
taken te doen. Anderzijds kunnen de competenties van leraars veel beter worden 
ingezet in een team. Een leraar kan bv. goed met ADHD-jongeren omgaan, of een 
lerares voelt dat een bepaalde leerling een mannelijke mentor nodig heeft. Zulke 
dingen kunnen teams zelf regelen.’
Geert Van Hootegem: ‘Het is kwestie om goed met de diversiteit aan medewerkers 
om te gaan. Als een leraar wiskunde niet goed les geeft maar wel kan zorgen voor 
veel samenhang in de klasgroepen, dan kan je dat voor een stuk opvangen. Als het 
team sociale cohesie belangrijk vindt, dan kan het de minder sterke wiskundelessen 
wel compenseren. In economie en in sociologie kan ook wiskunde aan bod komen 
als je daar een beetje statistiek in stopt. Dus je kan als team corrigeren. Vandaag 
staat die wiskundeleraar ook voor de klas en wordt hij niet systematisch door het 
team gecorrigeerd. Dat is veel erger. Nu, als het moet kan een team ook hard zijn. 
Problemen die het niet zelf kan oplossen, moet het voorleggen aan de leidingge-
venden en dan moet er een oplossing komen.’ 
Jac Christis: ‘Het is inderdaad een grote omslag om in teams te gaan werken. Ik merk 

bijvoorbeeld dat docenten voor wie onderzoek belangrijker is dan onderwijs, niet 
snel meegaan in het idee van teams. Een universiteit heeft nu eenmaal twee primaire 
processen, onderwijs en onderzoek, en die passen niet altijd even goed op elkaar.’
Geert Van Hootegem: ‘Omgekeerd, als je bij onderwijsmensen vertrekt van het pri-
mair proces, het onderwijs van hun vak, dan kan je daar mensen mee raken, dan heb 
je ze mee. Maar de mensen worden overstelpt door administratie, door systemen die 
er rond komen te hangen en hen wegleiden van de essentie. Nu, op het moment dat 
je die principes doorvoert, brengt dat doorgaans wel een knik in de tevredenheid 
mee. En dat is ook niet erg, want wat is tevredenheid? Ik heb liever betrokkenheid.’

Een integrale vernieuwing van de organisatie vraagt te veel tijd
Geert Van Hootegem: ‘Als je het hele veranderproces bekijkt, vraagt dat inderdaad 
veel tijd. Je kan in theorie vier fasen onderscheiden in het veranderingsproces. “Be-
lichten” noemen we de probleemoriëntatie. Wat gebeurt er in de omgeving van onze 
school, op de arbeidsmarkt? Wat betekent dat voor de resultaten die we moeten 
leveren: volstaat enkel kennis of moeten we dit verruimen naar competenties? Een 
tweede facet daarbij is de vraag: hoe zit onze organisatie in elkaar? Is die voldoende 
afgestemd op wat die omgeving vraagt? En waar doen zich intern problemen voor, bv. 
stress van medewerkers? “Richten” is bekijken: waar willen we naartoe? Zeg maar: 
keuzes maken en een missie, een visie, doelstellingen en een strategie ontwikkelen. 
Streven we naar individualisering of niet, streven we naar een breed pakket van com-
petenties of niet? Wat zijn de contouren van de organisatie om dat te bereiken? En 
hoe gaan we dat aanpakken? Daarna ga je de organisatie daadwerkelijk “inrichten”, 
herontwerpen. En in de fase “verrichten” ga je het daadwerkelijk ontwikkelen en uit-
voeren. Je moet alleszins goed zorgen dat iedereen de tijd krijgt om mee te zijn.’
Hans Kommers: ‘Die eerste fase, belichten, gebeurt in een kleinere club van de or-
ganisatie, waar het idee groeit dat het anders moet en waar de eerste richtingen 
duidelijk worden. Die fase kan in het onderwijs soms wel enkele jaren duren. Ik denk 
dat de twee volgende fasen, richten en inrichten, anderhalf tot twee jaar vragen. 
Het verrichten kan verschillende jaren duren. Bij de ROC’s zie ik dat ze de inrichting 
opnieuw hebben neergezet, maar nog steeds met basisvragen worstelen over de 
teamontwikkeling.’
Jac Christis: ‘Semesterteams invoeren – het inrichten dus – heeft bij ons een of 
twee jaar in beslag genomen. Daarvoor was er ruim de tijd voor discussies met de 
docenten die via de website en via de plenaire vergaderingen plaatsvonden.’

Het is onmogelijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen
Hans Kommers: ‘In mijn ervaring is de achillespees van een veranderingsproces in-
derdaad dat je de visie moet verspreiden, een draagvlak in je organisatie creëren. 
Dat moet je doen voor je die organisatie gaat veranderen. In het onderwijs is het 
een grote uitdaging om dat goed te doen omdat anders de hakken daar snel in het 
zand gaan.’
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Jac Christis: ‘Het semestermodel in Nijmegen werd door de onderwijsdecaan heel 
sterk gepropageerd. En hij wilde er iedereen bij betrekken. Hij opende een site en 
daar mocht iedereen mee discussiëren over de invulling daarvan: welke thema’s 
over de verschillende semesters, wat wordt dan de volgorde van de vakken. Daar 
kwamen vier alternatieve indelingen uit, die voorgesteld werden op een vergadering 
waar iedereen mocht stemmen. Iedereen die wilde, werd dus van bij het begin bij 
het veranderproces betrokken en dat heeft gewerkt.’
Geert Van Hootegem: ‘Bij organisatievraagstukken ga je nadenken over welke col-
lectieve prestaties je wil neerzetten, zorg dragend voor de competentieontwikke-
ling en de gezondheid van je medewerkers. Als je die boodschap duidelijk communi-
ceert en die missie voortdurend in het achterhoofd houdt, dan moet het wel lukken. 
Het gaat om een evenwichtige balans tussen aandacht voor mensen en aandacht 
voor resultaten. Wie tegenstribbelt, zal vroeg of laat wel bijdraaien. Pas je organisa-
tie zeker niet aan in functie van dat verzet. Wie echt niet meewil, zal zijn conclusies 
moeten trekken. ’

Je moet eerst een draagvlak 
creëren voor je de organisatie 
gaat veranderen.
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Aan de slag!

4.

4.1 | In tien stappen naar een vernieuwde 
 arbeidsorganisatie in hogescholen 

1.  Zorg vanaf het begin voor de nodige dialoog en communicatie over het veran-
derproces.

2.  Stel uw missie en uw visie scherp. 
3.  Vereenvoudig uw organisatie. Organiseer eerst van buiten naar binnen: wie zijn 

uw klanten (studenten, opdrachtgevers …) en wat wil je voor hen betekenen? 
4.  Organiseer vanuit uw primaire processen. Probeer daar stromen, klantengroe-

pen in af te bakenen, bv. groepen studenten die op hetzelfde moment hetzelfde 
opleidingsonderdeel aan het volgen zijn. Zorg ervoor dat elk team een deel van 
de variatie in de omgeving kan verwerken.

5.  Draai de gangbare redenering om en ga van beneden naar boven om de regel-
capaciteit vast te leggen. Laat de beslissingen aan het laagste niveau, tenzij er 
een zeer gegronde reden is om dat niet te doen. 

6.  Geef elk team voldoende en duidelijke regelmogelijkheden, bv. over de verdeling 
van werk en uren, over afstemming op de omgeving. Laat het fijnontwerp over 
aan het team. Draag de regeltaken eventueel gefaseerd over aan een team. 

7.  Ga na welke sturende taken je aan docenten geeft en waarvoor je aparte staf-
diensten houdt.

8.  Voer de regelcapaciteit op, niet alleen in, maar ook tussen teams, bv. van de 
twee semesters.

9.  Minimaliseer de centrale regelingen, maar maak goed bekend binnen welke ka-
ders de teams moeten werken.

10. Het personeelbeleid is gericht op het stimuleren en verbeteren van de resul-
taatsgerichte samenwerking en de persoonlijke groei.

4.2 | Kritieke succesfactoren
In de organisatie
1.  Zorg voor een draagvlak bij je docenten. Laat hen als professionals mee dis-

cussiëren over het onderwijsbeleid. Als ze het daarover eens zijn, vloeien daar 
automatisch conclusies over de organisatie uit voort. Dat motiveert docenten, 
want goed onderwijs geven is hun missie, en als je dat beter in een team doet, 
dan doen ze dat in een team.

2.  Vertrek vanuit de vraag: welke eisen worden aan onze organisatie gesteld? 
Kunnen we met de huidige organisatievormgeving vlot inspelen op deze eisen? 
Deze externe dwang moet geïnternaliseerd zijn: men moet overtuigd zijn van de 
noodzaak om te veranderen, ook een interne drang voelen.

Eigenlijk zijn er geen redenen waarom hogescholen niet aan een vernieuwing van 
hun arbeidsorganisatie zouden beginnen. Integendeel, er zijn net tal van redenen 
om het wel te wagen. Dat blijkt uit het vorige hoofdstuk. 
Hoe begin je eraan? Waarop moet je letten om er een succesverhaal van te maken? 
En waar kan je desgewenst ondersteuning vinden? Deze vragen krijgen een ant-
woord in dit slothoofdstuk. 
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3.  Vaak is er een fase van flinke weerstand. Visie en mooie verhalen helpen dan 
niet. Wat helpt is contact hebben, echte gesprekken, vooral met degenen die 
twijfelen, angstig zijn, weerstand hebben. Terwijl je altijd geneigd bent om die 
net uit de weg te gaan. Je gaat sneller praten met diegenen die het met je eens 
zijn. En dat is de doodsteek. 

4.  Pas op voor modeldenken. Blijf niet te veel vasthouden aan de modellen waar-
van je verwacht dat ze zullen werken. Elk model voor coördinatie binnen een 
team is werkbaar. De essentie is dat het team een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid kan dragen en voelen. Neem de teams au sérieux en doe wat je predikt.

5.  Vorm evenwichtige teams. Dit doe je onder meer door eenzijdige belasting te 
voorkomen, door leuke en minder leuke taken te verdelen, door een combinatie 
te maken tussen voldoende specialisme en diepgang en door iedereen ont-
wikkelingsmogelijkeden aan te bieden. En onthoud: de sterkste teams zijn de 
teams die ook de mindere goden kunnen herbergen. 

In de teams 
1.  Elk team bepaalt heldere doelen en bereikt overeenstemming over de inspan-

ningen om dat te bereiken.
2.  Elk team heeft een duidelijk, samenhangend en compleet takenpakket (voorbe-

reiding, ondersteuning, uitvoering). 
3.  Teamleden zijn vakmensen met diverse competenties en vullen elkaar aan. Voor 

elke taak zijn voldoende mensen inzetbaar.
4.  Elke docent zit in zo weinig mogelijk teams.
5.  De teamgrootte kan schommelen tussen vier en twintig personen. De ideale 

grootte draait rond acht tot twaalf personen.

4.3 | Ondersteuning door Flanders Synergy
Sinds juni 2009 heeft Vlaanderen een competentiepool die de vernieuwing van de 
arbeidsorganisatie ondersteunt: Flanders Synergy, de jongste telg van de compe-
tentiepolen in Vlaanderen. Na onder meer Flanders Drive voor de automobielsector 
en Flanders Food voor de voedingssector, verzamelt Flanders Synergy in Vlaanderen 
de kennis en praktijkervaring rond de vernieuwing van de arbeidsorganisatie. Dit 
moet leiden tot een synergie, een win-winsituatie voor werkgever en werknemer: 
een slagvaardiger organisatie én aantrekkelijker werk. 

Hoe het begon
Waarom dit initiatief? De meeste Vlaamse organisaties zijn traditioneel georgani-
seerd, zo bleek uit onderzoek. Op die manier worden de capaciteiten van werkne-
mers niet optimaal benut. Daarom gaf de toenmalige Vlaamse minister van Werk, 
Frank Vandenbroucke, eind 2006 groen licht voor een programma om de innovatieve 

arbeidsorganisatie op de kaart te zetten. Gefinancierd door het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) werden twaalf pilootprojecten in Vlaamse organisaties uitgevoerd. Te-
gelijkertijd werd een ondersteunende taskforce opgericht, die in het voorjaar van 
2008 haar eindrapport aanbood. Daarin werd gepleit voor de oprichting van een per-
manent expertisecentrum. Dat werd Flanders Synergy, met drie grote opdrachten 
rond vernieuwing van de arbeidsorganisatie: 
•  kennis verzamelen en ervoor zorgen dat die kennis vertaald wordt, 
•  ondersteunen van bedrijven, organisaties en instellingen bij de voorbereiding en 

de implementatie van veranderingstrajecten,
•  sensibiliseren en mobiliseren rond het thema.
In mei 2009 keurde de Vlaamse Regering de competentiepool goed. Ze werd officeel 
opgericht door veertig stichtende leden, in juni 2009, waaronder KHLeuven (zie kader).

Stichtende leden Flanders Synergy  
Acerta cvba, Bombardier Transportation Belgium nv, De oesterbank vzw, De Persgroep 
nv, De Winning – Groenwerk vzw, Deceuninck nv, Dienstencentrum Gid(t)s vzw, ESF- 
Agentschap Vlaanderen vzw, Grontmij Industry nv, Hansen Transmissions Internatio-
nal nv, Idewe vzw, Janssen Pharmaceutica nv, KHLeuven vzw, Katholieke Universiteit 
Leuven, KPMG Belgium nv, De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw, Memo nv, Mi-
crosoft nv, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Hasselt, ODTH nv, Partena 
Ziekenfonds & Partners vzw, Philips Innovative Applications nv, SD Diensten nv, Tower 
Automative Belgium bvba, TVH-Forklift Parts nv, Tyco Electronics Raychem bvba, Uni-
lever Belgium nv, Unipartners nv, USG People Belgium nv, VCK vzw, Vlaamse Gemeen-
schap en het Vlaams Gewest- Departement Werk en Sociale Economie, Agentschap 
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Agentschap voor Overheids-
personeel, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Vergokan 
nv, Vlaams Welzijnsverbond vzw, VLAB vzw, Voka- Kamer van Koophandel Oost-Vlaan-
deren vzw, Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw, WEB vzw.

Welke steun?
Waarom zou een hogeschool nu aankloppen bij Flanders Synergy? Directeur Mieke 
Van Gramberen: ‘Elke hogeschool heeft de ambitie om uitstekend onderwijs te bie-
den. Tegelijkertijd ervaart ze dat de omgeving waarin ze werkt sterk geëvolueerd is 
en erg complex is geworden. Soms ervaart ze dat ze onvoldoende of niet adequaat 
kan inspelen op diverse verwachtingen, zoals flexibilisering van onderwijstrajecten, 
aandacht voor zorg, aansluiting bij de arbeidsmarkt en de nieuwe onderzoeksop-
dracht. Men probeert dit te counteren via het creëren van specifieke functies en 
vooral door het inlassen van (nog) meer overlegstructuren. Het gevolg is dat men 
door de bomen het bos niet meer ziet. Docenten overleggen veel, te veel. Ze voe-
len vaak een grote behoefte aan vereenvoudiging. Die vereenvoudiging is nodig om 
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mensen gemotiveerd te houden en om ervoor te zorgen dat mensen zich op hun 
kernopdracht kunnen toeleggen. Een hogeschool die zich hierin herkent, die zich 
afvraagt “hoe kan ik mijn onderwijs- en onderzoeksopdracht tot een goede einde 
brengen?” en de manier waarop ze het werk verdeelt wil (her)bekijken, die kan bij 
ons met al haar vragen terecht.’ 
Flanders Synergy kan een (hoge)school op weg helpen met haar basisdienstverle-
ning. Tijdens een verkennend gesprek of bezoek wordt bekeken of een project inzake 
arbeidsorganisatie zinvol is. Biedt het een antwoord op de problematiek waarmee de 
school wordt geconfronteerd? Hoe zou ze het best van start gaan? Is er voldoende 
draagvlak en zo niet, hoe kan ze daaraan werken? Heeft ze voldoende competenties 
in huis of zou ze beter expertise inhuren om dit veranderingtraject te ondersteunen?
Organisaties die effectief aan de slag willen gaan met een veranderingstraject, 
kunnen naast deze basisdienstverlening op nog drie andere manieren een beroep 
doen op Flanders Synergy. 
Ze kunnen deelnemen aan de netwerkingactiviteiten die worden opgezet voor haar 
leden. Mieke Van Gramberen: ‘We brengen organisaties samen die willen verande-
ren en leren van elkaar. Onze netwerken zijn zowel regionaal als thematisch, in de 
toekomst misschien ook sectoraal. We hebben erg goede ervaringen met deze net-
werkactiviteiten. Organisaties die met een veranderingstraject starten kunnen veel 
van elkaar leren en stimuleren elkaar heel erg, ook al komen ze vaak uit een heel 
andere omgeving.’ De netwerking wordt, eigen aan een competentiepool die een 
sterke academische verankering heeft, voortdurend gevoed met inzichten uit toe-
gepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 
Wanneer men zelf knowhow wil verwerven rond dit thema kan men ook deelnemen 
aan de diverse opleidingen van Flanders Synergy, zoals de opleiding ‘introductie in 
innovatie arbeidsorganisatie’. 
Wil een hogeschool extra ondersteuning tijdens het veranderingstraject bovenop 
de basisdienstverlening van Flanders Synergy, dan kan ze een beroep doen op een 
netwerk van consultants dat met succes de opleiding ‘senior consultant innova-
tieve arbeidsorganisatie’ gevolgd heeft. Flanders Synergy steunt dit met een finan-
ciële tussenkomst a rato van 500 euro per dag gedurende 15 werkdagen. 

Lid worden
Flanders Synergy is een ledenorganisatie. Organisaties die lid willen worden van 
Flanders Synergy kunnen kiezen tussen een corporate lidmaatschap of een ambas-
sador lidmaatschap. De corporates kunnen gratis een beroep doen op de basis-
dienstverlening en worden uitgenodigd om te participeren aan de netwerking en de 
congressen. Ze genieten ook van kortingen, onder meer op publicaties van Flanders 
Synergy. De ambassadors genieten dezelfde voordelen en kunnen bovendien actief 
participeren in de bestuursorganen van de competentiepool. 
De instapprijs varieert van 750 tot 5000 euro op jaarbasis en is afhankelijk van de 
grootte van de organisatie.

Een boodschap voor onderwijs? 
Vandaag (mei 2010) heeft Flanders Synergy 99 leden uit de overheid, social profit en 
profit. Voorlopig zijn er slechts twee onderwijsinstellingen bij. Maar dat mag geen 
drempel zijn voor andere onderwijsinstellingen om toe te treden, zegt Van Gram-
beren: ‘Uiteraard moeten we als Flanders Synergy ervaring opdoen in verschillende 
maatschappelijke sectoren. Een gevoeligheid voor de specifieke sectorale context 
is altijd nuttig. Maar met de korte ervaring die we tot nog toe hebben opgedaan, 
overheerst toch het gevoel dat er zeer veel gelijkenissen zijn tussen de verande-
ringstrajecten, onafhankelijk van de sector waartoe ze behoren. Wellicht zijn de 
gelijkenissen groter dan de verschillen. Met andere woorden: onderwijsinstellingen 
kunnen veel leren van hoe organisaties binnen de diensten of de industrie derge-
lijke veranderingstrajecten aanpakken en omgekeerd.’
Werken aan een nieuwe arbeidsorganisatie kan evenwel niet in een handomdraai, 
waarschuwt ze: ‘Als we de illusie wekken dat de werkdruk met een vingerknip kan 
dalen, dan is dat fout. Je kán de werkdruk verminderen door aan je arbeidsorgani-
satie te sleutelen. Maar dat vraagt tijd en energie. En vooral mensen die met over-
tuiging en gezag aan deze kar willen trekken. Ik hoop dat we een aantal scholen over 
de streep kunnen trekken om met een nieuwe arbeidsorganisatie aan de slag te 
gaan. Want precies in scholen is, omwille van de aard van de opdracht, een intense 
samenwerking tussen medewerkers – dus een nieuwe arbeidsorganisatie – bijzon-
der aangewezen. Als je mensen wil vormen, kan je dat niet op je eentje. Slechts 
in dialoog met anderen krijg je een beter leerklimaat. Als de klasdeur dicht is en 
met andere woorden het “binnenlaten van andere docenten” als bedreigend wordt 
ervaren, mis je kansen. De meeste docenten voelen wel aan dat begaan zijn met 
onderwijs veel meer is dan begaan zijn met het eigen vak. Het is begaan zijn met 
jongeren, die op weg zijn competenties te verwerven. En dat kan je beter waarma-
ken als je die jongeren begeleidt als team, in een hecht samenwerkingsverband met 
een waaier van competenties.’ 
toon Martens over het lidmaatschap van Flanders Synergy van zijn onderwijsinstel-
ling: ‘Ons lidmaatschap heeft me gesterkt in de overtuiging dat een betere orga-
nisatie van het werk niet alleen een probleem is van hogescholen, maar van alle 
kennisintensieve organisaties. Hoe kan de productiviteit van kenniswerkers ver-
beteren, hoe kunnen ze op de beste manier worden ingezet? Hoe houden we het 
werkbaar? Onze welvaart wordt steeds meer afhankelijk van kenniswerkers. Het is 
dus broodnodig dat de Vlaamse Regering steun geeft aan sociale innovatie, ook 
in het onderwijs. De Vlaamse overheid heeft plannen om nog eens de werkdruk in 
hogescholen te onderzoeken, met het WERC-project, Werkdruk-Evaluatie door het 
RegeringsCommissariaat hoger onderwijs. In plaats van nog eens de problemen in 
kaart te brengen, lijkt het me beter om naar oplossingen te zoeken. We volgen de 
thematiek op in ons comité Veiligheid en Welzijn en onze medewerkers stelden ook: 
‘Stop met onderzoek. Kom met voorstellen van oplossing!’ Ik denk dat Flanders Sy-
nergy hieraan een zinvolle bijdrage kan leveren.’ 
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Flanders synergy vzw
Kapeldreef 60
B-3001 Heverlee
Tel. + 32 16 29 83 07
Fax + 32 16 29 83 19
info@flanderssynergy.be
www.flanderssynergy.be

Flanders Synergy brengt organisaties samen 
die willen veranderen en leren van elkaar.
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 Slot
De manier waarop het werk aan een onderwijsinstelling wordt georganiseerd, is 
geen wet van Meden en Perzen. Het is een keuze die vroeger ooit gemaakt is. Van-
daag is ze in uw instelling misschien aan herziening toe.
 
In de veranderende wereld van vandaag biedt een vast, uniform en complex bu-
reaucratisch systeem geen antwoord meer. Hogescholen doen dan ook verwoede 
pogingen om oplossingen te zoeken. Maar ten gronde verandert er weinig. Er is in 
de hogescholen, en in vele andere sectoren, nood aan een eenvoudige en flexibele 
organisatie, met teams die elk de verantwoordelijkheid nemen voor een stukje van 
de diverse klantengroepen uit die bewegende buitenwereld. Uiteraard binnen de 
ruimere kaders die aan de instelling zijn vastgelegd. 

Misschien kunt u eens nagaan of een nieuwe arbeidsorganisatie voor uw instel-
ling nieuwe opportuniteiten kan bieden. De voordelen die in deze brochure werden 
aangehaald, zijn niet min. Een werkbaar systeem. Een transparante organisatie. 
Meer betrokkenheid, minder stress en meer motivatie bij de medewerkers. Beter on-
derwijs voor de studenten. Meer rendement. Kortom, je instelling, je studenten, je 
docenten: ze zullen er allemaal beter van worden.

Een nieuwe organisatie op poten zetten, vergt wel duidelijke antwoorden op funda-
mentele vragen. Het veronderstelt allereerst het helder formuleren van onderwijs-
kundige keuzes. Een duidelijk antwoord op de vraag: ‘wat willen we als onderwijs-
instelling eigenlijk bereiken?’ Geen halfslachtige formuleringen die aangeven dat 
je ‘alles’ wilt, maar bewuste en heldere opties. De managementcyclus die hoge-
scholen gebruiken voor hun interne kwaliteitszorg, plan-do-check-act, kan hier 
een opstap bieden.

Een nieuwe organisatie uitdenken, is dus veel meer dan aanpassingen doorvoeren 
in het personeelsbeleid. En in dat bedje waren de Vlaamse hogescholen misschien 
een beetje ziek. 

We hebben alvast willen tonen hoe het anders kan. Wetenschappelijk onderzoek 
over de effecten van nieuwe arbeidsorganisatievormen in onderwijs is helaas nog 
nauwelijks voorhanden. Maar de praktijkvoorbeelden uit deze brochure hebben u 
hopelijk kunnen overtuigen, of zetten u toch minstens aan om u hierover verder te 
informeren.
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 Personalia
Hadewych Bamps
Hadewych Bamps studeerde sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en 
haalde achteraf een Master Européen en Sciences du Travail aan de UCL en de 
Université de Toulouse. Ze werkte aan diverse onderzoeksprojecten, eerst aan het 
Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid, later op de Dienst Universi-
tair Onderwijs van de K.U.Leuven. Sinds 1998 is ze wetenschappelijk medewerkster 
van de Stichting Innovatie & Arbeid (toen Stichting Technologie Vlaanderen) van de 
SERV, waar ze in 2003-2004 het onderzoek ‘Werkdruk en stress in Vlaamse hoge-
scholen’ op zich nam. Van 2006 tot 2009 werkte zij in het kader van een samenwer-
kingsakkoord met de KHLeuven aan het onderzoeksproject ‘competentiegerichte 
taakverdeling – Competa’. 

Bea Bossaerts
Bea Bossaerts is freelanceredacteur en legde zich de laatste jaren vooral toe op 
onderwijsthema’s. Ze is licentiaat pedagogische wetenschappen (K.U.Leuven, 
1977) en behaalde later een postgraduaat aan de faculteit Letteren en Wijsbe-
geerte (K.U.Leuven, 2001). Als journaliste werkte ze onder meer bij de VRT-radio en 
Knack. Voor de Koning Boudewijnstichting hield ze mee de pen voor publicaties over 
onderwijs, zoals ‘Accent op talent’ en ‘Student tutoring. Good practices in België’. 
Ze was eindredacteur van Delta, het tijdschrift voor hoger onderwijs van de Vlaamse 
Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Ze werkte 
ook voor de communicatiedienst van Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke 
(2004-2009).

Jac Christis 
Jac Christis studeerde sociologie in Nijmegen, afstudeerrichting Arbeid en Bedrijf. 
Hij werkte als senior onderzoeker/adviseur bij het Nederlands Instituut voor Ar-
beidsomstandigheden (NIA), dat onderzoek, advies en opleiding verzorgt over vei-
ligheid, gezondheid en welzijn op het werk. In februari 1998 promoveerde hij cum 
laude op het proefschrift ‘Arbeid, organisatie en stress’. Sinds november 1998 is 
hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als universitair hoofddocent. 
Daar was hij enige jaren coördinator van de bacheloropleiding bedrijfskunde. Sinds 
2009 is hij ook lector Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit aan de Hanzeho-
geschool Groningen.

Hans Kommers 
Hans Kommers studeerde Technische Bedrijfskunde in Eindhoven en specialiseerde 
zich als onderzoeker in Tilburg in kwaliteit van de arbeid. Hij is sinds 1992 adviseur 
bij de ST-Groep, een adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van processen 
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van organisatieverandering die de productiviteit van de organisatie en de betrok-
kenheid van mensen verhoogt. Hij is extern organisatieadviseur bij diverse scholen, 
vooral middelbare beroepsscholen en hun overkoepelende Regionale Opleidings-
centra (ROC’s). 

Toon Martens
Toon Martens studeerde in 1976 af als bio-ingenieur en behaalde in 1980 zijn doc-
toraat aan de K.U.Leuven. Van 1980 tot 1984 werkte hij als systeemingenieur in het 
rekencentrum van de K.U.Leuven en ORDA-B. Van 1985 tot 2001 was hij algemeen 
directeur van de studentenrestaurants ALMA, waar hij  een integraal herontwerp 
maakte van het productie- en distributiesysteem, gebaseerd op geavanceerde 
voedings- en ICT-technologie. Sinds 2001 is hij algemeen directeur van de KHLeu-
ven. Van 2007 tot 2009 was hij ondervoorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad 
(VLHORA). Sinds 2009 is hij voorzitter van de VLHORA.

Mieke Van Gramberen 
Mieke Van Gramberen studeerde arbeidssociologie aan de Katholieke Universiteit 
Leuven. Zij ging in 1990 als wetenschappelijk medewerker aan de slag op het Hoger 
Instituut voor de Arbeid en specialiseerde zich in vraagstukken van kwaliteit van de 
arbeid. Vanaf 1997 was ze hoofd van de studiedienst van het departement Werk in 
de Vlaamse administratie. Vanaf 2000 werkte ze op diverse kabinetten, sinds 2005 
als kabinetschef Werk bij Vlaams minister Frank Vandenbroucke. Sinds september 
2009 is ze algemeen directeur van Flanders Synergy. 

Geert Van Hootegem
Geert Van Hootegem is hoogleraar arbeidssociologie, organisatiesociologie en ver-
anderingsmanagement en werkt voor het centrum voor sociologisch onderzoek aan 
de K.U. Leuven. Hij zette in Vlaanderen de sociotechniek op de kaart in publicaties 
(o.m. ‘De draaglijke traagheid van het management’), projecten (Taskforce, Feasibi-
lity Study voor Vlaamse Overheid) en diverse adviesopdrachten.
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