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Inleiding 

‘Stress’ is een onderwerp dat (steeds) vaker opduikt in discussies over het hoger onderwijs. 
Maar wanneer je op zoek gaat naar meer informatie, kom je snel tot de vaststelling dat er 
weinig harde cijfergegevens bestaan over stress in hogescholen.  
 
Meten hoe het zit met de psychische vermoeidheid en het welbevinden van het 
hogeschoolpersoneel is dan ook de eerste doelstelling van dit onderzoeksproject. Zowel de 
resultaten van de grootschalige peiling bij het onderwijzend personeel (OP) als die bij het 
administratief en technisch personeel (ATP) (inclusief contractuele bedienden en opvoedend 
hulppersoneel) worden hier gepresenteerd. Deze resultaten worden vergeleken met de cijfers 
bij de Vlaamse beroepsbevolking (referentiebestand Nationaal Onderzoeksinstituut voor de 
Verbetering van de Arbeidsomstandigheden, 2002). 
 
Meten is weten. Maar wil men iets aan de problematiek doen, heeft men ook inzicht nodig in 
de mogelijke oorzaken van stress. De tweede doelstelling van dit project is dan ook  
onderzoeken of er voor het onderwijzend personeel verschillen in ‘stresscores’ zijn tussen 
organisatie-eenheden (departementen, opleidingen,…) binnen het veld van de hogescholen, 
die toe te schrijven zijn aan bepaalde organisatiekenmerken (vb. overlegpraktijk, 
taakinvullingsbeleid, personeelsbeleid,…). De stressproblematiek wordt hier vanuit de 
invalshoek van de organisatie bekeken, zonder daarmee te willen ontkennen dat 
persoonlijkheidskenmerken, individuele draagkracht, familiale of relationele problemen 
enzovoort op individueel niveau een rol kunnen spelen. Op die manier worden in feite kritische 
factoren in het beleid van de hogescholen en departementen afgebakend die kunnen helpen 
de werkdruk beheersbaar te maken en aan de basis liggen van een adequate stresspreventie.  
 
Over het hoe en waarom van dit onderzoeksproject vindt u meer informatie in hoofdstuk 1 
waar het onderzoeksopzet uitgeklaard wordt. Verderop worden de voornaamste resultaten 
besproken. In hoofdstuk 2 zijn dat de resultaten van de bevraging bij het onderwijzend 
personeel. In hoofdstuk 3 komt dan het administratief en technisch personeel aan bod.  
 
Er is een massa aan informatie en data verzameld (zie vragenlijsten in bijlage). In dit 
informatiedossier worden de voornaamste resultaten van het onderzoek kort en bondig 
weergegeven. Indien u echter vragen heeft waarop u geen antwoord vindt, aarzel dan niet met 
ons contact op te nemen.  
 
De resultaten van de individuele hogescholen en departementen zijn in de periode oktober-
december 2003 teruggekoppeld naar de desbetreffende instellingen in de vorm van een 
powerpointpresentatie en een tabellenrapport. Vanzelfsprekend wordt in dit rapport geen 
enkele hogeschool bij naam genoemd. 
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Hoofdstuk 1 
Onderzoeksopzet 

1.  Achtergrond van het  onderzoeksproject  

Sinds 1995 heeft het thema ‘werkstress’ een vaste plaats in de STV-onderzoeksagenda. Er 
werden studies uitgevoerd naar de organisatorische determinanten van werkdruk en stress in 
uiteenlopende sectoren (bijv. textielindustrie, call centers, supermarkten, ziekenhuizen, 
gehandicaptenzorg). 
 
In 1998 verscheen de STV-publicatie ‘Stress bij leerkrachten. De school maakt het verschil’, 
waarin verslag wordt gedaan van een grootschalige enquête bij 14.000 leerkrachten en 
directies uit 450 basis- en secundaire scholen. Het onderzoek documenteerde niet alleen op 
wetenschappelijk objectieve wijze de ernst en de omvang van het stressprobleem in het 
onderwijs, maar bracht ook aan het licht dat er op dit vlak aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen instellingen en dat deze verschillen deels zijn terug te voeren tot een aantal opties 
binnen het schoolbeleid (graad van teamgerichtheid van de onderwijsaanpak, aanwezigheid 
en ‘effectiviteit’ overlegcultuur, ‘support’-karakter personeelsbeleid).  
 
Op basis van dit onderzoek maakte STV-Innovatie & Arbeid – in samenspraak met de sociale 
partners en de betrokken externe preventiediensten – ook een handboek met concrete tips en 
aanbevelingen voor de aanpak van stressproblemen op schoolniveau. 
 
Het onderzoek kende een ruime weerklank in het onderwijsmilieu en STV verleende haar 
medewerking aan meer dan 50 studiedagen en vormingsinitiatieven over het thema, waarop 
enkele duizenden directeurs, coördinatoren en personeelsvertegenwoordigers van basis- en 
secundaire scholen bereikt werden. 
 
Eén van de opmerkingen op dit onderzoek betrof het feit dat de hogescholen niet ‘in de 
steekproef’ waren opgenomen. Dit was dan ook de concrete aanleiding voor het 
onderzoeksproject waarover in dit informatiedossier gerapporteerd wordt. 
 
Dat er in de onderwijssector wat schort, blijkt ook uit internationale onderzoeksgegevens. Ook 
in de omringende landen stellen zich ernstige problemen inzake werkdruk en psychische 
belasting met negatieve consequenties op vlak van uitval (werkverzuim), functioneren van 
(een deel van de) personeelsleden en de kwaliteit van de dienstverlening.  
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Ook vanuit het perspectief van het algemeen management van een hogeschool leek 
(onderzoeksmatige) aandacht voor het werkstressprobleem geen overbodige luxe. Met de 
Welzijnswet van 4.8.96 zijn alle bedrijven/instellingen (en dus ook hogescholen) verplicht 
binnen hun preventiebeleid aandacht te besteden aan de ‘psycho-sociale aspecten van de 
arbeid’.  
 
 

2.  Onderzoeksvragen 

De doelstellingen van het project ‘Werkdruk en stress in hogescholen’ zijn, kort samengevat: 
 
 enerzijds het wetenschappelijk correct meten van welbevinden, psychische vermoeidheid en 

stressklachten bij het personeel van hogescholen, met bijzondere aandacht voor interne 
verschillen (bijv. naar leeftijd, studiegebied…) en met de mogelijkheid de Vlaamse 
hogescholen met andere sectoren en de Nederlandse HBO-instellingen te vergelijken. 
 

 anderzijds het zoeken naar verklaringen voor verschillen in ‘organisatiestress-scores’ (de 
facto gemiddelden op departementsniveau) op basis van de differentiële aanpak van 
taakinvulling, van formeel overleg en de organisatie van informatie en communicatie, van 
navorming, van coaching van het personeel, … kortom op basis van verschillen in het 
gevoerde beleid.  

 
Met de detectie van een aantal organisatiekenmerken die leiden tot minder psychische 
vermoeidheidsproblemen en een hogere motivatie van het personeel, hebben we meteen 
sleutels in handen om iets aan de problematiek te doen. De uiteindelijke ambitie van het 
project is immers het afbakenen van kritische factoren in het organisatie- en personeelsbeleid 
van hogescholen die kunnen helpen de werkdruk voor onderwijspersoneel beheersbaar te 
maken. Op basis daarvan kunnen aanbevelingen geformuleerd worden voor een adequate 
stresspreventie in Vlaamse hogescholen. 
 
Het onderzoek bij het administratief en technisch personeel (ATP) blijft beperkt tot het in kaart 
brengen van eventuele stressproblemen. De voornaamste reden hiervoor is het feit dat de 
functies binnen de ATP-groep zodanig uiteenlopen (van algemeen directeur over laborant tot 
informaticus en huismeester) dat dieper ingaan op mogelijke verklaringen binnen het 
voorziene tijdsbestek niet mogelijk was. 
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3.  Onderzoeksmethodologie 

3 . 1 .  O p e r a t i o n a l i s e r i n g  v a n  d e  b e g r i p p en  

Hier worden kort enkele centrale termen verklaard uit ons onderzoek zonder dieper in te gaan 
op de bestaande stresstheorieën en de wetenschappelijke literatuur die hierover reeds 
verschenen is. Daarvoor verwijzen we naar de literatuurlijst in bijlage. 
 
 
3 . 1 . 1  S t r e s s  e n  w e r k d r u k  

Begrippen als stress en werkdruk worden in ons dagelijks taalgebruik, maar ook in 
gespecialiseerde literatuur te pas en te onpas gebruikt en het is vaak niet duidelijk wat men er 
precies mee bedoelt. Het containerbegrip stress heeft vele connotaties. In dit onderzoek 
worden twee dimensies onderscheiden die elk afzonderlijk onderzocht worden. De eerste is 
‘psychische vermoeidheid’ of ‘herstelbehoefte’ en duidt aan in welke mate iemand vermoeid 
is, spanningsklachten ondervindt of ‘op’, uitgeput is. De tweede dimensie ‘welbevinden’ gaat 
over de mate waarin men plezier heeft in zijn werk, zijn job graag doet. Psychische 
vermoeidheid en welbevinden hangen met elkaar samen maar worden door verschillende 
elementen beïnvloed. Dat zal verderop nog duidelijk blijken bij de bespreking van de 
resultaten.  
 
 
3 . 1 . 2  O r g a n i s a t i e k e n m e r k e n  v a n  e e n  h o g e s c h o o l / d e p a r t e m e n t  

In het OP-onderzoek worden ook de organisatiekenmerken van een hogeschool/departement 
onder de loep genomen. Het opzet is immers een aantal organisatiekenmerken te detecteren 
die ervoor zorgen dat er minder psychische vermoeidheids- en motivatieproblemen optreden.  
 
Wanneer je hogescholen, maar ook kleinere organisatie-eenheden binnen hogescholen met 
mekaar vergelijkt, vallen er meteen heel wat gelijkenissen op, maar ook heel wat verschillen. 
Zo is de manier waarop taken verdeeld worden, er overleg gepleegd wordt, de docenten en 
lectoren ondersteund worden vaak heel verschillend. Dit zijn de organisatiekenmerken van 
een organisatie-eenheid. De selectie van mogelijke relevante organisatiekenmerken gebeurde 
op basis van enerzijds algemene literatuur rond stress en anderzijds heel wat gesprekken met 
personeelsleden, departementshoofden en directeurs uit de hogescholen. 
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De organisatie-eenheid is gedefinieerd als het niveau binnen de hogeschool waaraan elke 
docent toewijsbaar is en dat voor elke docent het meest bepalend is, in die zin dat bv. de 
taken er worden verdeeld, de functioneringsgesprekken er worden gehouden, er overleg is,... 
Gezien elke hogeschool anders georganiseerd en gestructureerd is, is dat vaak het 
departement, maar kan het ook de opleiding of de opleidingseenheid zijn. Dit is in elke 
hogeschool afzonderlijk bekeken. In wat volgt worden, voor de leesbaarheid, de term 
organisatie-eenheid en departement als synoniemen gebruikt. 
 
 

3 . 2 .  O n d e r z o e k s i n s t r u m e n t e n  

In eerste instantie werd een literatuurstudie uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in enerzijds 
de problematiek van stress en anderzijds in het domein van het hoger onderwijs (zie 
literatuurlijst, bijlage 1). Vervolgens werden een vijftigtal mensen met verschillende functies en 
posities binnen de hogescholen geïnterviewd. Zo kon een concreet beeld verkregen worden 
van het hogeschoollandschap en de stressproblematiek binnen deze context. De 
literatuurstudie en de interviews lagen als dusdanig aan de basis van de ontwikkeling van een 
schriftelijke vragenlijst. Die vragenlijst is dan gebruikt voor de grootschalige schriftelijke 
personeelsbevraging om op die manier cijfermateriaal omtrent de problematiek te vergaren 
en er zo meer inzicht in te krijgen. Dit informatiedossier behandelt de resultaten van het 
kwantitatieve onderzoek. 
 
De algemeen directeurs van de 22 Vlaamse hogescholen waren allemaal bereid aan het 
onderzoek mee te werken, zodat iedereen die in één van de Vlaamse hogescholen werkte 
(uitgezonderd de gastdocenten en docenten/lectoren met een beperkte deeltijdse opdracht) in 
de tweede helft van januari 2003 een vragenlijst kreeg.  
 
Het onderwijzend personeel kreeg een schriftelijke vragenlijst in zijn brievenbakje op school. 
Er werden postbussen in de docentenkamers geplaatst waarin de OP-leden de ingevulde 
enquêtes konden deponeren. De postbussen werden opgehaald en de ingevulde vragenlijsten 
werden door ons elektronisch ingelezen en verwerkt. Daarnaast kreeg wie dat wou ook de 
mogelijkheid de vragenlijst elektronisch in te vullen. Daarvoor ontving iedereen een e-
mailbericht met daarin een link naar de elektronische versie van de vragenlijst. We hebben 
hiervoor dankbaar gebruikt gemaakt van het aanbod van de Vlaamse Hogescholenraad 
(VLHORA) om de door hen ontwikkelde VAMOS-software te gebruiken. Het ATP-personeel 
kreeg enkel de elektronische versie. Uit een rondvraag bij de hogescholen bleek dat (bijna) 
alle ATP-personeelsleden een vaste werkpost (computer) en eigen e-mailadres hebben, 
hetgeen niet het geval was voor het onderwijzend personeel.  
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De schriftelijke vragenlijsten werden elektronisch ingescand via Teleform. Via de VLHORA 
kregen we een ruw databestand van de via internet ingevulde vragenlijsten. Deze bestanden 
hebben we verder bewerkt met behulp van het statistisch softwarepakket SPSS. 
 
 
3 . 2 . 1  V r a g e n l i j s t  v o o r  h e t  o n d e r w i j z e n d  p e r s o n e e l  

De vragenlijst voor het onderwijzend personeel bestaat uit drie delen (zie bijlage 2). In een 
eerste deel zijn vragen opgenomen over de concrete gang van zaken en organisatie binnen 
het departement (taakinvullingsbeleid, veranderingsdynamiek, teamwerk, overleg en 
personeelsbeleid). Vervolgens bevat de vragenlijst een aantal schalen uit de veel gebruikte, 
gestandaardiseerde “Vragenlijst Beoordeling en Beleving van de Arbeid” (VBBA) waarmee 
gepeild wordt naar de werkbeleving, het welbevinden en de stress van het personeel. 
Tenslotte wordt  in het laatste deel van de vragenlijst naar een aantal persoonskenmerken 
gevraagd.  
 
Meer in detail betekent dit dat het eerste deel in algemene termen uit vragen bestaat over de 
organisatie en het personeelsbeleid, vragen naar de concrete organisatiekenmerken van het 
departement. Zo start de vragenlijst met een aantal stellingen omtrent het 
taakinvullingsbeleid in het departement. Dit is de term die de hogescholen hanteren voor de 
wijze waarop ze taken verdelen. Zijn de verwachtingen duidelijk? Gebeurt dat in overleg? Op 
basis van duidelijke parameters? Is er een evenwichtige verdeling? Is er ook enige flexibiliteit 
mogelijk?… 
 
Vervolgens wordt  de veranderingsdynamiek die er heerst binnen het departement 
onderzocht. Enerzijds zijn er de curriculum- en programmahervormingen, anderzijds de meer 
onderwijskundige veranderingen in de richting van een meer studentgerichte onderwijsaanpak. 
Van beide type veranderingen wordt er gevraagd hoe ze worden aangepakt. In snel tempo, 
intensief, eerder gefaseerd? Wordt men er, als docent of lector bij betrokken? Krijgt men 
ondersteuning? … 
 
Hierna volgen er vragen omtrent teamwerk en overleg. Uit de gesprekken was immers 
duidelijk geworden dat departementen erg van mekaar kunnen verschillen in de manier 
waarop er gewerkt of intern overleg gepleegd wordt. In sommige departementen werkt men 
sterk in (opleidings)teams en is er bijna continu overleg over studenten, de inhoud van 
cursussen,… In andere werkt iedereen eerder individueel. Ook verschillen departementen van 
mekaar in de manier waarop het beleid wordt uitgestippeld en docenten en lectoren daarbij 
betrokken worden. In sommige departementen wordt het personeel op systematische wijze 
geïnformeerd en geconsulteerd. In andere ‘weet men nooit van iets’ en wordt alles van 
bovenuit opgelegd en bepaald. Hier wordt dus gepeild naar de wijze waarop en de mate 
waarin men in team werkt en er overleg mogelijk is.  
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Allereerst worden een aantal probleemsituaties voorgelegd waarbij men moet aangeven hoe 
men die oplost (alleen, met collega’s, met behulp van leiding,…). Vervolgens worden een 
aantal beleidsitems opgesomd en gevraagd in welke mate de groep van OP-ers betrokken 
wordt bij beslissingen. 
 
Tenslotte eindigt deel A met tien stellingen over het gevoerde personeelsbeleid, gaande van 
het onthaal van nieuwe docenten over de functioneringsgesprekken, tot de navorming en de 
loopbaanbegeleiding.  
 
Deel B van de vragenlijst bestaat uit 10 schalen uit de VBBA-vragenlijst. Naast het feit dat de 
VBBA al eerder bewezen heeft een nauwkeurig en betrouwbaar instrument te zijn om diverse 
aspecten van psychosociale arbeidsbelasting en werkstress te meten, was een ander 
belangrijk argument om voor dit instrument te kiezen het feit dat er zowel in Nederland1 als in 
Vlaanderen2 een referentiebestand bestaat waarmee we kunnen vergelijken. De vragen zijn 
immers contextonafhankelijk zodat vergelijking met andere beroepen en sectoren mogelijk is. 
 
Het gaat hier dus om wetenschappelijk gefundeerde meetschalen. Dergelijke schalen bestaan 
uit een aantal stellingen/vragen die één en hetzelfde onderwerp meten. Door op verschillende 
manieren of vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde te bevragen is er een meer 
betrouwbare meting (voor meer info zie literatuurlijst, bijlage 1). Zo worden de centrale 
afhankelijke variabelen ‘psychische vermoeidheid’ en ‘welbevinden’ met een dergelijke 
schaal gemeten. Daarnaast hebben we ook de volgende stressorenschalen uit de VBBA 
overgenomen: werktempo en werkhoeveelheid, emotionele belasting, afwisseling in het 
werk, veranderingen in het werk, problemen met het werk, autonomie, inspraak en de 
relatie met de directe leiding. Op die manier krijgen we op sectorniveau zicht op het 
jobprofiel van de docenten en lectoren. Wanneer we de gemiddelde scores op die schalen per 
departement met elkaar vergelijken kan dit ook interessante indicaties geven van mogelijke 
oorzaken van eventuele problemen in verband met de psychische vermoeidheid en het 
welbevinden in die departementen, zij het op een algemeen niveau. Naast de meer concrete 
centrale onafhankelijke variabelen (organisatiekenmerken) van deel A kunnen deze als meer 
algemene onafhankelijke variabelen beschouwd worden. 
 

                                                           
1  Verbaan, D. en van Helvoort, S. Een onderzoek naar beleefde werkdruk bij de hogescholen. 

Eindhoven, 2000. 
2  VBBA-referentiebestand voor het jaar 2002 bij het Nationaal Onderzoeksinstituut voor de 

Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (NOVA). 
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In deel C zitten vooral een aantal controlevariabelen: geslacht, leeftijd, diploma, al dan niet 
lesgeven, 1 versus 2 cycli-onderwijs, statuut, anciënniteit en cumul. Er wordt hier ook gepeild 
naar het aantal uur dat docenten en lectoren  in een gemiddelde lesweek spenderen aan hun 
verschillende taken (lesgeven/contacturen, voorbereiding en nazorg, begeleiding van 
studenten, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, leidinggevende of coördinerende 
taken, overleg). Op die manier wordt getracht een zo precies mogelijk zicht te krijgen op het 
takenpakket en de taakbelasting van de respondenten. Dit element wordt ook beschouwd als 
een organisatiekenmerk (zie 3.2.1.1). Verder wordt gepeild naar het ziekteverzuim en verloop 
om enig –zij het beperkt- zicht te krijgen op de effecten van psychische vermoeidheid en 
welbevinden. 
 
 
3 . 2 . 2  V r a g e n l i j s t  v o o r  h e t  a d m i n i s t r a t i e f  e n  t e c h n i s c h  p e r s o n e e l  

Gezien het beperktere opzet van het onderzoek bij het administratief en technisch personeel 
(inclusief opvoedend hulppersoneel en contractuele bedienden) was de vragenlijst ook korter 
(zie bijlage 3). De vragen over de organisatiekenmerken en het personeelsbeleid zijn hier 
immers niet opgenomen. Het was enkel de bedoeling te meten hoe het zit met de stress en de 
werkdruk, zonder al te diep in te gaan op mogelijke oorzaken. 
 
De vragenlijst start in deel A met een aantal vragen over loopbaan en werk (anciënniteit, 
werkregime, statuut, functieomschrijving, aantal overuren) en ook de vragen naar absenteïsme 
en verloop. Deel B is bijna identiek aan het deel B bij de docenten en lectoren alleen is hier 
nog de schaal leermogelijkheden uit de VBBA aan toegevoegd. Deel C bestaat  uit een 
beperkt aantal vragen naar persoonsgegevens: leeftijd, geslacht en onderwijsniveau.  
 
 

3 .3 .  Respons  

3 . 3 . 1  B i j  h e t  o n d e r w i j z e n d  p e r s o n e e l  

Vijfduizend vierhonderd vierenvijftig (5.454) of 71% van de Vlaamse docenten en lectoren 
vulden een vragenlijst in, hetzij op papier, hetzij via elektronische weg. De door ons beoogde 
doelstelling van 70% werd dus gehaald. De representativiteit is getest op basis van leeftijd, 
arbeidsregime en studiegebied. Het onderzoek is representatief, enkel de kunstrichtingen zijn 
duidelijk ondervertegenwoordigd. 
 
Vanzelfsprekend zijn er grote verschillen tussen departementen en hogescholen. Op 
hogeschoolniveau schommelt de respons tussen de 32% en 87%, op het niveau van de 
eenheden (departementen/opleidingen) tussen 16% en 100%. Van de 22 hogescholen zijn er 
4 die een respons van minder dan 60% gehaald hebben.  
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Van de 201 eenheden hebben er 116 (58%) een respons van meer dan 70% gehaald en 157 
(78%) hebben een respons gehaald van meer dan 60%. Om toevalsverschillen te vermijden, 
werd geopteerd om in de uiteindelijke analyse, waar op zoek gegaan wordt naar verschillen 
tussen eenheden of departementen, enkel die eenheden op te nemen met een respons van 
minimum 60% en een absoluut aantal van minimum 10 respondenten. Er blijven dan nog 142 
eenheden over. 
 
 
3 . 3 . 2  B i j  h e t  a d m i n i s t r a t i e f  e n  t e c h n i s c h  p e r s o n e e l  

Van het administratief en technisch personeel (inclusief opvoedend hulppersoneel en 
contractuele bedienden) kregen we 2.123 (elektronische) vragenlijsten terug. Dit betekent een 
respons van 72%.  
 
Ook hier zijn grote verschillen tussen individuele hogescholen. Zo schommelt het responscijfer 
op het niveau van de hogescholen hier tussen de 32% en 86%. Negentien hogescholen van 
de éénentwintig3 hebben een responsgraad die hoger ligt dan 60%.  
 
 

4.  Onderzoeksmodel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  één hogeschool deed niet mee aan het ATP-onderzoek omwille van een zeer beperkt aantal ATP-

leden 
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Het schema hierboven vat het hele onderzoeksopzet samen. ‘Psychische vermoeidheid’ en 
‘welbevinden’, twee dimensies die worden onderscheiden in het ‘stress-begrip, zijn de centrale 
afhankelijke variabelen in dit onderzoek. Verder zijn enkele context-onafhankelijke VBBA-
stressoren in de vragenlijst opgenomen. 
Deze VBBA-schalen peilen naar mogelijke oorzaken van psychische vermoeidheid en 
welbevinden en op die manier wordt een beter inzicht verkregen in deze problematiek. Er kan 
hier immers ook vergeleken worden met een referentiebestand dat betrekking heeft op de 
Vlaamse beroepsbevolking (VBBA-referentiebestand van het NOVA, 2002). Wat het 
onderwijzend personeel betreft, wordt ook onderzocht of een aantal organisatiekenmerken - 
zoals hierboven reeds beschreven- een impact hebben op de psychische vermoeidheid en het 
welbevinden van de docenten en lectoren.  
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Hoofdstuk 2 
De psychische vermoeidheid en het 
welbevinden van docenten en lectoren onder 
de loep 

1.  Verschi l len tussen sector  en Vlaamse 
beroepsbevolking  

Om een eerste zicht te krijgen op de ernst van de stressproblematiek in de hogescholen 
worden de hogeschooldocenten en -lectoren vergeleken met de beroepsbevolking of de  
‘gemiddelde werknemer’. In 2000 is een gelijkaardig onderzoek gebeurd in de Nederlandse 
hogescholen, dus kan ook met deze resultaten kan vergeleken worden. Telkens worden de 
scores op de VBBA-schalen psychische vermoeidheid en (problemen met) welbevinden 
gebruikt. 
 
Naast deze twee schalen werd ook een aantal VBBA-stressoren opgenomen in de vragenlijst. 
Wanneer deze scores voor de docenten en lectoren afgezet worden tegen de cijfers van de 
beroepsbevolking, krijgt men als het ware het jobprofiel van de docent te zien. Hier wordt de 
job van docent vergeleken met ‘de gemiddelde job’ hetgeen een eerste indicatie oplevert van 
mogelijke verklaringen voor de scores inzake psychische vermoeidheid en welbevinden. 
 
 

1 . 1 .  O p  v l a k  v a n  p s y c h i s c h e  v e rm o e i d h e id  

Het onderwijzend personeel in de Vlaamse hogescholen is duidelijk meer psychisch vermoeid 
dan de Vlaamse beroepsbevolking en zelfs nog meer dan hun Nederlandse collega’s. Dit blijkt 
uit figuur 1 waar de gemiddelde scores (gestandaardiseerd met beroepsbevolking op 100), 
met elkaar worden vergeleken. 
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figuur 1: psychische vermoeidheid bij het onderwijzend personeel van de Vlaamse 

hogescholen in vergelijking met de Vlaamse beroepsbevolking en de Nederlandse 
HBO-instellingen 
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Gemiddelde scores kunnen echter belangrijke verschillen binnen groepen of populaties 
camoufleren. Daarom worden ook binnen één enkele populatie subgroepen werknemers 
onderscheiden op basis van hun individuele score op psychische vermoeidheid, of met andere 
woorden de mate van hun psychische vermoeidheid of de ernst van hun 
vermoeidheidsproblemen. Hiervoor werden grenswaarden vastgelegd. Op die  manier kan de 
verhouding tussen die verschillende groepen in verschillende ‘populaties’ onderzocht worden. 
Wanneer het aandeel van werknemers met problemen vergeleken kan worden, krijgt men een 
genuanceerder beeld van hoe het met het onderwijzend personeel in de hogescholen gesteld 
is. 
 

figuur 2: psychische vermoeidheid bij het onderwijzend personeel in Vlaamse hogescholen 
en in de Vlaamse beroepsbevolking 
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Waar 4,5% van de Vlaamse beroepsbevolking als acuut psychisch vermoeid beschouwd kan 
worden, ligt dit cijfer voor de OP-leden in de Vlaamse hogescholen op 8,7%. Dit zijn die 
personeelsleden die overspannen, ‘op’ of uitgeput zijn en daardoor tijdens én na hun werk niet 
meer goed kunnen functioneren. 
 
De omvang van de totale groep werknemers met psychische vermoeidheidsproblemen ligt in 
de Vlaamse beroepsbevolking op 27,8% in de hogescholen op 42,9%. Personeel met 
psychische vermoeidheidsproblemen, komt pas op de tweede vrije dag tot rust en dreigt op 
korte of middellange termijn acuut psychisch vermoeid te worden. De term normale 
vermoeidheid reserveren we voor die werknemers die van hun vermoeidheid binnen een 
redelijke, een normale termijn kunnen recupereren. 
 
Samengevat: meer dan vier op tien leden van het onderwijzend personeel van de Vlaamse 
hogescholen heeft psychische vermoeidheidsproblemen. Bijna één op tien  is ‘acuut psychisch 
vermoeid’,  ‘overspannen’ of ‘uitgeblust’ te noemen. Dit zijn zonder meer alarmerende cijfers. 
 
 

1 . 2 .  O p  h e t  v l a k  v a n  w e l b e v i n d e n  

Wanneer de gemiddelde (schaal)scores voor (problemen met) welbevinden in het werk voor 
de Vlaamse hogescholen, de Vlaamse beroepsbevolking en de Nederlandse HBO-instellingen 
worden vergeleken, krijgt men echter een heel ander beeld te zien (zie figuur 3). De Vlaamse 
lectoren en docenten vinden hun job een stuk boeiender dan de gemiddelde Vlaamse 
werknemer. Ze scoren ook beter dan hun Nederlandse collega’s en dit ondanks het feit dat de 
balans voor psychische vermoeidheid in de andere richting omslaat. 
 

figuur 3: problemen met welbevinden bij het onderwijzend personeel van de Vlaamse 
hogescholen in vergelijking met de Vlaamse beroepsbevolking en de Nederlandse 
HBO-instellingen 

 

100

73

100

0

20

40

60

80

100

gemiddelde 
schaalscore 

problemen met 
welbevinden

beroepsbevolking OP-hogescholen HBO-NL

 
 
 



Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen 
 
 
 

20 

Ook als het aandeel werknemers met problemen (zie figuur 4) wordt vergeleken, ontstaat een 
omgekeerd beeld. Terwijl 76% van de Vlaamse beroepsbevolking weinig of geen 
motivatieproblemen heeft, ligt dat cijfer voor de Vlaamse hogescholen nog hoger, namelijk op 
84,4%.  
 

figuur 4: welbevinden in het werk bij het onderwijzend personeel in Vlaamse hogescholen en 
in de Vlaamse beroepsbevolking 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anders gezegd,   24% van de Vlaamse beroepsbevolking kampt met motivatieproblemen. Het 
gaat hier om werknemers “die zich er vaak toe moeten aanzetten om een opdracht uit te 
voeren” en “die benauwd zijn bij het idee dit werk tot aan hun pensioen te doen”. In de 
hogescholen behoort 15,6% van de docenten en lectoren tot deze groep  
 
De werknemers die ernstig gedemotiveerd zijn, “die hun werk enkel doen omdat het moet" en 
er geen enkel plezier (meer) uithalen, maken 4% uit van de Vlaamse beroepsbevolking. Van 
de docenten en lectoren in de hogescholen is dit 2,6%.  
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1 . 3 .  C o m b i n a t i e  v e r m o e i d h e i d s -  e n  m o t i v a t i e p r o b le m e n  

tabel 1:  de combinatie vermoeidheids- en motivatieproblemen bij OP-leden 

 
  

normaal 
vermoeid 

vermoeidheids-
problemen   

normale motivatie  52,6%  31,8% 84,4% 
motivatieproblemen  4,7% 11,0% 15,6% 
Totaal (N=5238) totaalpercentage 57,3% 42,7% 100,0% 

chi²: 240.104 , df: 1, p: .000; Cramers V: .237 
 
Van de Vlaamse docenten en lectoren heeft 52,6% noch vermoeidheids-, noch 
motivatieproblemen. Anderzijds heeft 11% van de OP-leden zowel psychische vermoeidheids- 
als motivatieproblemen. 
 
 

1 . 4 .  H e t  j o b p r o f i e l  

Het algemeen beeld uit de cijfers is duidelijk: docenten en lectoren uit de Vlaamse 
hogescholen lopen – in vergelijking met andere beroepsgroepen en sectoren - een groter 
risico op psychische vermoeidheidsproblemen, maar hebben doorgaans meer plezier in hun 
job en zijn meer gemotiveerd. Wanneer de groep van docenten en lectoren ook op andere 
vlakken met de beroepsbevolking vergeleken wordt, krijgt men een eerste indicatie van 
mogelijke oorzaken en ook meer inzicht in de specifieke jobkenmerken. Het jobprofiel wordt 
opgemaakt op basis van een aantal VBBA-stressoren. 
 



Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen 
 
 
 

22 

figuur 5: jobprofiel van het onderwijzend personeel in de Vlaamse hogescholen 

 
Leeswijzer: In deze grafiek wordt de ‘gemiddelde’ hogeschooldocent of -lector (de blokjes) voor verschillende 
werkbelevingfactoren vergeleken met de doorsnee Vlaamse werknemer (de zevenhoek). Een grijs blokje binnen 
de zevenhoek wijst op een - in vergelijking met de beroepsbevolking - gunstigere inschatting van docenten en 
lectoren op die parameter. Een zwart blokje buiten de zevenhoek wijst op een minder gunstige inschatting. 
 
 
Zo blijkt dat de hoge psychische vermoeidheidscores niet uit de lucht komen vallen. De 
emotionele belasting is groot. In de eerste plaats werken docenten en lectoren met mensen: 
de kwalitatieve invulling van les- en begeleidingsopdrachten vereist een sterke betrokkenheid 
op de studenten. Die emotionele belasting draagt ertoe bij dat  – net zoals bij zorgberoepen en 
commerciële functies– onderwijsjobs psychisch erg zwaar zijn.  
 
Daarnaast valt op dat docenten en lectoren heel wat problemen ondervinden met 
veranderingen. De continue stroom van veranderingen in de sector is daar wellicht niet 
vreemd aan. Er zijn enerzijds de decretaal bepaalde veranderingen en wijzigingen en daar 
bovenop -en er niet geheel los van te koppelen- nog de veranderingen op onderwijskundig 
vlak (zelfsturend leren, elektronische leerplatformen, …). Dit zorgt vaak ook voor heel wat 
(rol)onduidelijkheid. Ze vergen heel wat aanpassingsvermogen van het personeel en verhogen 
ook de werklast. In deel 3 van dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat al die bijkomende 
opdrachten zich immers niet alleen in ongunstige scores voor ervaren werkdruk weerspiegelen 
maar dat de ‘gemiddelde’ docent of lector met een prestatieweek van bijna 45 uur ook in 
objectieve termen een taakbelasting kent die boven het gemiddelde van de beroepsbevolking 
zit. 

beroepsbevolking 
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Vanwaar dan die gunstige scores die we bij docenten en lectoren optekenen voor welbevinden 
in het werk en motivatie? De aantrekkelijkheid van de job heeft alles te maken met het 
gevarieerde takenpakket: doceren, lessen voorbereiden, examens opstellen, studenten 
begeleiden bij taken of stages, overleggen met collega’s…. Het gaat hier in ieder geval om 
werk waar (in vergelijking met heel wat andere beroepen) volop ruimte is voor creativiteit en 
eigen inbreng. Twee derde van de docenten en lectoren combineert bovendien het lesgeven 
met onderzoek of bepaalde coördinatietaken (opleidingshoofd, internationale samenwerking, 
kwaliteitszorg…). Een gevarieerde functie met veel autonomie draagt sterk bij tot een grote 
werkbetrokkenheid en motivatie.  
 
 

2.  Op zoek naar  verschi l len binnen de sector  

Werken als docent of lector in een Vlaamse hogeschool is over het algemeen boeiend maar 
vermoeiend. Dit is vanzelfsprekend niet voor iedereen en overal het geval. Er zijn op dit vlak 
verschillen tussen docenten en groepen docenten. Voor op de vastgestelde verschillen verder 
ingezoomd wordt, vindt u een overzicht van de onderzochte variabelen waarvoor geen  
significante verschillen of slecht zeer zwakke verbanden zijn vastgesteld. 
 
 

2 . 1 .  N i e t  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  o f  z w a k k e  v e r b a n d e n  

 Psychische vermoeidheid Welbevinden 
(1) geslacht p: .000 

Eta: .054 
p: .000 
Eta: .074 

(2) statuut (vast/tijdelijk)  
onder controle van leeftijd 

p: .943 
r: .001 

p: .124  
r: .021 

(3) werkregime 
(deeltijds/voltijds) 

p: .004 
Eta: .076 

p: .729 
Eta: .009 

(4) anciënniteit 
onder controle van leeftijd 

p: .000 
r: .058 

p: .000 
r: .077 

(5) lesgeven/coördinerende of 
leidinggevende taken 

p: .465 
Eta: .010 

p: .466 
Eta: .010 

(6) 1-cyclus versus 2-cycli-
opleidingen 

p: .067  
Eta: .029 

p: .966 
Eta: .001 
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Opmerkingen: 

 (1) uiterst zwak verband met geslacht 
 (2) geen significant verband met statuut indien gecontroleerd voor leeftijd 
 (3) Tussen docenten en lectoren die voltijds werken en diegenen die deeltijds werken vinden we 

geen significant verschil voor het plezier dat ze aan hun job beleven. Voor psychische vermoeidheid 
vinden we een significante maar zeer beperkte samenhang (Eta: .076). Wanneer we 4 groepen 
vergelijken (-60% 60-75%, 76-99% en 100%, Eta:.097) wordt duidelijk dat er vanaf 60% opdracht 
geen significante verschillen meer zijn.  We kunnen enkel stellen dat het OP met een opdracht van 
minder dan 60% significant minder psychisch vermoeid is dan dat met een opdracht groter dan 60%. 

 (4) zeer zwak verband met anciënniteit indien gecontroleerd voor leeftijd 
 (5) geen significant verschil tussen zij die (nog) lesgeven en zij die (enkel) coördinerende of 

leidinggevende taken hebben 
 (6) geen significant verband met type opleiding (1-cyclus versus 2-cycli)  
 (7) geen significant verband tussen psychische vermoeidheid en welbevinden en het feit of men 

lesgeeft in een opleiding met stijgend dan wel dalend aantal studenten (analyses op basis van 
gegevens over studentenaantallen voor de academiejaren 2001-2002 en 2002-2003, Ministerie van 
Onderwijs). 

 
Met andere woorden: verschillen tussen personen in psychische vermoeidheid en welbevinden 
hebben niets te maken met geslacht, statuut, voltijds dan wel deeltijds werken, anciënniteit, al 
dan niet lesgeven en 1cyclus versus 2-cycli-onderwijs. 
 
 

2 . 2 .  S i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  

2 . 2 . 1  L e e f t i j d  

Wanneer de leeftijdsgroepen met mekaar vergeleken worden, ontdekt men significante maar 
toch nog zwakke relaties. Voor psychische vermoeidheid bedraagt de associatiemaat Eta .104, 
voor welbevinden .094 (p: .000). 
 

figuur 6: schaalscores voor psychische vermoeidheid en welbevinden volgens leeftijd voor 
het onderwijzend personeel 
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Wanneer de Bonferroni-toets toegepast wordt om de verschillen in psychische vermoeidheid 
tussen de verschillende leeftijdscategorieën paarsgewijs met mekaar te vergelijken, valt op dat 
er significante verschillen te zitten tussen de leeftijdscategorieën van 45 tot 49 jaar en van 50 
tot 54 jaar enerzijds en de –30 jarigen anderzijds. De oudste groep heeft beduidend meer  last 
van psychische vermoeidheid. Vanaf 55 jaar ligt de gemiddelde psychische vermoeidheid 
terug wat lager. Dit noemt men het ‘healthy-worker-effect’. Enkel diegene die nog kunnen en 
willen werken zijn nog aan de slag. De anderen zijn afgevloeid.  
 
Wanneer de Bonferroni-toets toegepast wordt om de verschillen in problemen met 
welbevinden te onderzoeken, ontdekt men enkel significante verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen 30-34, 35-39 versus 45-49 en 50-54 jaar waarbij de laatste groepen 
beduidend minder plezier hebben in hun werk dan de eerste.  
Specifieke aandacht voor deze leeftijdscategorie is dus niet onbelangrijk wanneer men aan 
een adequaat stresspreventiebeleid wil werken, zowel wanneer het gaat om de problematiek 
van psychische vermoeidheid, als om de problematiek van welbevinden en motivatie.  
 
 
2 . 2 . 2  S t u d i e g e b i e d  

Voor welbevinden zijn er geen significante verschillen tussen de studiegebieden. Voor 
psychische vermoeidheid zijn er wel significante verschillen (ANOVA: df=2, F= 4,969, p=.000) 
en valt vooral op dat de lerarenopleiding significant hoger scoort dan handel, industriële 
wetenschappen en technologie, muziek en sociaal-agogisch werk. De oorzaak hier is niet 
meteen duidelijk, te meer omdat er ook binnen (de departementen uit) het studiegebied 
onderwijs behoorlijke verschillen zijn terug te vinden (cf. infra). 
 
 
2 . 2 . 3  O r g a n i s a t i e - e e n h e i d  

Zijn er verschillen die te herleiden zijn tot verschillen in organisatiekenmerken? Zijn er 
verschillen tussen hogescholen, organisatie-eenheden, departementen?  
 
Tussen de hogescholen zijn er zeer weinig significante verschillen. Uit de  Bonferroni-toets 
waarbij gemiddelde schaalscores voor psychische vermoeidheid en welbevinden in het werk 
paarsgewijs vergeleken wordt, blijkt dat zowel voor psychische vermoeidheid als voor 
welbevinden slechts 2 van de 22 hogescholen significant van mekaar verschillen. 
 
De organisatie-eenheden binnen de hogescholen, de departementen blijken echter zowel voor 
psychische vermoeidheid (ANOVA: df=200, F= 1,322 p=.000, Eta=.251) als voor welbevinden 
(ANOVA: df=200, F=1,703, p=.002 Eta=.223) significant van mekaar te verschillen. Het ene 
departement is duidelijk het andere niet (zie figuur 7).  
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figuur 7: het aantal departementen volgens hun score voor psychische vermoeidheid en problemen 
met welbevinden 

  
Leeswijzer 
De 142 departementen uit de 22 hogescholen werden in de grafieken gerangschikt op basis van de 
departementscore (het gemiddelde van de individuele scores van de betrokken OP-leden) op de schaal 
psychische vermoeidheid en de schaal problemen met welbevinden in het werk, van laag naar hoog .  De hoogte 
van de balkjes geeft aan hoeveel departementen zich in die specifieke schaalpositie bevinden. De donkere 
stippellijn verwijst naar de gemiddelde score voor de sector, de lichte stippellijn verwijst naar de gemiddelde score 
van de Vlaamse beroepsbevolking. 
 
 
Opvallend is dat er departementen zijn die betere psychische vermoeidheidsscores laten 
optekenen dan het gemiddelde van de Vlaamse beroepsbevolking, ook al is de sectorsituatie 
in het algemeen ronduit problematisch. Omgekeerd zijn er ook departementen die voor 
welbevinden in het werk – ondanks de positieve sectorresultaten – ondermaats en ongunstiger 
dan de beroepsbevolking scoren. 
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3.  Op zoek naar  een verklar ing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er wordt verder onderzocht hoe het komt dat er in sommige departementen meer problemen 
zijn op het vlak van psychische vermoeidheid dan in andere of dat men in sommige veel meer 
plezier beleeft aan het werk dan in andere. Hier wordt dus afgestapt van het individuele niveau 
en enkel  gewerkt met de geaggregeerde gegevens op niveau van de departementen.   
 
Om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van verschillen worden allereerst in punt 3.1 de 
VBBA-stressoren gebruikt, nadien wordt de impact van de concrete organisatieparameters uit 
de hogeschoolcontext nader bekeken (punt 3.2).  
 
 

3 . 1 .  D e  V B B A - s t r e s s o re n  

Via regressie-analyse wordt nagegaan welke stressoren de grootste verklaringskracht bieden 
voor psychische vermoeidheid en welbevinden. 
 
De regressieanalyses zijn uitgevoerd op basis van de geaggregeerde gegevens op niveau van 
de organisatie-eenheden. Wat de VBBA-schalen betreft, gaat het om de gemiddelde 
schaalscores per departement. 
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3.1.1.1 Verklaring voor psychische vermoeidheid  
 
 

 
 
Opvallend is dat we hier slechts één belangrijke verklarende factor vinden: werktempo en 
hoeveelheid ofwel de schaal werkdruk genoemd. Ongeveer 33% van de variantie (R²= .333, 
p= .000, r= .577) in psychische vermoeidheid wordt verklaard door de werkdruk (het 
werktempo en de werkhoeveelheid). Alle andere stressoren leveren geen significante 
verbeteringen van het model op. 
  
Het verhaal van psychische vermoeidheid is duidelijk een werkdrukverhaal. Wat hierbij opvalt 
is dat ‘inspraak’ en de ‘relatie met de directe leiding’ geen impact hebben op de psychische 
vermoeidheid van het personeel. De vaak gehoorde stelling dat hard werken geen enkel 
probleem is als je maar voldoende inspraak hebt en ondersteuning krijgt van collega’s en 
leidinggevenden, gaat hier dus niet op. 

R²= 0.333 

WERKDRUK PSYCHISCHE 
VERMOEIDHEID 

r(=β) = 0.577 
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3.1.1.2 Verklaring voor welbevinden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verklaren van welbevinden is een stuk complexer. Het model verklaart  36% van de 
variantie. De voornaamste verklaringskracht gaat uit van ‘problemen met veranderingen in het 
werk’. Hoe meer problemen men ondervindt met veranderingen, hoe minder plezier men aan 
het werk beleeft (β= .452). Daarnaast speelt ook de relatie met de directe leiding hier een rol. 
Hoe minder steun van de directe leiding, hoe meer problemen met welbevinden (β=.234).  
 
Verder zijn er nog twee interactie-effecten met de factor inspraak. Zo blijkt de combinatie van 
weinig inspraak en een hoge werkdruk nefast voor het plezier in het werk, net zoals dat het 
geval is voor de combinatie van weinig inspraak en veel problemen met veranderingen (resp 
β= .228 en β= .216). 
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3 . 2 .  D e  c o n c re t e  o r g a n i s a t i e k e n m e r k e n  

3 . 2 . 1  D e  o p e r a t i o n a l i s e r i n g  

Om een duidelijk zicht te krijgen op de elementen in de organisatie van een departement die 
een rol kunnen spelen bij het ontstaan van psychische vermoeidheids- en motivatieproblemen, 
worden een aantal zeer concrete vragen gesteld omtrent de gang van zaken in het 
departement (zie 3.2.1 bespreking vragenlijst).  
 
Om niet te werken met de grootst gemene deler of de ‘gemiddelde mening’ van een 
departement wordt de volgende regel toegepast: als het item positief geformuleerd was, 
beschouwen we het als een kenmerk van de organisatie wanneer 60% van de leden van een 
departement het (helemaal of eerder) eens was met die bepaalde stelling. Was het item 
negatief geformuleerd dan wordt het een organisatiekenmerk wanneer 60% het (helemaal of 
eerder) oneens was met die stelling. 
 
Een voorbeeld. Wanneer 60% van de docenten van een departement ‘eerder eens’ of 
‘helemaal eens’ antwoordt op de stelling ‘Functioneringsgesprekken zijn een plaats waar taken 
verwachtingen en problemen kunnen worden aangekaart.’, wordt ervan uit gegaan dat dat zo 
is en wordt dat betreffende departement beschouwd als een departement met degelijke 
functioneringsgesprekken. Indien 60% van de docenten ‘eerder oneens’ of ‘helemaal oneens’ 
zegt op de stelling ‘in de voorbije academiejaren heb ik onvoldoende navorming kunnen 
volgen’, wordt dat beschouwd als een departement met een weinig uitgebouwd 
navormingsbeleid. Er is voor deze wijze van verwerking geopteerd om subjectiviteit te 
vermijden en de organisatiekenmerken te ‘objectiveren’. De scores op de 
organisatiekenmerken zijn dan de optelsom van de score op elk van de items (0 of 1). 
 
Via factoranalyse werden individuele items aan een factor of een organisatiekenmerk 
‘toegewezen’. Een organisatiekenmerk als ‘het taakinvullingsbeleid’ of ‘het ondersteunend 
karakter van het personeelsbeleid’ komt dus niet noodzakelijk overeen met alle items die in de 
vragenlijst onder de titel ‘taakinvullingsbeleid’ of ‘personeelsbeleid’ vallen. Welke items in 
rekening zijn gebracht bij elk van de organisatiekenmerken wordt hieronder aangegeven. Van 
de items die opgenomen zijn in de analyses met de organisatiekenmerken vindt u de 
frequentieverdeling op niveau van de departementen in de tekst terug. In bijlage 4 vindt u in 
het tabellenrapport van het OP de frequentieverdelingen van alle items terug op individueel 
niveau voor heel de sector. Dit tabellenrapport is wat structuur betreft identiek aan de tabellen 
die de individuele hogescholen en departementen gekregen hebben met hun eigen resultaten. 
Deze kunnen dus als referentiepunt voor de individuele hogescholen en departementen 
gebruikt worden. 
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Op basis van de scores op de organisatiekenmerken worden de departementen dan in 3 
groepen ingedeeld. Zo wordt een groep departementen die goed scoort verkregen, één die 
slecht scoort en een middengroep Die worden dan telkens met mekaar vergeleken, wat betreft 
de gemiddelde schaalscore én wat betreft percentage personeelsleden met problemen in hun 
rangen. Zo wordt getracht de effecten van verschillen in organisatie-aanpak ook cijfermatig in 
te schatten. Vanzelfsprekend wordt enkel ingegaan op die organisatiekenmerken die een 
significant verschil maken. 
 
 
3 . 2 . 2  B e s p r e k i n g :  é é n  v o o r  é é n  

3.2.2.1 De taakbelasting 
 
De taakbelasting is het aantal uur dat men in een gemiddelde lesweek besteedt aan de 
opdracht voor de hogeschool. De gemiddelde prestatieweek bedraagt in de hogescholen 
gemiddeld 44,6 uur (deeltijdse opdrachten omgerekend naar fulltime equivalenten, excl. 
outliers) ( vragenlijst: bijlage 2, deel C vraag 10, tabellenrapport: bijlage 4, p.38).  
 
Uit het gemiddelde per departement blijken zeer grote verschillen. Dat gaat van 33 tot 55 uur 
per week.  
 

tabel 2: de departementen naar hun gemiddelde prestatieweek 

 aantal dept. % cumulatief % 
 33 uur 1 0,7 0,7 
  34 uur 1 0,7 1,4 
  37 uur 1 0,7 2,1 
  38 uur 2 1,4 3,5 
  41 uur 3 2,1 5,6 
  42 uur 13 9,2 14,8 
  43 uur 15 10,6 25,4 
  44 uur 23 16,2 41,5 
  45 uur 14 9,9 51,4 
  46 uur 24 16,9 68,3 
  47 uur 17 12,0 80,3 
  48 uur 14 9,9 90,1 
  49 uur 7 4,9 95,1 
  50 uur 3 2,1 97,2 
  51 uur 1 0,7 97,9 
  52 uur 1 0,7 98,6 
  53 uur 1 0,7 99,3 
  55 uur 1 0,7 100,0 
  Totaal 142 100,0   
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Dat het aantal uren dat men werkt voor een stuk een persoonlijke “keuze” is binnen dit beroep,  
is gezien de grote autonomie een feit. Toch wordt het gemiddeld aantal uren dat de 
personeelsleden binnen een departement presteren als een organisatiekenmerk beschouwd. 
Het heeft immers ook te maken met het in het departement gevoerde beleid. Deze variabele 
wordt hier beschouwd als een indicator voor de “werkdruk” of de “taakbelasting” die er binnen 
een departement bestaat. 
 
Deze parameter hangt sterk samen met de VBBA-schaal ‘werkdruk’ (Spearman’s rho=.563, 
p=.000). 
 
Wanneer groepen departementen vergeleken worden op basis van hun gemiddelde 
taakbelasting en hun gemiddelde score op psychische vermoeidheid, blijkt er een betekenisvol 
verband te bestaan (ANOVA: df=2, F=3,410, p= .036; Eta=.216) (zie fig.8). De gemiddelde 
scores op psychische vermoeidheid liggen in die departementen waar men gemiddeld 48 uur 
of meer werkt per week beduidend hoger dan in die departementen waar men minder uren 
presteert.  
 

figuur 8:  verschillen in gemiddelde score voor psychische vermoeidheid bij het onderwijzend 
personeel omgerekend naar 100 (gemiddelde sector) afhankelijk van de 
taakbelasting in het departement 
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Opvallend is dat ook in die departementen waar er een redelijke werkweek is van minder dan 
44 uur de psychische vermoeidheid een stuk hoger ligt dan bij de beroepsbevolking (98 versus 
74). 
 
Dezelfde analyse wordt uitgevoerd met het percentage docenten en lectoren in een 
departement dat te kampen heeft met vermoeidheidsproblemen. Zo krijgt men immers een 
genuanceerder beeld. 
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tabel 3: het percentage OP-leden naar het gemiddeld aantal uur dat men werkt in het 
departement 

 
gemiddeld aantal gepresteerde 
uren per week  

% OP-leden met psych. 
vermoeidheidsprobl. N Std. Deviation 

-44 uur 41,5763 47 11,68238 
44-48 uur 41,8537 75 12,70777 
48 uur en meer 50,7866 20 13,93941 
Totaal 43,0200 142 12,86213 

 
Ook dan is er een verband tussen de taakbelasting binnen een departement en het aandeel 
van het personeel met vermoeidheidsproblemen (ANOVA: df=2, F=4,459, p=.013; Eta= .246). 
De eerste twee groepen verschillen niet significant van mekaar, maar er is wel een groot 
verschil vanaf 48 uur per week. Er is een algemeen probleem op het vlak van psychische 
vermoeidheid, maar wanneer de taakbelasting zeer hoog is (48 uur of meer) neemt het 
probleem wel heel scherpe vormen aan. Iets meer dan de helft van de docenten en lectoren 
heeft in die departementen waar gemiddeld 48 uur en meer gewerkt wordt, te kampen met 
psychische vermoeidheidsproblemen. 
 
In termen van preventie blijkt dat haalbare doelstellingen stellen en realistische verwachtingen 
koesteren ten opzichte van de docenten en lectoren de boodschap is. Indien men zijn 
opdracht kan vervullen binnen een redelijke werkweek, zal men minder snel psychische 
vermoeidheidsproblemen krijgen. 
 
De taakbelasting in een departement blijkt echter niet significant samen te hangen met het 
plezier dat de docenten en lectoren er in hun werk hebben. Het is niet omdat men veel uren 
werkt dat men zijn job (niet) graag doet. Maar ook omgekeerd: wie zijn job graag doet, maakt 
niet noodzakelijk lange dagen. 
 

3.2.2.2 De veranderingsaanpak 
 
Wie vertrouwd is met het hogeschoolonderwijs zal bevestigen dat er de laatste jaren enorm 
veel veranderd is. Heel wat van die veranderingen zijn decretaal vastgelegd. Toch zijn er grote 
verschillen in de manier waarop departementen met veranderingen omgaan. In bepaalde 
departementen gebeurt dit met een duidelijke visie, planmatig en niet overhaast. In andere is 
er weinig aandacht voor continuïteit  en gaat men vrij chaotisch en overhaast te werk.  
 
In de vragenlijst wordt er enerzijds gepeild naar curriculum- en programmahervormingen en 
anderzijds naar onderwijskundige veranderingen in de zin van een meer studentgerichte 
aanpak. Van beide types veranderingen wordt door middel van een aantal stellingen gevraagd 
op welke wijze ze in het departement worden doorgevoerd.  
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Het organisatiekenmerk ‘veranderingsaanpak’ gaat in concreto terug op de items rond de 
snelheid waarmee de twee types vernieuwingen worden doorgevoerd en de impact ervan op 
de job van de docenten en lectoren (vragenlijst: bijlage 1, deel A, van vraag 3 en 4 items 1 en 
4; tabellenrapport: bijlage 4, p.3-6).  
 

tabel 4:  de items voor  het organisatiekenmerk  ‘veranderingsaanpak’ en de verdeling op 
departementsniveau 

 
 % departementen 

waar 60% of meer 
van de OP-leden 

de stelling 
onderschrijven 

N 

de curriculum- en 
programmahervormingen 

worden in een snel tempo doorgevoerd 73,2% 104 

hebben een duidelijke impact op de 
dagelijkse job van de docenten en lectoren 

95,1% 135 

de onderwijsvernieuwingen worden in een snel tempo doorgevoerd 63,4% 90 
hebben een duidelijke impact op de 
dagelijkse job van de docenten en lectoren 

97,9% 139 

 
 
Zo krijgen alle departementen een score op 4 punten en worden zij op basis daarvan in 3 
groepen gedeeld (eerder gefaseerde aanpak=0-2/4, middengroep=3/4, hyperdynamische 
aanpak=4/4). Van de 142 departementen behoort 21,1% tot de eerste groep, 22,5% tot de 
middengroep en 56,3% tot de ‘hyperdynamische’ groep van departementen. In meer dan de 
helft van de departementen worden zowel de curriculum- en programmahervormingen als de 
initiatieven in de richting van een meer studentgerichte aanpak snel en met veel impact 
doorgevoerd. 
 
Deze parameter hangt samen met de VBBA-schaal ‘werkdruk’ (Spearman’s rho=.315, p= .000) 
en ‘problemen met veranderingen’ (Spearman’s rho=.305, p= .000). 
 
Wanneer de veranderingsaanpak ‘hyperdynamisch’ is, zorgt dit voor een grotere psychische 
belasting. Dit bewijst de vergelijking van de drie groepen departementen volgens hun 
veranderingsaanpak (ANOVA: df=2, F=5,754, p=.004; Eta=.277) .  
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figuur 9:  verschillen in gemiddelde score psychische vermoeidheid (omgerekend naar 100 = 
sectorgemiddelde)  afhankelijk van de veranderingsaanpak in het departement 

 
Het aandeel van docenten en lectoren met vermoeidheidsproblemen is ook beduidend groter 
in departementen met een hyperdynamische aanpak op het vlak van veranderingen  (ANOVA: 
df=2, F=3,034, p= .05; Eta=.205).  
 

tabel 5: percentage OP-leden met vermoeidheidsproblemen naar veranderingsaanpak van 
het departement  

 

veranderingsaanpak  
% OP’ers met 

vermoeidheidsproblemen N Std. Deviation 
gefaseerde aanpak 38,5320 30 11,36788 
Middengroep 42,0593 32 10,31045 
hyperdynamische aanpak 45,0873 80 13,91996 
Totaal 43,0200 142 12,86213 

 
Snelle, overhaaste veranderingen verhogen niet alleen de herstelbehoefte van het personeel, 
maar zijn ook nadelig voor hun welbevinden. Docenten en lectoren die in dergelijke 
departementen werken, hebben beduidend meer motivatieproblemen (ANOVA: df=2, F=4,610, 
p= .020, Eta= .234). 
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figuur 10: verschillen in gemiddelde score voor problemen met welbevinden (omgerekend naar 
100 = sectorgemiddelde)  afhankelijk van de veranderingsaanpak in het departement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
tabel 6: percentage OP-leden met motivatieproblemen naar veranderingsaanpak van het   

departement  

 
veranderingsaanpak % OP’ers met motivatieproblemen N Std. Deviation 
gefaseerde aanpak  11,4873 30 7,02878 
middengroep 15,7476 32 7,44739 
hyperdynamische aanpak 16,6893 80 8,59392 
Totaal 15,3780 142 8,24393 

 
De veranderingsaanpak heeft dus zowel impact op de psychische vermoeidheid van het 
personeel als op het plezier dat zij aan hun job beleven, de mate waarin zij gemotiveerd zijn. 
Als de veranderingen die een grote impact hebben ook nog eens (te) snel worden 
doorgevoerd, wordt het risico op psychisch vermoeide en gedemotiveerde personeelsleden 
een stuk groter.  
 

3.2.2.3 Het taakinvullingsbeleid 
 
Taakinvullingsbeleid is een term die behoort tot het jargon van de hogescholen. Het gaat om 
de manier waarop taken en opdrachten worden verdeeld. In de vragenlijst wordt getracht door 
middel van een aantal stellingen zicht te krijgen op het departementsbeleid terzake. Gebeurt 
dat al dan niet in overleg? Worden de taken eerlijk en evenwichtig verdeeld? Zijn de 
verwachtingen en de parameters voor het berekenen van de opdracht duidelijk? Wordt er 
rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden?  
 



Werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen 
 
 
 

37 

In sommige departementen bijvoorbeeld gaat men heel ver in het kwantificeren van taken en 
opdrachten, maar gebeurt dit alles zonder de docenten en lectoren erbij te betrekken en 
bestaat er veel onvrede over de gebruikte parameters. In andere verdeelt het 
departementshoofd in nauw overleg met de betrokkenen de taken zo evenwichtig mogelijk, 
zonder er de weegschaal bij te nemen.  
 
De score op dit organisatiekenmerk is de optelsom van de score op 5 items (vragenlijst: 
bijlage 2, deel A, vraag 1 items 1, 2, 3, 4 en 6; tabellenrapport: bijlage 4, p.1-2). 
 

tabel 7: de items voor  het organisatiekenmerk  ‘taakinvullingsbeleid’ en de verdeling op 
departementsniveau 

 
 % departementen 

waar 60% of meer van 
de OP-leden de 

stelling onderschrijven 

N 

Elk OP-lid duidelijk weet wat van hem of haar verwacht wordt 90,1% 128 
De individuele opdrachten van de OP-leden worden bepaald op basis 
van duidelijke cijfermatige parameters 

50,7% 72 

Bij het vaststellen van de opdrachten van de OP-leden is er 
ruimschoots overleg met de betrokkenen 

54,2% 77 

Taken en opdrachten worden evenwichtig verdeeld 34,5% 49 
De taakverdeling is flexibel: ze wordt aangepast naargelang zich 
nieuwe onvoorziene situaties voordoen 

62,0% 88 

 
Op basis van de antwoorden op de 5 genoemde items worden drie groepen gemaakt 
(planmatig en evenwichtig taakinvullingsbeleid=5/5, middengroep=2-4/5 en ad hoc 
taakinvullingsbeleid=0-1/5). 16,2% van de departementen worden dan beschouwd als 
departementen met een planmatig en evenwichtig taakinvullingsbeleid, 42,2% behoort tot de 
middengroep en bij 17,6% spreekt men van een ad hoc taakinvullingsbeleid.  
 
Deze parameter hangt samen met de VBBA-schaal ‘problemen met veranderingen 
(Spearman’s rho=.454, p=.000),  ‘relatie met de directe leiding’ (Spearman’s rho=.465, p=.000) 
en ‘inspraak’ (Spearman’s rho=.548, p=.000). 
 
Er zijn significante verschillen tussen departementen voor de gemiddelde scores voor 
psychisch vermoeidheid afhankelijk van het gevoerde taakinvullingsbeleid (ANOVA: df=2, 
F=4,632, p:.011; Eta=.248). 
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figuur 11: verschillen in gemiddelde score voor welbevinden (omgerekend naar 100 = 

sectorgemiddelde)  afhankelijk van het taakinvullingsbeleid in het departement 
 

 
Ook de vergelijking op basis van het percentage psychisch vermoeide docenten geeft 
duidelijke verschillen aan (ANOVA: df=2, F=5,062, p=.008; Eta=.261). 
 

tabel 8: percentage OP-leden met psychische vermoeidheidsproblemen naar 
taakinvullingsbeleid van het departement 

 

taakinvullingsbeleid  
% OP’ers met 

vermoeidheidsprobl. N Std. Deviation 
planmatig en evenwichtig taakinvullingsbeleid 37,6581 23 11,95540 
Middengroep 42,7238 94 13,20451 
ad hoc taakinvullingsbeleid  49,0669 25 9,96406 
Totaal 43,0200 142 12,86213 

 
Een degelijk, planmatig en evenwichtig taakinvullingsbeleid blijkt van groot belang te zijn 
wanneer men oog wil hebben voor het personeel en spanningsklachten wil vermijden. 
Departementen waar dit niet zo is, waar men niet echt van een beleid kan spreken, maar men 
ad hoc beslissingen neemt, hebben beduidend meer personeel in hun rangen met psychische 
vermoeidheidsproblemen. Bij de departementen met een planmatig en evenwichtig 
taakinvullingsbeleid gaat het over bijna 4 op 10 van de personeelsleden, in die departementen 
met een ad hoc beleid over bijna één op twee. 
 
In de departementen waar de taken duidelijk zijn afgebakend en ze evenwichtig verdeeld 
worden, zijn er niet alleen minder docenten en lectoren met spanningsklachten, maar heeft 
men ook meer plezier in het werk of met andere woorden minder problemen met welbevinden 
(ANOVA: df=2, F= 5,472, p:.005; Eta= .270). 
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figuur 12:  verschillen in gemiddelde score voor problemen met welbevinden 
(gestandaardiseerd waarbij sectorgemiddelde =100) afhankelijk van het 
taakinvullingsbeleid in het departement 

 
 
Anders gesteld: in departementen met een degelijk taakinvullingsbeleid hebben beduidend 
minder personeelsleden problemen met hun welbevinden (ANOVA: df=2, F=4,916, p=.009; 
Eta=.257).  
 
Wanneer het percentage OP-leden met motivatieproblemen nader wordt bekeken, blijken er  
geen significante verschillen tussen de eerste twee groepen. Of het nu om een ad hoc beleid 
gaat, dan wel om een ‘gemiddeld” beleid heeft geen effect.  Enkel wanneer men ten volle werk 
maakt van een planmatig en evenwichtig taakinvullingsbeleid heeft dat een gunstig effect op 
het aandeel personeelsleden met motivatieproblemen. 
 

tabel 9: percentage OP-leden met motivatieproblemen naar taakinvullingsbeleid van het 
departement 

 

taakinvullingsbeleid  
% OP’ers met motivatie 

problemen N Std. Deviation 
Planmatig en evenwichtig taakinvullingsbeleid 10,6203 23 7,42312 
middengroep 16,4602 94 8,44321 
ad hoc taakinvullingsbeleid 15,6862 25 6,79340 
Totaal 15,3780 142 8,24393 
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3.2.2.4 Overleg en participatie 
 
De variabele ‘overleg en participatie’ betreft de mate waarin het personeel betrokken wordt, 
zowel bij het algemeen beleid als bij de concrete dagelijkse organisatie van het departement. 
Zo wordt in de vragenlijst onder andere gevraagd of de groep van OP-leden betrokken wordt 
bij, geïnformeerd wordt over of  duidelijke beslissingsinvloed heeft in de organisatie van de 
personeelsevaluatie, de invoering van vernieuwingen, beleidsopties inzake externe 
dienstverlening, internationalisering,… Ook wordt er gevraagd in welke mate met invloed heeft 
op de concrete invulling van hervormingen en vernieuwingen.  
 
In sommige departementen wordt het personeel op systematische wijze en over van alles en 
nog wat geconsulteerd. In andere weet het personeel nooit van iets en wordt alles van 
bovenuit opgelegd en bepaald. 
 
Alles samen worden hierover 6 items (vragenlijst: bijlage 2, deel A, item 6 van vraag 2, item 6 
van vraag 3, items 2, 3, 4, 5 van vraag 5; tabellenrapport: bijlage 2, p.4, p.6, p.12-13 ) in 
rekening gebracht. Bij de items van vraag 5 wordt onderzocht hoeveel % van de OP-leden in 
het departementen vond dat men geïnformeerd en/of enige beslissingsbevoegdheid had ter 
zake. Wanneer er gesteld wordt dat het personeel in een departement betrokken wordt in 
functie van een bepaald beleidsaspect, betekent dat minstens 60% van de mensen in die 
departementen de stelling onderschrijft dat het personeel daarover geïnformeerd wordt dan 
wel  dat het beslissingsinvloed heeft. 
 

tabel 10: de items voor  het organisatiekenmerk  ‘overleg en participatie’ en de verdeling op 
departementsniveau 

 % departementen 
waar 60% of meer 
van de OP-leden 

de stelling 
onderschrijven 

N 

In heb invloed op de concrete invulling van deze curriculum- en 
programmahervormingen 

19,7% 28 

In heb invloed op de concrete invulling van deze initiatieven in de richting 
van een meer studentgerichte aanpak 

89,4% 127 

De groep van OP-leden wordt geïnformeerd en/of heeft 
beslissingsinvloed inzake het taakinvullingsbeleid in uw departement. 

23,9% 34 

De groep van OP-leden wordt geïnformeerd en/of heeft 
beslissingsinvloed inzake de beleidsopties inzake externe 
dienstverlening, internationalisering, ICT-toepassingen, onderzoek,… 

23,9% 34 

De groep van OP-leden wordt geïnformeerd en/of heeft 
beslissingsinvloed inzake de invoering van onderwijsvernieuwingen en 
curriculumhervormingen 

83,1% 118 

De groep van OP-leden wordt geïnformeerd en/of heeft 
beslissingsinvloed inzake de organisatie van de personeelsevaluatie 

23,2% 33 
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Afhankelijk van die score worden de departementen in 3 groepen gedeeld (geen participatie: 
0-1/6, middengroep participatie: 2-4/6, sterke participatie: 5-6/6). Van de 142 departementen 
behoort 16,2% tot die departementen die een sterke participatie kennen  van hun personeel, 
67,6% van hen behoort tot de middengroep en 16,2% tot de groep met een beperkte 
participatie.  
 
Deze parameter hangt samen met de VBBA-schaal ‘problemen met veranderingen 
(Spearman’s rho=.305, p=.000), ‘relatie met de directe leiding’ (Spearman’s rho=.273, p=.001) 
en ‘inspraak’ (Spearman’s rho=.342, p=.000). 
 
Deze parameter heeft geen impact op de psychische vermoeidheid van het personeel dat er 
werkt. Vaak wordt aangenomen dat hard en veel werken geen probleem is, als men maar 
voldoende inspraak heeft en steun ondervindt van collega’s en leidinggevenden. Dit blijkt hier 
niet te kloppen. Deze parameter heeft echter wel een duidelijke impact op het welbevinden en 
de motivatie van het personeel (ANOVA: df=2, F=6,795, p=.002, Eta=.298). 
 

figuur 13: verschillen in gemiddelde score voor welbevinden (omgerekend naar 100 = 
sectorgemiddelde)  afhankelijk van het overleg in het departement 

 

 
De resultaten van de gelijkaardige analyse met het percentage gedemotiveerde OP’ers vindt u 
in de volgende tabel (ANOVA: df=2, F=7,533, p=.001, Eta=.313). 
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tabel 11:  percentage OP-leden met motivatieproblemen naar de mate van overleg binnen het 
departement 

 

overleg - betrokkenheid  
% OP-leden met motivatie 

problemen N Std. Deviation 
sterke participatie 9,7186 23 7,30409 

middengroep 16,1302 96 7,96675 

beperkte participatie  17,8979 23 8,09714 

totaal 15,3780 142 8,24393 
 
De eerste twee groepen van departementen verschillen, als ze vergeleken worden op het vlak 
van personeel met motivatieproblemen niet significant van mekaar. Docenten en lectoren die 
in een departement werken waar er veel belang gehecht wordt aan participatie hebben veel 
meer plezier in hun werk hebben en zijn gemotiveerder dan zij die in departementen werken 
die tot de middengroep horen of slechts een beperkte participatie kennen. Men zou kunnen 
stellen dat participatie pas rendeert vanaf een behoorlijk niveau. 
 

3.2.2.5 Een ondersteunend personeelsbeleid 
 
Een ondersteunend personeelsbeleid is een veelomvattend begrip. Het gaat hier om het 
onthaal van nieuwe lectoren en docenten, de ondersteuning bij onderwijsvernieuwingen en 
curriculumhervormingen, het aanbod en de planmatigheid van het navormingsbeleid, de 
aanwezigheid van en de manier waarop functioneringsgesprekken gevoerd worden en het feit 
of er een regeling is voor de vervanging van zieke collega’s. Opvallend is dat de scores over 
het algemeen vrij laag zijn. Toch zijn ook hier behoorlijk grote verschillen tussen 
departementen vast te stellen.  
 
Bij de constructie van de variabele ‘personeelsbeleid’ worden 10 items (vragenlijst, bijlage 2, 
deel A, item 5 en 7 van vraag 2, item 5 en 7 van vraag 3 en items 2, 4, 5, 6, 8, 10 van vraag 6; 
tabellenrapport: bijlage 4, p. 4-7 en p.14-17) in rekening gebracht om de score te bepalen die 
bepalend is voor de groep waar elk departement in terecht komt (geen ondersteunend 
personeelsbeleid:0-2/10, beperkt ondersteunend personeelsbeleid 3-5/10 en ondersteunend 
personeelsbeleid:6-10/10). 
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tabel 12: de items voor het organisatiekenmerk ‘ondersteunend personeelsbeleid’ en de 
verdeling op departementsniveau 

 
 % departementen 

waar 60% of meer 
van de OP-leden de 

stelling 
onderschrijven 

N 

Ik ben goed geïnformeerd over de achtergronden van de 
programma- en curriculumhervormingen 

57,7% 82 

Ik krijg voldoende ondersteuning bij de invoering van deze 
hervormingen 

29,6% 42 

Ik ben goed geïnformeerd over de achtergronden van de initiatieven 
in de richting van een meer studentgerichte aanpak 

57,7% 82 

Ik krijg voldoende ondersteuning bij de invoering van deze 
hervormingen 

35,9% 51 

Nieuwe OP-leden krijgen de nodige begeleiding (vb. coach, 
peter/meter…) 

22,5% 32 

Het navormingsbeleid is goed gepland. 16,9% 24 
Functioneringsgesprekken zijn een plaats waar taken, 
verwachtingen en problemen kunnen worden aangekaart 

59,9% 85 

Er bestaat een goed uitgewerkte regeling voor vervanging van 
afwezige collega’s 
 % departementen 

waar 60% of meer 
van de OP-leden het 
oneens zijn met de 
volgende stellingen 

N 

In de voorbije academiejaren heb ik onvoldoende navorming kunnen 
volgen 

72,5% 103 

Er zijn veel praktische belemmeringen voor wie navorming wil 
volgen 

29,6% 42 

 
 
Deze parameter hangt samen met de VBBA-schaal ‘problemen met veranderingen 
(Spearman’s rho=.304, p=.000),  ‘relatie met de directe leiding’ (Spearman’s rho=.426, p=.000) 
en ‘inspraak’ (Spearman’s rho=.332, p=.000). 
 
Er is geen verband met psychische vermoeidheid, maar wel met de gemiddelde score op 
problemen met welbevinden (ANOVA: df=2, F=5,018, p=.008; Eta=.259). 
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figuur 14: verschillen in gemiddelde score voor problemen met welbevinden (omgerekend naar 
100 = sectorgemiddelde)  afhankelijk van het personeelsbeleid in het departement 

 
 
Wie gemotiveerde personeelsleden wil, heeft met een ondersteunend personeelsbeleid een 
belangrijk instrument in handen om daartoe bij te dragen. In departementen met een –relatief- 
sterk ondersteunend personeelsbeleid  vindt men ook beduidend minder docenten met 
motivatieproblemen (ANOVA: df=2, F=5,201, p=.007; Eta=.264).  
 

tabel 13 :  percentage OP-leden met motivatieproblemen naar het ondersteunend karakter van 
het personeelsbeleid 

 
ondersteunend 
personeelsbeleid  

% OP-leden met motivatie 
problemen N Std. Deviation 

sterk personeelsbeleid 13,1398 39 8,96886 

middengroep 14,3894 55 7,44320 

zwak personeelsbeleid  18,3294 48 7,81036 

Totaal 15,3780 142 8,24393 
 
 
3 . 2 . 3  S l e u t e l s  o m  t e  w e r k e n  a a n  p s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Het verhaal van psychische vermoeidheid is, zoals beschreven in punt 3.1.1.1, duidelijk een 
werkdrukverhaal. Dit betekent dat de hoge cijfers op het vlak van psychische vermoeidheid 
voor een belangrijk deel te wijten zijn aan de hoge werkdruk, zijnde het hoge werktempo en de 
werkhoeveelheid. Wie spanningsklachten wil verhelpen, moet hieraan iets doen.  
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Wat betekent dit concreet? Wanneer onderzocht wordt welke organisatiekenmerken een 
impact hebben op de psychische vermoeidheid van het personeel dan blijken drie elementen 
van belang. Zowel de taakbelasting, het taakinvullingsbeleid en de veranderingsaanpak van 
een departement, hebben impact op de psychische vermoeidheid van het personeel. 
Departementen die op de drie vlakken goed scoren, dit wil zeggen waar de gemiddelde 
taakbelasting niet te hoog is (-44uur per week voor fulltime), de veranderingen planmatig 
worden aangepakt en de taken evenwichtig verdeeld, hebben dan ook beduidend minder 
personeelsleden  met vermoeidheidsproblemen. Zij voeren –bewust of onbewust- een positief 
of coherent werkdrukbeleid. 
 
Uit de vergelijking op het vlak van de combinatievariabele blijkt duidelijk het effect op 
psycische vermoeidheid. Hierna staan de gemiddelde departementsscores voor psychische 
vermoeidheid (ANOVA: df=2, F=5,755, p=.004; Eta= .277), als het aandeel docenten met 
vermoeidheidsproblemen (ANOVA: df=2, F=6,342, p=.002; Eta= .298) voor de drie groepen. 
 

figuur 15: verschillen in gemiddelde score psychische vermoeidheid (omgerekend naar 100 = 
sectorgemiddelde)  afhankelijk van het werkdrukbeleid in het departement 

 

 

tabel 14: percentage OP-leden met psychische vermoeidheidsproblemen naar werkdrukbeleid 
van het departement 

 

Werkdrukbeleid 
% OP’ers met 

vermoeidheidsprobl. N Std. Deviation 
geen werkdrukbeleid  55,3 11 14,49501 
Middengroep 42,2 122 12,23235 
coherent werkdrukbeleid 39,8 9 12,08986 
Totaal 43,0200 142 12,86213 
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Vanuit het oogpunt van preventie van psychische vermoeidheidsklachten is het dus belangrijk 
ervoor te zorgen dat het personeel zijn opdrachten gedaan krijgt binnen een redelijke 
werkweek, de taken duidelijk af te bakenen en evenwichtig te verdelen en niet overhaast 
veranderingen door te voeren.  
 
Hieronder (figuur 16) ziet u de grafiek met alle cijfers, inclusief die voor de acuut psychisch 
vermoeiden. 
 
Opvallend blijft dat de departementen die een goed “werkdrukbeleid” voeren, toch nog steeds 
slechter scoren dan de Vlaamse beroepsbevolking. Dit geeft aan dat departementen wel 
degelijk een verschil kunnen maken maar niet “het” verschil. Er is duidelijk sprake van een 
probleem op sectorniveau.   
 

figuur 16: percentage OP-leden met (acute) psychische vermoeidheidsproblemen i.f.v. 
(verschillen in) werkdrukbeleid van departementen 
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3 . 2 . 4  S l e u t e l s  o m  t e  w e r k e n  a a n  w e l b e v i n d e n  

Welke organisatiekenmerken hebben een impact op het welbevinden van het personeel? Ook 
hier blijken de wijze waarop men veranderingen aanpakt en het taakinvullingsbeleid van 
cruciaal belang. Maar daarnaast wordt het welbevinden ook beïnvloed door de mate van 
inspraak, overleg en ondersteunend personeelsbeleid.  
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De departementen bepalen in belangrijke mate het welbevinden van de docenten en lectoren 
door de manier waarop ze de taken en opdrachten verdelen, veranderingen aanpakken, het 
personeel betrekken bij het beleid en ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. 
Departementen die op al deze parameters goed scoren en dus –bewust of onbewust- een 
succesvol motivatiebeleid voeren, hebben een gemiddeld gunstigere score op ‘problemen met 
welbevinden’ (ANOVA:df=2, F=8,657, p=.000; Eta=.333). en hebben beduidend minder 
personeel met motivatieproblemen (ANOVA:df=2, F=6.942, p=.001; Eta=.301). 
 

figuur 17: verschillen in gemiddelde score voor welbevinden (omgerekend naar 100 = 
sectorgemiddelde)  afhankelijk van het motivatiebeleid in het departement 

 

 
 
tabel 15: percentage OP-leden met motivatieproblemen naar ‘motivatiebeleid’ van het 

departement 

 

motivatiebeleid 
% OP-ers met 

vermoeidheidsproblemen N Std. Deviation 
succesvol motivatiebeleid 4,1 5 3,81696 
middengroep 15,1 91 7,67236 

falend motivatiebeleid 21,4 46 8,63627 

Totaal 15,3780 142 8,24393 

 
 
Directies en verantwoordelijken van hogeschooldepartementen die hun lectoren en docenten 
met plezier en gemotiveerd aan de slag willen houden, hebben dus alle baat bij een 
doorgedreven participatieaanpak, een doordacht navormingsbeleid en een goed uitgekiende 
personeelscoaching. 
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Dit ziet u hieronder (figuur 18) in de samenvattende grafiek duidelijk geïllustreerd. 
 

figuur 18: percentage OP-leden met (ernstige) motivatieproblemen i.f.v. (verschillen in) 
organisatie en personeelsbeleid van de departementen 
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4.  De gevolgen 

Inzicht krijgen in de concrete gevolgen van ‘werkstress’ is een heel complex gegeven. Gezien 
de ultieme reactie op ernstige vermoeidheids- of motivatieproblemen betekent dat men niet 
meer in staat is te werken en men langdurig ziek is of (vervroegd) uit zijn of haar job stapt, zijn 
deze personeelsleden de facto uit het onderzoek uitgesloten. Objectieve, vergelijkbare data 
inzake ziekteverzuim zijn niet voor handen. Toch kan er iets gezegd worden over de effecten 
van psychische vermoeidheid en problemen met welbevinden, gezien in de vragenlijst 
gevraagd wordt zelf aan te geven hoe vaak en hoe lang men het afgelopen jaar afwezig is 
geweest. Ook de vragen naar verloop geven een indicatie van de concrete gevolgen op ‘de 
werkvloer’. Hierbij gaat het enerzijds om de verloopintentie, de mate waarin men eraan 
gedacht heeft elders werk te zoeken en anderzijds het effectieve verloop- of sollicitatiegedrag, 
de mate waarin men ook effectief elders heeft gesolliciteerd. 
 
 

4 . 1 .  Z i e k t e v e rz u i m  

Dat dergelijke hoge cijfers voor psychische vermoeidheid niet zonder gevolgen zijn en/of kunnen 
blijven blijkt uit de cijfers. Psychisch vermoeiden blijven vaker en langer afwezig.  
 

tabel 16: verschillen in frequentie van ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel naar 
psychische vermoeidheidsproblemen 

 

 
Hoeveel keer bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis 

wegens ziekte of ongeval?  Totaal 

  

geen 
enkele 
keer 1 keer 2 keer 3 of 4 keer 

5 keer of 
meer   

 normale 
psychisch 
vermoeid 

1855 826 232 56 5 2974 

   
62,4% 27,8% 7,8% 1,9% 0,2% 100,0% 

  vermoeidheids-
problemen 1110 723 259 119 24 2235 

    
49,7% 32,3% 11,6% 5,3% 1,1% 100,0% 

Totaal 2965 1549 491 175 29 5209 
  

56,9% 29,7% 9,4% 3,4% 0,6% 100,0% 
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tabel 17:  verschillen in ziekteverzuim-duur voor het onderwijzend personeel naar psychische 
vermoeidheidsproblemen 

  
Hoelang in totaal bleef u de afgelopen 12 maanden thuis 

wegens ziekte of ongeval?  Totaal 

  

geen 
enkele 

dag 
1-7 

dagen 
8-30 

dagen 
1-6 

maanden 
+6 

maanden   
 nomale 

vermoeidheid 1828 979 107 42 5 2961 
   

61,7% 33,1% 3,6% 1,4% 0,2% 100,0% 

  psychische 
vermoeidheids-
problemen 

1092 917 158 56 5 2228 

    
49,0% 41,2% 7,1% 2,5% 0,2% 100,0% 

Totaal 2920 1896 265 98 10 5189 
  

56,3% 36,5% 5,1% 1,9% 0,2% 100,0% 

p:.000, Cramers V:.137 
 
Ook al zijn er, zoals eerder bleek, gemiddeld relatief weinig problemen met het welbevinden van de 
docenten, dit betekent niet dat er geen departementen zijn met problemen op dit vlak. Docenten en 
lectoren met motivatieproblemen zijn er vaker en langer afwezig. 
 

tabel 18: verschillen in frequentie van ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel naar 
motivatieproblemen 

  
Hoeveel keer bleef u  in de afgelopen 12 maanden thuis 

wegens ziekte of ongeval?  Totaal 

  

geen 
enkele 
keer 1 keer 2 keer 3 of 4 keer 

5 keer of 
meer   

 normale 
motivatie 2609 1280 375 119 14 4397 

    
59,3% 29,1% 8,5% 2,7% 0,3% 100,0% 

  motivatie-
problemen 375 267 111 52 15 820 

    
45,7% 32,6% 13,5% 6,3% 1,8% 100,0% 

Totaal 2984 1547 486 171 29 5217 
  

57,2% 29,7% 9,3% 3,3% 0,6% 100,0% 

p: .000, Cramers V:.138 
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tabel 19: verschillen in duur van ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel naar 
motivatieproblemen 

 

  
Hoelang in totaal bleef u de afgelopen 12 maanden thuis 

wegens ziekte of ongeval?) Totaal 

  

geen 
enkele 

dag 
1-7 

dagen 
8-30 

dagen 
1-6 

maande 
+6 

maanden   
 normale 

motivatie 2567 1534 198 70 9 4378 
    

58,6% 35,0% 4,5% 1,6% 0,2% 100,0% 

  motivatie 
problemen 371 355 63 28 1 818 

    
45,4% 43,4% 7,7% 3,4% 0,1% 100,0% 

Totaal 2938 1889 261 98 10 5196 
  

56,5% 36,4% 5,0% 1,9% 0,2% 100,0% 

p:.000, Cramers V:.108 
 
De volgende figuur vat dit alles samen. 
 

figuur 19: verschillen in absenteïsme bij het OP naar het al dan niet hebben van motivatie- dan 
wel vermoeidheidsproblemen 
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4 . 2 .  V e r l o o p  

Ook overwegen docenten met vermoeidheidsproblemen meer dan de anderen een andere job te 
zoeken en solliciteren zij ook effectief vaker naar een andere job. 
 

tabel 20: verschillen in verloopintentie voor het onderwijzend personeel naar 
vermoeidheidsproblemen 

 

  verloopintentie Totaal 

  

overwogen 
elders werk te 

zoeken 

niet overwogen 
elders werk te 

zoeken   
 normale vermoeidheid 493 2455 2948 
   16,7% 83,3% 100,0% 
   644 1570 2214 
  vermoeidheids-

problemen 29,1% 70,9% 100,0% 
Totaal 1137 4025 5162 
  22,0% 78,0% 100,0% 

 
 

tabel 21: verschillen in verloopgedrag voor het onderwijzend personeel naar 
vermoeidheidsproblemen 

 

  verloopgedrag Totaal 

  
elders 

gesolliciteerd 
niet elders 

gesolliciteerd   
 normale vermoeidheid 190 2764 2954 
    6,4% 93,6% 100,0% 
  vermoeidheids-

problemen 240 1990 2230 
    10,8% 89,2% 100,0% 
Totaal 430 4754 5184 
  8,3% 91,7% 100,0% 
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Hier kan dezelfde conclusie getrokken worden, als met betrekking tot motivatieproblemen. 
Docenten en lectoren met problemen op het vlak van welbevinden in hun werk overwegen ook 
vaker een andere job te zoeken en solliciteren ook effectief meer naar een andere job. 
 

tabel 22: verschillen in verloopintentie voor het onderwijzend personeel naar 
motivatieproblemen 

 

  verloopintentie Totaal 

  

overwogen 
elders werk te 

zoeken 

niet overwogen 
elders werk te 

zoeken   
 normale motivatie 743 3618 4361 
    17,0% 83,0% 100,0% 
  motivatieproblemen 390 421 811 
    48,1% 51,9% 100,0% 
Totaal 1133 4039 5172 
  21,9% 78,1% 100,0% 

 
 

tabel 23: verschillen in verloopgedrag voor het onderwijzend personeel naar 
motivatieproblemen 

 

  verloopgedrag Totaal 

  
elders 

gesolliciteerd 
elders 

gesolliciteerd   
 normale motivatie 285 4092 4377 
    6,5% 93,5% 100,0% 
  motivatieproblemen 142 674 811 
    17,4% 82,6% 100,0% 
Totaal 427 4766 5193 
  21,9% 78,1% 100,0% 
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Samengevat ziet dat er als volgt uit:  

figuur 20: verschillen in verloop bij het onderwijzend personeel naar het al dan niet hebben 
van motivatie- dan wel vermoeidheidsproblemen 

 

 
 
Dit alles maakt duidelijk dat vermoeidheids- en motivatieproblemen zeer kwalijke gevolgen 
kunnen hebben voor het kwalitatief functioneren en het functioneren tout court van het 
personeel. Stresspreventie is dus allesbehalve vrijblijvend, maar wel degelijk iets dat wat voor 
personeel en organisatie kan opleveren (ook financieel). 
 
 

5.  Beslui t  

Docenten en lectoren zijn in het algemeen ‘meer dan gemiddeld’ psychisch vermoeid. 
Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de hoge taakbelasting en de druk die de stroom aan 
veranderingen en vernieuwingen in het hoger onderwijs met zich meebrengen. De steeds 
toenemende verwachtingen die aan de hogescholen en hun personeel worden gesteld zijn (te) 
hoog. Het probleem is dan ook duidelijk gedeeltelijk sectoraal. Toch zijn er ook behoorlijk 
grote verschillen vast te stellen tussen departementen. Het beleid op dat niveau kan een 
verschil maken, maar niet hét verschil. Departementen waar de taakbelasting redelijk is, men 
veranderingen en vernieuwingen gefaseerd invoert en men de taken planmatig en evenwichtig 
verdeelt, hebben duidelijk minder psychisch vermoeide personeelsleden. Maar vergeleken met 
de Vlaamse beroepsbevolking, liggen de cijfers ook hier nog een stuk hoger. Als docent je 
brood verdienen in een hogeschool is erg vermoeiend. Dit betekent echter niet dat heel wat 
docenten kampen met motivatieproblemen. Integendeel, men doet -over het algemeen- zijn 
job zeer graag. Het is vermoeiend, maar duidelijk ook heel erg boeiend. 
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Hoofdstuk 3 
De psychische vermoeidheid en het 
welbevinden van het administratief en 
technisch personeel onder de loep 

Na de resultaten voor het onderwijzend personeel volgen hier de resultaten voor het 
administratief en technisch personeel. Eerst wordt deze personeelsgroep in zijn geheel 
bekeken en wordt onderzocht in welke mate zij verschillen van het onderwijzend personeel en 
van de Vlaamse beroepsbevolking op het vlak van welbevinden en psychische vermoeidheid. 
In een tweede deel van dit hoofdstuk wordt dan nagegaan er ook interne verschillen bestaan. 
Vervolgens worden voor de vastgestelde verschillen verklaringen gezocht. Tenslotte wordt, net 
als bij het OP, nagegaan welke impact psychische vermoeidheid en welbevinden hebben op 
het ziekteverzuim en het verloop. 
 
De vragenlijst en de responsgegevens werden reeds in hoofdstuk 1 besproken. De vragenlijst 
voor het ATP vindt u in bijlage 3. Het tabellenrapport met de frequentietabellen op 
sectorniveau staan in bijlage 5.  
 
 

1.  Verschi l len tussen ATP,  OP en Vlaamse 
beroepsbevolking  

1 . 1 .  O p  h e t  v l a k  v a n  p s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

De gemiddelde score op psychische vermoeidheid ligt voor het ATP in de Vlaamse 
hogescholen op hetzelfde niveau als de Vlaamse beroepsbevolking. Dit blijkt uit figuur 21 waar 
de gemiddelde scores (gestandaardiseerd waarbij beroepsbevolking = 100), met elkaar 
worden vergeleken. Deze score ligt beduidend lager dan die voor het OP. 
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figuur 21: psychische vermoeidheid bij het ATP van de Vlaamse hogescholen in vergelijking 
met het OP en de Vlaamse beroepsbevolking  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In een tweede stap wordt dan onderzocht om hoeveel docenten en lectoren met problemen 
het, procentueel gezien, gaat. Op die manier ontstaat een beter zicht op de omvang van het 
probleem.  
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ATP-HOGESCHOLEN

26,1%

73,9%

OP-HOGESCHOLEN

 

figuur 22:  psychische vermoeidheid bij het ATP en OP in Vlaamse hogescholen en bij de 
Vlaamse beroepsbevolking 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar bij het ATP 26,1% met psychische vermoeidheidsproblemen te kampen heeft, is dat bij 
het OP 42,9% en gemiddeld gezien in de Vlaamse beroepsbevolking 27,8%. Ook hier is 
weinig verschil met de cijfers voor de beroepsbevolking, maar een groot verschil met de OP-
ers. Algemeen gesteld, is dit een veel gunstiger plaatje dan bij het OP. Bij het ATP zijn er 
minder personeelsleden met psychisch vermoeidheidsproblemen dan bij het OP. 
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1 . 2 .  O p  h e t  v l a k  v a n  w e l b e v i n d e n …  

De schaalscores voor welbevinden in het werk liggen bij het ATP op het niveau van het OP. Zij 
scoren dus ook gunstiger dan de beroepsbevolking. Zij zijn duidelijk meer gemotiveerd dan ‘de 
gemiddelde Vlaamse werknemer’. 
 
 

figuur 23:  problemen met welbevinden bij het ATP van de Vlaamse hogescholen in vergelijking 
met het OP en de Vlaamse beroepsbevolking  
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Een gelijkaardig beeld (zie figuur 24) ontstaat, wanneer de vergelijking gemaakt wordt op 
basis van het aandeel personeel met motivatieproblemen. Van het ATP heeft 16,8% 
motivatieproblemen, bij 2,9% kan men spreken van ernstige demotivatie. Hier is nauwelijks 
verschil met het OP. De cijfers voor de beroepsbevolking liggen hoger, respectievelijk op 24% 
en 4%. 
 
Dit zijn de globale cijfers voor de (toch wel zeer heterogene) ATP-groep (dactylo’s, 
directiefuncties, technici, laboranten, stafleden,…). Verderop wordt ingegaan op de verschillen 
tussen de diverse functiegroepen binnen het ATP  
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figuur 24:  welbevinden in het werk bij het ATP en OP in Vlaamse hogescholen en in de 
Vlaamse beroepsbevolking  
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2.  Op zoek naar  verschi l len binnen de sector  

2 . 1 .  N i e t  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  o f  z w a k k e  v e r b a n d e n  

In de onderstaande tabel wordt per variabele het significantieniveau van de ANOVA vermeld 
en de associatiemaat Eta of de partiële correlatiecoëfficiënt die de sterkte/zwakte van de 
verbanden aanduidt. 
 
 psych.vermoeidheid welbevinden 

(1)  geslacht p: .161 
Eta: .037 

p: .423 
Eta: .021 

(2) statuut (vast/tijdelijk)  
onder controle van leeftijd 

p: .200 
r: .035 

p: .103  
r: .044 

(3) werkregime 
(deeltijds/voltijds) 

p: .004 
Eta: .076 

p: .729 
Eta: .009 

(4) anciënniteit  
onder controle van leeftijd 

p: .466 
r.: .076 

p: .038 
r: .059 

(1) geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen 
(2) geen significante verschillen tussen tijdelijken en personeel in vast dienstverband, indien gecontroleerd voor 

leeftijd 
(3) een significant verschil tussen personeel dat deeltijd werkt en voltijdsen voor psychische vermoeidheid, het 

verband is echter zeer zwak 
(4) geen significante verschillen op basis van anciënniteit 
 
 

2 . 2 .  S i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  

2 . 2 . 1  L e e f t i j d  

Leeftijd is het enige persoonskenmerk waarbij significante verschillen terug gevonden worden 
voor psychische vermoeidheid (ANOVA: df=7, F=2,616, p= 011; Eta=.114) en welbevinden 
(ANOVA: df=7, F=2,616, p= .042; Eta: .102). Zo is er een opmerkelijke stijging van psychische 
vermoeidheidsklachten bij de leeftijdsgroep van 50 tot 55 jaar. Na 55 jaar speelt ook hier het 
‘healthy worker effect’. De gemiddelde psychische vermoeidheid daalt doordat er op dat 
moment een grote uitstroom is van personeel. Enkel diegenen die nog “willen” en “kunnen”, 
blijven. Anderzijds valt ook op dat de jongste leeftijdsgroepen gekenmerkt worden door relatief 
hoge scores op problemen met welbevinden. Een leeftijdsbewust ‘stressbeleid’ dient dat ook 
aandacht te hebben voor deze probleemgroepen. 
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figuur 25:  schaalscores voor psychische vermoeidheid en welbevinden volgens leeftijd voor 
het ATP 
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2 . 2 . 2  T y p e  f u n c t i e  

De groep van administratief en technisch personeel is een zeer heterogene groep. Zowel de 
algemeen directeur, laborant, onderzoeker, technicus, dactylo, onthaalbediende enz. … 
behoren tot deze groep. Om enig zicht te krijgen op de aard van de functie wordt de vraag 
gesteld: “Hoe kan u uw functie het best omschrijven?”. De antwoordmogelijkheden zijn:  

(1) uitvoerende, administratieve of technische functie   
(2) beleids- of onderwijsondersteunende (staf)functie  
(3) maatschappelijke dienstverlening en/of onderzoek en  
(4) leidinggevende functie.  

 
Van het ATP-personeel (N=1428) behoort 71,3 % tot de eerste groep, 15,1% heeft een 
beleids- of onderwijsondersteunende functie, 6,3% doet voornamelijk maatschappelijke 
dienstverlening of onderzoek en 7,4% geeft aan een leidinggevende functie te hebben. 
 
Er wordt nagegaan in welke mate er verschillen tussen deze functies zijn terug te vinden op 
het vlak van psychische vermoeidheid en welbevinden.  
 
Voor psychische vermoeidheid zijn er significante verschillen wanneer de verschillende 
personeelscategorieën met mekaar vergeleken worden (ANOVA:df=3, F=6,229, p;=.000, 
Eta=.114). De Bonferoni-toets geeft aan dat enkel de uitvoerende en beleids- en 
onderwijsondersteunende functies significant van mekaar verschillen. 
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figuur 26: psychische vermoeidheid bij verschillende ATP-functiegroepen van de Vlaamse 
hogescholen   

 
 
In wat volgt worden de ATP-ers met een eerder uitvoerende functie vergeleken met de drie 
andere functiegroepen (onderzoek/maatschappelijke dienstverlening, beleids- of 
onderwijsondersteunend, leidinggevend). Deze laatste groep wordt staf/leiding genoemd. 
 
Er wordt onderzocht hoe groot het aandeel is van personeelsleden met psychische 
vermoeidheidsproblemen (p: .001, Cramers V=.091).  
 
Op het vlak van psychische vermoeidheid is de situatie bij de uitvoerende ATP’ers een stuk 
gunstiger (3.8% acuut psychisch vermoeiden, 22,6% met vermoeidheidsproblemen) in 
vergelijking met de docenten en lectoren en de Vlaamse beroepsbevolking.  De ATP-staf en –
leiding laat dan weer verontrustender cijfers optekenen (5.1% acuut psychisch vermoeiden en 
32,.3% personeelsleden met ernstige vermoeidheidsignalen).   
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figuur 27:  psychische vermoeidheid bij het ATP uitvoerenden en  het ATP-staf/leiding 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het vlak van welbevinden zijn er geen significante verschillen tussen de verschillende  
functiegroepen.  
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2 . 3 .  H o g e s c h o l e n  

Tenslotte zijn er nog de verschillen tussen hogescholen op vlak van welbevinden in het werk 
en psychische vermoeidheid. Er blijken significante verschillen te bestaan (p:.016, Eta=.159 
resp p:027, Eta=.154).  
 
 

figuur 28:  het aantal hogescholen volgens hun score voor psychische vermoeidheid en 
problemen met welbevinden 
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3.  Op zoek naar  een verklar ing 

Het opzet van dit onderzoek was niet verklarend, maar de resultaten geven toch een aantal 
indicaties voor de achtergronden van de geconstateerde verschillen. Hiervoor worden de 
gegevens uit de VBBA-werkbelevingsschalen gebruikt. Als dusdanig wordt het jobprofiel van 
de vier ATP-functies opgemaakt. 
 

figuur 29: jobprofiel van het uitvoerend ATP in de Vlaamse hogescholen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer: In dit type grafiek wordt de ‘gemiddelde’ (uitvoerende) ATP-er (de blokjes) voor verschillende 

werkbelevingfactoren vergeleken met de doorsnee Vlaamse werknemer (de dikke lijn). Een grijs blokje binnen de 

negenhoek wijst op een - in vergelijking met de beroepsbevolking - gunstige inschatting van dat type ATP-er op 

die parameter. Een zwart blokje buiten de zevenhoek wijst op een ongunstige situatie. 

 
Het jobprofiel van de uitvoerende ATP-ers blijkt op het vlak van werkdruk, problemen met 
veranderingen, taakvariatie en inspraak gemiddeld genomen niet significant te verschillen van 
de ‘gemiddelde werknemer’. Wel hebben uitvoerende ATP-ers meer autonomie, kunnen ze 
zelfstandiger werken en worden ze minder emotioneel belast. Op het vlak van steun van de 
directe leiding scoren zij duidelijk ongunstiger dan het Vlaamse gemiddelde.  

beroepsbevolking 
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figuur 30: jobprofiel van het ATP belast met onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in 
de Vlaamse hogescholen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATP-ers belast met onderzoek en maatschappelijke dienstverlening scoren ongunstiger op het 
vlak van psychische vermoeidheid dan de uitvoerende ATP’ers, maar verschillen nauwelijks 
met de beroepsbevolking. Ook wat werkdruk en problemen met veranderingen betreft, zijn er 
op sectorniveau geen betekenisvolle verschillen met de cijfers voor de beroepsbevolking. 
Verschillen, in gunstige zin, zijn er wel voor emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en 
inspraak. Ook deze personeelscategorie heeft te kampen met minder steun vanuit de 
leidinggevenden dan het Vlaamse gemiddelde.  
 

beroepsbevolking 
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figuur 31:  jobprofiel van het ATP met beleids- of onderwijsondersteunende (staf)functie in de 
Vlaamse hogescholen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De job van de personeelsleden die een beleids- en/of onderwijsondersteunende opdracht, 
wordt  gekenmerkt door hoge scores op het vlak van psychische vermoeidheid. Deze scores 
hangen duidelijk samen met een hogere werkdruk, een zwaardere emotionele belasting en 
meer problemen met veranderingen. Hetgeen niet verwondert gezien de aard van de job. Ook 
bij deze ATP-personeelscategorie is de relatie met de directe leiding duidelijk voor verbetering 
vatbaar. 

beroepsbevolking 
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figuur 32:  jobprofiel van het leidinggevend ATP in de Vlaamse hogescholen 

 
 
De leidinggevenden scoren ook ongunstig voor psychische vermoeidheid, maar zijn net als de 
andere personeelscategorieën duidelijk gemotiveerd. Hier krijgt men een volledig gelijklopend 
beeld als voor de beleids- en onderwijsondersteunende ATP-ers. 
 
Daarmee is het algemeen beeld voor de verschillende ATP-functiegroepen geschetst. Dit 
neemt niet weg dat deze gemiddelde scores grote verschillen verhullen tussen hogescholen.  
 
Wanneer we feedback aan de individuele hogescholen gegeven hebben, hebben we 
instellingsspecifieke jobprofielen gemaakt waarbij het eigen personeel per type vergeleken 
wordt met de gemiddelde cijfers voor dat type personeel over alle hogescholen. Dit levert 
concrete aanknopingspunten op niveau van de hogeschool om iets aan de problematiek te 
doen.  Zoals eerder vermeld beschikken alle hogescholen over de gegevens op itemniveau 
met betrekking tot hun eigen hogeschool 

beroepsbevolking 
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4.  De gevolgen 

Inzicht krijgen in de concrete gevolgen van ‘werkstress’ is een heel complex gegeven. De 
ultieme reactie op ernstige vermoeidheids- of motivatieproblemen betekent dat men niet meer 
in staat is te werken en langdurig ziek raakt of (vervroegd) uit zijn. Deze personeelsleden zijn 
dan ook de facto van het onderzoek uitgesloten. Objectieve, vergelijkbare data inzake 
ziekteverzuim zijn niet voor handen. Toch zijn resultaten over de effecten van psychische 
vermoeidheid en problemen met welbevinden, omdat in de vragenlijst voor de ATP-ers ook 
gevraagd werd zelf aan te geven hoe vaak en hoe lang men het afgelopen jaar afwezig is 
geweest. Ook de vragen naar verloop geven een indicatie van de concrete gevolgen op ‘de 
werkvloer’. Hierbij gaat het enerzijds om de verloopintentie, de mate waarin men eraan 
gedacht heeft elders werk te zoeken en anderzijds het effectieve verloop- of sollicitatiegedrag, 
de mate waarin men ook effectief elders heeft gesolliciteerd. 
 
 

4 . 1 .  Z i e k t e v e rz u i m  

Uit deze cijfers blijkt duidelijk het verband tussen psychische vermoeidheid en absenteïsme en 
tussen welbevinden en absenteïsme en bijgevolg het belang van preventie. 
 

tabel 24: verschillen in frequentie van ziekteverzuim ATP naar psychische 
vermoeidheidsproblemen 

 

 
Hoeveel keer bleef u  in de afgelopen 12 maanden 

thuis wegens ziekte of ongeval?  Totaal 

  

geen 
enkele 
keer 1 keer 2 keer 

3 of 4 
keer 

5 keer of 
meer   

 normale psych. 
vermoeidheid 447 361 175 53 12 1048 

    42,7% 34,4% 16,7% 5,1% 1,1% 100,0% 
  vermoeidheids- 

problemen 115 121 84 41 8 369 
    31,2% 32,8% 22,8% 11,1% 2,2% 100,0% 
Totaal 562 482 259 94 20 1417 
  39,7% 34,0% 18,3% 6,6% 1,4% 100,0% 

p:.000, Cramers V: .150 
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tabel 25:  verschillen in ziekteverzuim-duur van het ATP naar psychische 
vermoeidheidsproblemen 

 
 
 

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

  

geen 
enkele 

dag 
1-7 

dagen 
8-30 

dagen 
1-6 

maande 
+6 

maanden   
 normale 

motivatie 447 490 86 21 5 1049 
   42,6% 46,7% 8,2% 2,0% 0,5% 100,0% 
  motivatie-

problemen 111 189 43 23 1 367 
    30,2% 51,5% 11,7% 6,3% 0,3% 100,0% 
Totaal 558 679 129 44 6 1416 
  39,4% 48,0% 9,1% 3,1% 0,4% 100,0% 

p:.000, Cramers V: .150 
 
ATP-ers met vermoeidheidsproblemen zijn vaker en langer afwezig. 
 
 

tabel 26:  verschillen in frequentie van ziekteverzuim van het ATP naar motivatieproblemen 

 

 
Hoeveel keer bleef u  in de afgelopen 12 maanden 

thuis wegens ziekte of ongeval?  Totaal 

  

geen 
enkele 
keer 1 keer 2 keer 

3 of 4 
keer 

5 keer of 
meer   

 normale 
motivatie 499 404 209 62 12 1186 

   42,1% 34,1% 17,6% 5,2% 1,0% 100,0% 
 motivatie-

problemen 68 79 52 32 8 239 
    28,5% 33,1% 21,8% 13,4% 3,3% 100,0% 
Totaal 567 483 261 94 20 1425 
  39,8% 33,9% 18,3% 6,6% 1,4% 100,0% 

p:.000, Cramers V: .156 
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tabel 27:  verschillen in duur  van zieketeverzuim van het ATP naar motivatieproblemen 

 

  
Hoelang in totaal bleef u de afgelopen 12 maanden 

thuis wegens ziekte of ongeval? (duurzkt1) Totaal 

  

geen 
enkele 

dag 
1-7 

dagen 
8-30 

dagen 
1-6 

maanden 
+6 

maanden   
 normale 

motivatie 497 553 99 31 5 1185

    41,9% 46,7% 8,4% 2,6% 0,4% 100,0%
  motivatie-

problemen 66 129 30 13 0 238

    27,7% 54,2% 12,6% 5,5% 0,0% 100,0%
Totaal 563 682 129 44 5 1423
  39,6% 47,9% 9,1% 3,1% 0,4% 100,0%

p:.000, Cramers V: .126 
 
ATP-ers met motivatieproblemen zijn vaker en langer afwezig. 
 
 
De volgende grafiek vat de impact van vermoeidheids- en motivatieproblemen op ziekteverzuim 
samen. 
 

figuur 33: verschillen in absenteïsme bij het ATP-personeel zonder en met motivatie- en 
vermoeidheidsproblemen 
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4 . 2 .  V e r l o o p  

tabel 28:  verschillen in verloopintentie voor het ATP naar psychische 
vermoeidheidsproblemen 

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

  neen ja   
 normale psych. 

vermoeidheid 834 215 1049 
    

79,5% 20,5% 100,0% 

  vermoeidheids-
problemen 219 151 370 

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

Totaal 1053 366 1419 
  74,2% 25,8% 100,0% 

p:.000, Cramers V: .204 
 
 

tabel 29:  verschillen in verloopgedrag voor het ATP naar psych. Vermoeidheidsproblemen 

 

 
Heeft u gedurende het voorbije jaar 

elders gesolliciteerd? Totaal 

  neen ja   
 normale psych. 

vermoeidheid 952 96 1048 
    

90,8% 9,2% 100,0% 

  vermoeidheids-
problemen  312 55 367 

    
85,0% 15,0% 100,0% 

Totaal 1264 151 1415 
  

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

p:.002, Cramers V: .083 
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tabel 30:  verschillen in verloopintentie voor het ATP naar motivatieproblemen 

 

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

  neen ja   
 normale motivatie 969 219 1188 
    

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

  motivatieproblemen 91 148 239 
    

38,1% 61,9% 100,0% 

Totaal 1060 367 1427 
  

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

p:.000, Cramers V: .372 
 
 

tabel 31: verschillen in verloopgedrag voor het ATP naar motivatieproblemen 

 

  
Heeft u gedurende het voorbije jaar 

elders gesolliciteerd? Totaal 

  neen ja   
 normale motivatie 1100 83 1183 
    

93,0% 7,0% 100,0% 

  motivatieproblemen 171 69 240 
    

71,3% 28,8% 100,0% 

Totaal 1271 152 1423 
  

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

p:.000, Cramers V: .263 
 
Psychische vermoeidheidsproblemen, maar vooral ook motivatieproblemen hebben een 
duidelijke impact op de verloopintentie en het verloopgedrag van de ATP’ers. ATP’ers met 
motivatieproblemen solliciteren 4 keer zo vaak als ATP’ers met een normale motivatie (29% 
versus 7%). 
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figuur 34:  verschillen in verloop bij het ATP naar het al dan niet hebben van motivatie- dan wel 
vermoeidheidsproblemen 

 

 
 

5.  Beslui t  
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vergelijking met de docenten en lectoren en de Vlaamse beroepsbevolking. De ATP-staf en –
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Wanneer gezocht wordt naar mogelijke verklaringen voor die vaststelling en gekeken wordt 
naar kenmerken van de werksituatie van de ATP’ers binnen een hogeschool, dan blijkt dat ook 
hier grote verschillen zijn vast te stellen tussen uitvoerende ATP’ers en de staf en de leiding. 
Voor de uitvoerende ATP’ers blijken de vrij gunstige scores voor welbevinden en psychische 
vermoeidheid te verklaren door het feit dat zij minder emotioneel belast worden en meer 
autonomie genieten dan de gemiddelde Vlaamse werknemer. Op het vlak van werkdruk, 
problemen met veranderingen, taakvariatie, inspraak en steun vanuit de leiding verschillen zij 
niet significant met de beroepsbevolking. Dit neemt niet weg dat deze gemiddelde scores 
grote verschillen verhullen tussen hogescholen.  
 
De job van staflid of leidinggevende ATP-er wordt daarentegen gekenmerkt door een hoog 
werktempo en veel problemen met veranderingen. Daarnaast genieten zij ook van een grote 
taakvariatie, veel autonomie en inspraak in vergelijking met het Vlaams gemiddelde. Op het 
vlak van emotionele belasting en ondersteuning vanuit direct leidinggevenden blijken er op 
sectorniveau geen significante verschillen te bestaan met de beroepsbevolking.  
 
Andere opmerkelijke verschillen zijn er tussen leeftijdsgroepen. Zo is er een opmerkelijke 
stijging van psychische vermoeidheidsklachten bij de leeftijdsgroep van 50 tot 55 jaar: 35% 
van hen heeft psychische vermoeidheidsproblemen. Anderzijds valt ook op dat bij de jongste 
leeftijdsgroepen het percentage ATP-ers met min of meer ernstige demotivatieproblemen 
relatief hoog ligt. Een leeftijdsbewust ‘stressbeleid’ dient dat ook aandacht te hebben voor 
deze probleemgroepen.  
 
Tenslotte zijn er nog de verschillen tussen hogescholen op vlak van welbevinden in het werk 
en psychische vermoeidheid. Voor de ATP-groep blijkt dat de ene hogeschool beduidend meer 
stressproblemen kent dan de andere. Dit heeft met verschillen in werkdruk(beleid), 
taakverdeling, participatie en leiderschapsstijl te maken. Een stresspreventiebeleid kan ook 
hier (voor een deel) het verschil maken. 
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Bijlage 3: Vragenlijst ATP 
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Bijlage 4: Frequentietabellen op 
itemniveau voor het OP 
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Bijlage 5: Frequentietabellen op 
itemniveau voor het ATP 

 
 


