
 

CBE CONSULTANTS BV - DE KOE BIJ DE HORENS; RAPPORTAGE HRM ONTWIKKELINGEN IN DE BVE-SECTOR TOT 2010 

 

 

Personeel als de  

kritische succesfactor 
De koe bij de horens met betrekking tot HRM-

ontwikkelingen in de BVE-sector tot 2010 
 

 

 
 

 

 

 

             

 

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van ROC A12, ROC L eiden en ROC West Brabant, 

met financiële ondersteuning van Herontwerp MBO en MBO Raad 

 

 

 

 

Dr Olaf McDaniel 

Drs Bert Wanders 

CBE Consultants BV, Amsterdam 

November 2006 

 

 



CBE CONSULTANTS BV - DE KOE BIJ DE HORENS; RAPPORTAGE HRM ONTWIKKELINGEN IN DE BVE-SECTOR TOT 2010 
 

2 

 

 

 

Inhoudsopgave  

0.   Hoofdconclusies uit het onderzoek       p. 3 

1. Inleiding          p. 8 

2. Verantwoording onderzoeksopzet       p. 10 

3. Ontwikkelingen in- en extern van invloed op het HRM-beleid   p. 14 

4. De zich aandienende kernissues       p. 22 

5. Maatregelen en te verwachten obstakels      p. 30 

6. De balans van een zoektocht naar HRM ontwikkelingen    p. 45 

 

 

 

 

 



CBE CONSULTANTS BV - DE KOE BIJ DE HORENS; RAPPORTAGE HRM ONTWIKKELINGEN IN DE BVE-SECTOR TOT 2010 
 

3 

0. Hoofdconclusies uit het onderzoek 

 

1. Het onderzoeksmateriaal van de 6 deelonderzoekingen heeft een rijkdom aan informatie en inzich-

ten opgeleverd. De verscheidenheid aan gebruikte onderzoeksmethoden heeft er zeker toe bijge-

dragen dat er van een breed spectrum van bij het HRM-beleid betrokken personen ervaringen en 

opvattingen konden worden verzameld. Opvattingen die in veel gevallen zowel in de probleemana-

lyse als t.a.v. de identificatie van de ingrijpende uitdagingen voor de BVE-sector in de komende ja-

ren gelijkenissen vertonen. Breed gedragen is ook de opvatting dat het personeel een kernrol ver-

vult in het toekomstige succes van de sector, maar dat niet alleen het bestaande HRM-

instrumentarium maar vooral ook de bestaande cultuur voor onvoldoende vooruitgang zorgen. 

2. Breder gedragen dan wij hadden verwacht, bestaat er een brede sense of urgency t.a.v. de nood-

zaak om op het beleidsdomein van HRM grote stappen voorwaarts te maken. Uit het onderzoek 

blijkt een combinatie van actualiteiten daaraan ten grondslag te liggen, waaronder onder meer:  

a. de toenemende maatschappelijke kritiek op de resultaten van het stelsel;  

b. de grote problemen die voortkomen uit de casus van de educatie, waarvan een deel is 

blootgesteld aan marktcondities. Dat heeft voor een breed forum duidelijk gemaakt dat de 

sector te lang de typische onderwijstradities in ere heeft gehouden en de maatschappelijke 

trends heeft genegeerd; 

c. het maatschappelijke beeld van de docent die niet is meegegroeid met de toegenomen 

verantwoordelijkheden en verwachtingen.  

3. Er bestaat overeenstemming over het feit dat de professionaliteit van het personeel moet worden 

versterkt en dat het onderhouden van die professionaliteit primair een zaak van de docent zelf is. 

De onderwerpen die in elk geval tot versterking van de professionaliteit behoren, zijn weliswaar niet 

verrassend of vernieuwend (o.a. adequate scholing inclusief scholingsafspraken, verplichte bedrij-

venstages in relevante vakgebieden, regelmatige functioneringsgesprekken), maar blijken vrijwel 

nergens tot de vaste routines van de BVE-instellingen te horen. Veel van de kritiek op het HRM-

beleid heeft betrekking op de afwezigheid van structurele en duurzame uitvoering daarvan. Er wordt 

aan veel begonnen, maar weinig slijpt duurzaam in. HRM-beleid is onvoldoende in de aansturing 

van de organisaties gegrond. In de vele beleidsnotities van de instellingen is de theorie van het be-

leid fraai ontwikkeld, maar de praktijk lijkt zelden op hetgeen aan het papier is toevertrouwd.  

4. In de onderzoekingen is aan het brede forum een gevarieerde set van instrumenten aangereikt 

waarin oplossingen voor de toekomst konden worden getoetst. Zoals te verwachten was, bleek 

geen van de losse instrumenten sterk genoeg om de klus te klaren. Als dat wel het geval zou zijn 

geweest, was die maatregel vermoedelijk al lang ingevoerd. Over de wenselijke mix van instrumen-

ten verschillen de opvattingen en uit het onderzoek blijkt dat de klassieke ideologische instrumenten 

(bijvoorbeeld hetzelfde werk overal hetzelfde salaris) hebben plaatsgemaakt voor realistischer af-

wegingen die betrekking hebben op de stand der dingen binnen de eigen organisatie. De analyses 

zijn evenwel indrukwekkender dan de uitvoering daarvan.  

De praktijk van het HRM-beleid binnen de instelling is over het algemeen onvoldoende innovatief, 

risicomijdend en zelden verbonden aan de sturing op resultaten.  
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5. Het moet de checks en balances zodanig in de organisatie brengen dat er enerzijds maximaal vol-

daan wordt aan de maatschappelijke wensen (en daarin is veel te verbeteren) en anderzijds de pro-

fessionele ruimte voor docenten wordt geoptimaliseerd om hun werk binnen hun eigen professiona-

liteit te kunnen doen. Versterking van de professionaliteit staat al enige tijd op de agenda, maar de 

condities waaronder dit tot zijn recht kan komen zijn niet erg aantrekkelijk noch dwingend. Ook voor 

een aantal thema’s die betrokken kunnen worden in de oplossing zijn er gemeenschappelijke lijnen 

te ontwarren. Daaronder zitten thema’s die tot voor kort niet tot het cultuurdomein van het HRM-

beleid van de BVE-sector behoren en die voortkomen uit de vraag “Hoe maken we het HRM-beleid 

congruent aan de kwaliteitseisen die aan het onderwijs en organisatie moeten worden gesteld”. In 

een dergelijke vraagstelling staat niet de medewerker centraal maar de student. Vanuit dit perspec-

tief ontstaan HR-thema’s als prestatieverhoging en beloning, inzetbaarheid en vrije tijdbeleid, stu-

denten en docentengeneraties, arbeidsmarkt en onderwijsimago etc. Het vinden van oplossingen of 

het formuleren van volgende stappen wordt voor een deel geblokkeerd door de verschillen in be-

antwoording van de waaromvraag. 

6. De grootste verschillen van opvatting bevinden zich in de analyse waarom de huidige situatie is 

zoals deze is. Daarbij wordt door sommigen de CAO met grote regelmaat ten tonele gevoerd als de 

steen des aanstoots, terwijl anderen erop wijzen dat onvoldoende aandacht voor intern HRM-beleid 

van de besturen van de instellingen in de afgelopen decennia de cultuur hebben gemaakt zoals de-

ze is. 

7. Mede ingegeven door de publieke discussie over professionaliteit in het onderwijs is er ook in dit 

onderzoek veel aandacht besteed aan dit complexe en veel misbruikte concept. De paradox: de wil 

is er om te sturen, tegelijkertijd is de stuurbaarheid van de onderkant gering. Het HRM-beleid moet 

de juiste condities scheppen om de prestaties van de werkvloer te optimaliseren. De uitkomst van 

ons onderzoek is dat de ontwikkeling van de professionaliteit primair een zaak van de docenten zelf 

is. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden afgewenteld op de werkgever. Wel kan van de werk-

gever worden gevraagd om daarin een entourage te creëren waarin de noodzaak tot versterking 

van de professionaliteit dwingend is enerzijds (de eisen kunnen een stuk hoger), en anderzijds dat 

de wijze waarop de docent de professionaliteit in de praktijk tot uitdrukking kan brengen wordt ver-

sterkt. De verantwoordelijkheid van de werkgever reikt verder dan slechts faciliterend, hij is tevens 

kaderstellend. Uit het onderzoek blijkt dat de professionaliteit binnen de BVE-sector zich moet ken-

merken door drie door de individuele medewerker zelfstandig beschermde waarden: 

a. Actuele kennis van en intrinsieke belangstelling voor het eigen vakgebied. Het handelingsper-

spectief dat daaruit voortkomt zal per expertiseveld geheel kunnen verschillen. Een docent 

bank- en verzekeringswezen bij de afdeling administratie, waarvan het vakgebied door de back 

office ontwikkelingen bij dat deel van het bedrijfsleven elke jaar voor 15% verandert, zal heel 

wat frequenter op tournee moeten in dat segment van de samenleving dan een docent NT-2; 

b. Up to date kennis van de inzichten van de vakdidactiek en kennisoverdracht in het algemeen, 

leren en motiveren en inzichten in de moderne ontwikkelingen van de leerpsychologie;  
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c. Loyaliteit aan en invulling van de algemene beleidsuitgangspunten van de instelling zelf. Een 

professional werkt in de context van de organisatiegemeenschap waarvan hij/zij deel uitmaakt 

en moet weliswaar in de gelegenheid zijn om een inbreng te hebben in het debat over de hoofd-

lijnen van de missie en doelstellingen, maar is wel gehouden (en in staat) om binnen het waar-

den- en normenpatroon van de instelling loyaal te functioneren. 

8. Het onderzoek maakt duidelijk dat de bestaande uniforme en egalitaire manier van denken van de 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden niet gaat leiden tot een versterking van de eigen ver-

antwoordelijkheid van de docent voor de professionaliteit. Als de instelling goed gedrag niet als 

norm en uitstekend gedrag niet lonend maakt, dan zal het effect van gewenst gedrag voor een be-

perktere groep effect hebben dan noodzakelijk. Instrumenten daarbij zijn: 

• een aanzienlijk meer geleed repertoire in salariëring; 

• het opkrikken van de norm. 

9. Ruilverhouding. In het voorgaande is meermalen opgemerkt dat er een nieuwe ruilverhouding moet 

komen tussen werknemers en werkgevers. Externe omstandigheden en een andere onderwijsvisie, 

dwingen ertoe dat het arrangement in zijn volle breedte opnieuw wordt geijkt. Aan de werknemers 

worden nieuwe eisen gesteld en worden bepaalde verworvenheden ter discussie gesteld. Werkge-

vers dienen, ook om aantrekkelijk te blijven in de arbeidsmarkt, in het spel van geven en terugkrij-

gen een nieuwe set van proposities te formuleren. In de nieuwe ruilverhouding moeten worden 

meegenomen: 

• Kosten per uur, efficiency bewustzijn v.d. werknemer; 

• Flexibel belonen; 

• Resultaten; 

• Ontwikkelfaciliteiten; 

• Flexibele inzetten, vakantieregeling; 

• Feeling met branche waarvoor je opleidt; 

• Verbinding met domeinkennis.  

10. Loopbaanperspectief. Veelvuldig kon worden geconstateerd dat het professionele perspectief te 

weinig in loopbanen kan worden vertaald. Functiedifferentiatie, vooral gedreven door kostenover-

wegingen, heeft meer effecten naar de onderkant van het functiebouwwerk en minder naar de 

bovenkant. Er is een gebleken behoefte aan nadere bijstelling van dit bouwwerk en aan een 

actieve, minder vrijblijvende vorm van mobiliteit. Hierbij dienen de instellingen veel meer dan tot 

heden gebruikelijk de grenzen naar het bedrijfsleven open te stellen daarmee samenwerking te 

zoeken. 11. Certificering. Het denken over een mogelijke vorm van certificering van onderwijsprofessionals be-

gint op gang komen. De door de vakorganisaties betreurde teloorgang van de bevoegdheidsrege-

ling en het nu omarmde bekwaamheidsdenken kunnen een nieuw kristallisatiepunt krijgen in een 

nieuw kwaliteitskeurmerk dat permanent onderhoud van en door docenten vereist.  
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12. De werkgever- en werknemerposities. Er bestaat in de bestuurlijke segmenten van de BVE-sector 

het robuuste beeld dat er sprake is van een CAO waardoor niets kan veranderen en de inbreng van 

de vakorganisaties in de instellingsgesprekken en –onderhandelingen gericht is op conservatieve 

consolidatie van de bestaande verhoudingen. Uit ons onderzoek blijkt dat de eerst bewering – de 

CAO als conserverend instrument– al een aantal jaren niet meer adequaat is. De ruimte binnen de 

CAO wordt schromelijk onderschat en onderbenut. Maar: de proceskant tot verandering ligt voor de 

essentiële issues (zoals inzetbaarheid, aantal uren werken per week etc.) bij de instellingen zelf en 

daarin blijkt veel meer behoudendheid te zitten. Het zijn veelal de personeelsleden zelf (al dan niet 

via hun MR) die door bestuurders gewenste of noodzakelijk geachte veranderingen dwarsbomen. 

De obstakels: 

 

Huidige obstakels voor een innovatief en toekomstgericht  HRM in de i nstelling 

Beheersingsdenken versus bezieling & betrokkenheid 

Cultuur bij onderwijspersoneel: procedure/CAO georiënteerd i.p.v. inhoudelijk en i.p.v. loopbaanafhan-

kelijkheid denken in termen van 'recht op' 

Ontbreken gezamenlijk beeld en daadkrachtige uitvoering goed P&O-beleid (teveel korte termijn, te 

weinig beleidsmatig ingesteld) 

Management als uitvoeringsverantwoordelijke voor passend en doortastend P&O beleid 

 

Maatregelen op HRM-niveau ten aanzien van een vijftal kernissues:  

• Het verbeteren van de kwaliteit van de medewerkers? 

• Het versterken van de prestaties (performance)? 

• Het versterken van de service aan de deelnemers (inzetbaarheid)? 

• Het beter positioneren op de arbeidsmarkt (inclusief vergrijzing en ontgroening)? 

• Het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers? 

 

De lijsten met HRM-maatregelen (opgeteld voor de 7 sessies meer dan 250 potentiële maatregelen) zijn 

in verschillende stappen beoordeeld, om uit te maken wat werkelijk belangrijk is en wat niet. De eerste 

stap was de deelnemers van de sessies te vragen een rapportcijfer te geven voor de maatregel. Alle 

maatregelen die boven de 7 scoorden zijn vervolgens geabstraheerd tot een zestal clusters.  
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In de onderstaande tabel zijn deze opgenomen: 

 

2. Resultaat 
verantwoordelijke 

teams

3. Competentie-
ontwikkeling

4. Relatie met 
bedrijfsleven

5. Belonings-
structuur 1. SERVICENIVEAU

6. 
Klan

tte
vr

ed
en

heid

6. 
Klan

tte
vr

ed
en

heid 6. Klanttevredenheid

6. Klanttevredenheid

 
Met andere woorden: het zelfoplossend vermogen van docenten en hun teams, het doelgericht zoeken 

naar de noodzakelijke aanpassingen van de werkwijze moet worden versterkt. Dat zal in de grote diver-

siteit binnen de BVE-sector niet lukken met uniforme regels en modellen; de situaties zijn te verschillend 

om voor alle onderwerpen van één “instellingsbeleid” te kunnen spreken. Variëteit van interventies, 

passend bij de stand van ontwikkeling van het bedrijfsonderdeel, ligt eerder voor de hand. 

 

Het voeren van het debat over professionaliteit wordt verstoord door enkele onveranderbare in de DNA-

structuur van het stelsel gebakken onderwerpen die hun oorsprong vinden in de tijd dat de BVE-sector 

nog in wetgeving grotendeels onder het VO viel. Terwijl van bovenaf voorgeschreven lesurentabellen al 

vele jaren niet meer bestaan (en zeker al een decennium al helemaal niet meer passen in de werkwijze 

van het moderne onderwijs), wordt het denken nog altijd beheerst door het denken in uren. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

Onderwijsprocessen, onderwijsregels en onderwijsmethodieken zijn de afgelopen decennia aan grote 

veranderingen onderhevig geweest. De meest recente uiting daarvan is de implementatie van de com-

petentiegericht kwalificatiestructuur. In theorie betreft het hier een total remake van het onderwijs en 

onderwijsproces. Van een remake van het personeelsbeleid was de afgelopen jaren echter nauwelijks 

sprake. En dat terwijl de factor personeel van een onderwijsinstelling 90, misschien wel 95% deel uit-

maakt van het succes van het onderwijs. Het onderwijsresultaat is in dominante mate het resultaat van 

interactieprocessen, waarin de docent centraal staat. Veranderingen te over, maar het denken over de 

kernissues die met personeel en personeelsbeleid te maken hebben was en bleef de afgelopen jaren 

een oase van rust. Hypes kwamen en gingen, maar in de werkwijze, inzetbaarheid, kwaliteit en denk-

wijze van de docent bleven de oude culturen in stand. Het serviceniveau van het onderwijs ligt al jaren 

op de 35 weken per jaar . 

 

Maar onder de oppervlakte neemt de spanning toe. De druk op het bestel om beter te presteren (met 

name minder uitval) wordt merkbaar groter, de afstand tussen het gewenste competentieprofiel van de 

gemiddelde docent en  wat deze daadwerkelijk te bieden heeft lijkt hier en daar onoverbrugbaar te zijn. 

De afgelopen jaren zijn de relaties tussen actoren in het onderwijsveld sterk veranderd. In de theorie 

van Wrighly en McKevitt verandert de spanning op alle interactielijnen, als er aan één wordt getrokken. 

Het is een fraaie metafoor voor de complexe wereld waarin het instellings-HRM-beleid zich sinds de 

decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het BVE-sector bevindt. Aan alle touwtjes is inmiddels 

krachtig getrokken en dat heeft ertoe geleid dat de directe lijn tussen instelling en professionals onder 

grote spanning is komen te staan. Deze spanning zorgt ervoor dat de lijn steeds harder gaat slijten en 

het moment lijkt gekomen om de bestaande lijn te vervangen door een nieuwe kabel. Bestaande uit 

nieuw materiaal dat ten tijde van het ontwerp van de oude lijn nog niet eens bestond, maar waar op tal 

van plaatsen al goede ervaringen mee zijn opgedaan. Maar zover is het nog niet; voorlopig proberen de 

actoren nog de oude lijn in stand te houden en niet te laten breken. 

 

Dat wat zich op instellingsniveau afspeelde en moest worden geregeld was van betrekkelijk geringe 

omvang. Geen werkgever die in het in zijn hoofd haalde de vakantieregeling op zijn kop te zetten om 

meerdere instroommomenten mogelijk te maken. Geen werknemer die zich afvroeg of er ook onder-

handeld moest worden over de set van arbeidsvoorwaarden die deze werkgever voor hem/haar te bie-

den had. Het carrièrepad was getekend, de ontwikkelingsmogelijkheden waren bepaald (160 uur per 

jaar) en het was bekend hoe het inkomen zich in de komende jaren zou ontwikkelen. Maar wat zijn de 

gevolgen als er innige samenwerkingsvormen ontstaan met werkgevers in de regio, als er zich nieuwe 

concurrenten aandienen in de Educatiemarkt?   
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Dat roept vragen op als ‘wat dient de rol van de werkgever te zijn in de instelling van de toekomst’, ‘wat 

mogen we van werknemers verwachten’,’ welke rol dient de CAO te vervullen in de zich voltrekkende 

decentralisering’, ‘kan de sector zich voldoende positioneren in de regio en zal het concurrentieveld 

ingrijpende wijzigingen ondergaan?’ en “waar liggen de belangrijke aangrijpingspunten voor nieuw be-

leid en hoe moet het HRM-instrumentarium er voor de toekomst uitzien? 

 

Deze en nog vele andere vragen vormden voor een drietal ROC’s, te weten ROC A12, ROC Leiden en 

ROC West Brabant, met financiële ondersteuning van het Herontwerp MBO de aanleiding een onder-

zoek te laten verrichten naar de personele component van de vele veranderingen die op de sector en 

dus ook de instellingen afkomen. CBE Consultants werd gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De sco-

pe van het onderzoek richt zich vooral op de verwachtingen die de sector heeft van de ontwikkelingen 

die zij voorziet. Van een dergelijk onderzoek gaat ook een opiniërende werking  uit naar de participan-

ten in het onderzoek. Op lang niet alle vragen is een eenduidig antwoord te geven, wie in de schoot van 

de toekomst kan kijken mag het zeggen. Het uitwisselen van verwachtingen en aangeven van passen-

de maatregelen kunnen behulpzaam zijn in de beleidsvorming die hoe dan ook zal moeten plaats heb-

ben. Opinie-uitwisseling en -vorming zijn daarom nadrukkelijk in de onderzoeksopzet opgenomen. In-

terviews en versnellingssessies vormen bij uitstek onderzoeksmethoden met een hoog participatief 

karakter. Als dit onderzoek kan bijdragen in de beleidsvorming en als zodanig mee helpt de werkelijk-

heid gestalte te geven kunnen we van een geslaagde missie spreken.  
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Hoofdstuk 2.  Verantwoording onderzoeksopzet 

 

Kritische elementen 

Een van de eerste conclusies die in het vooronderzoek voor deze studie getrokken kon worden is dat 

er, ondanks het grote aantal publicaties over HRM en HRM-beleid in de BVE-sector, weinig toekomst-

gericht empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Want dat er kritiek is te leveren op de wijze waarop 

het nu gaat, is genoegzaam bekend. Maar hoe nu verder? De opzet van ons onderzoek is er dan ook 

van het begin af aan er op gericht geweest om niet alleen een analyse van het heden en verleden te 

maken, maar vooral ook aanbevelingen gericht op de toekomst te (kunnen) formuleren.  

 

In de BVE-sector werken bijna 50.000 personen, en velen van hen met verve, inzet en grote betrokken-

heid t.a.v. hun deelnemers. Onze onderzoeksvragen zijn niet op hen als individu gericht noch op de 

mate van hun welbevinden in de context van hun werk. De onderzoeksvragen zijn gericht op de thema-

tiek van het HRM-beleid binnen de context waarin zij werken. En die context zal per BVE-instelling ver-

schillen; zelfs per unit/sector per instelling en daarbinnen nog per team van docenten. Onderwijs is in-

teractie tussen mensen; tussen docenten en deelnemers; tussen docenten onderling; tussen docenten 

en management enzovoorts. De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te geven in de sterkte en zwak-

te van de HRM-kaders waarbinnen die interactie plaatsvindt. De uitkomsten van die interactie zullen 

binnen dezelfde context nog zeer verschillend kunnen zijn1 maar tegelijkertijd blijkt die context zeer 

bepalend voor de ontwikkelingskansen van het stelsel als geheel. Waar zit de kracht, waar zitten de 

remmingen? Is de kritiek op de CAO in het veld terecht, of zijn er andere krachten die een belangrijker 

rol spelen? Hoe is de ontwikkeling van de professionaliteit van docenten. Zijn zij in staat om zelfstandig 

de interactie met de buitenwereld aan te gaan – het gaat immers om beroepsonderwijs – en doen ze 

dat ook?  

 

Het zijn allemaal vragen die circuleren rondom de context waarin de docent zijn/haar werk moet verrich-

ten. Het eindresultaat van het onderzoek dat het in de BVE-sector beter kan of moet, is voor de buiten-

wereld en de politiek niet betwist. Een paar veel gehoorde voorbeelden. Er is nog steeds sprake van 

een hoog uitvalpercentage en de kritiek op het tempo waarin het stelsel zich weet aan te passen aan 

veranderende omstandigheden is niet verstomd. Ook het lage serviceniveau aan de deelnemer en de 

kwaliteit van de examens behoort nog altijd tot de veelgehoorde kritiekpunten. Met betrekking tot de 

meest recente cijfers van het rendement geeft het door OCW gepubliceerde Bestel in Beeld (2005) een 

inzicht in het geschatte rendement van het MBO. Een samenleving die beweert op weg te zijn naar een 

kenniseconomie kan zich niet permitteren dat zovelen de eindstreep niet halen en zal met lede ogen 

moeten aanzien dat de reparatiekosten hiervan hoog zijn, terwijl de concurrentiepositie niet toeneemt.  

 

                                                      
1 Zie voor een illustratie hiervan met name de interviews met de CvB’s en de vakorganisaties in de bijgevoegde 
bronnen CD-ROM 



CBE CONSULTANTS BV - DE KOE BIJ DE HORENS; RAPPORTAGE HRM ONTWIKKELINGEN IN DE BVE-SECTOR TOT 2010 
 

11 

(Bron: Bestel in beeld 2005)  

 

Dat er bij het versterken van het succes van de sector vele actoren een belangrijke rol kunnen spelen 

zal niet worden betwist. Evenmin zal worden bestreden dat daarbij de kwaliteit en kwantiteit van inzet 

van het personeel bij de ROC’s, de AOC’s en vakscholen een beslissende rol speelt. En om dat laatste 

aspect gaat het in dit onderzoek. Leidende vragen daarbij zijn: Hoe het personeel duurzaam zodanig te 

brengen tot een hoger prestatieniveau? Welke mix van beleidsinstrumenten is daarvoor nodig om het 

resultaat van hun handelen duurzaam te versterken en wie moet daarbij wat doen?  

 

Onderzoeksopzet 

Tegen deze complexe achtergrond werd een onderzoeksontwerp ontworpen waarin een zestal onder-

zoeken aan elkaar werd verbonden om vanuit een diagnostiek van de huidige situatie te komen tot con-

clusies en aanbevelingen voor de toekomst. Het geheel van onderzoekingen is in onderstaande figuur 

weergegeven: 

Schriftelijke enquête
CvB’s over toekomstige

uitdagingen

Interviews met CvB’s,
externe deskundigen
en vakorganisaties 

Versnellingssessie met
HRM adviseurs

Versnellingssessie 
met MR / vakorganisaties

Internet enquête
Unit/sector management

over toekomstige
uitdagingen

Versnellingssessies
met middenmanagement

Conferentie 
15 september 2006

Opzet van het onderzoek
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In de volgorde van het onderzoek werd begonnen werd met het uitzetten van een (schriftelijke) enquête 

onder leden van de Colleges van Bestuur, later gevolgd door een internet enquête onder het Unitmana-

gement van de BVE-instellingen. Parallel hieraan werden een tiental BVE-instellingen en drie vakorga-

nisaties bezocht. In de interviews schetsten zij de ontwikkelingen waar zij als organisatie een antwoord 

op trachten te geven. Eind juli en begin september werd een serie Versnellingssessies gehouden (com-

puterondersteunde brainstormsessies) waar leden van CvB’s, directeuren HRM, unitmanagers en leden 

van de vakorganisaties aan deel namen. Ten slotte konden de deelnemers aan de HRM- conferentie 

die werd georganiseerd ook nog input geven voor het onderzoek. 

Waar de enquêtes vooral gericht waren op het identificeren van organisatieontwikkelingen, HR-

veranderingsnoodzaak en HR-veranderingsambities, waren de versnellingssessies gericht op het in 

kaart brengen van de maatregelen om de noodzakelijke veranderingen in te zetten. Ook was er aan-

dacht voor de mogelijke blokkades en belemmeringen.  

 

De enquêtes 

De enquêtes voor de CvB’s en het Unitmanagement bestonden uit een groot aantal vragen die voor het 

merendeel waren gericht op het inzichtelijk maken van de huidige situatie en de te verwachten toekom-

stige situatie. Soms werd gevraagd naar de te verwachten ontwikkeling, vaak ook was de vraag be-

doeld om de ambitie in kaart te brengen. De vragen omvatten een breed pallet van de te verwachten 

problematiek. Deze varieerde van consequenties van de competentiegerichte kwalificatiestructuur, de 

visie op de huidige professionaliteit van de docenten, ontwikkelingen in de formatie, werkgelegenheids-

ontwikkeling, de constraints van het huidige ontslagrecht, het huidige en toekomstige HRM-

instrumentarium en opvattingen met betrekking tot de gewenste ontwikkeling van de CAO. Omdat het 

Unitmanagement in de positie verkeert waarin zij het strategische beleid moet vertalen in operationeel 

beleid en van de Colleges van Bestuur daarentegen een meer strategische visie wordt gevraagd met 

betrekking tot de ontwikkeling van het HRM-beleid, is er voor gekozen twee enquêtes te ontwerpen. De 

thematiek voor de CvB’s kwam daardoor meer te liggen op CAO-kwesties en generieke HR-thema’s en 

die voor het Unitmanagement werd meer gericht op het snijvlak van strategische ambitie en de moge-

lijkheden om nieuw HR-beleid toe te passen.  

 

De interviews 

Het verslag van de interviews behandelt ten slotte de stand van zaken en de heersende opvattingen in 

de instellingen. Om ons hier een beeld van te vormen hebben wij gesproken met leden van de Colleges 

van Bestuur van een tiental instellingen die tevens verantwoordelijk zijn voor het HRM-beleid van de 

instelling. In de meeste gevallen lieten de CvB-leden zich seconderen door hun directeur/manager 

HRM. De interviewaanpak werd gekenmerkt door een open structuur. We wilden zoveel mogelijk de 

instellingen aan het woord laten en hen voor een deel ook laten bepalen wat zij binnen het kader van 

ons onderzoek belangrijk vonden.  

De consequentie hiervan was dat niet alle onderwerpen in alle gesprekken evenveel aandacht kregen. 

Als voordeel beschouwen wij het dat hiermee een realistisch beeld kon worden geschetst van de huidi-

ge stand van zaken. 
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De versnellingssessies 

In de versnellingssessies is de centrale vraagstelling hoe en met welke maatregelen de veranderingen 

zouden kunnen worden ingezet. De resultaten uit de enquêtes wijzen op het bestaan van een aantal 

kernissues, waarover brede consensus binnen de BVE-sector bestaat. De uitkomsten van de enquêtes 

en de interviews zijn in de onderzoeksopzet de opmaat voor de versnellingssessies. Veel BVE-

instellingen onderkennen de noodzaak om aan deze issues te werken omdat het verschil tussen de 

huidige situatie en de ambities blijkens de enquêtes en interviews nog te groot is. De grote vraag is dan 

welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze kloof te overbruggen, maar ook welke obstakels 

moeten worden overwonnen om deze ambities te realiseren. Met andere woorden waar zetten de instel-

lingen op in? Ook van de zijde van de vakorganisaties is getracht hierop een antwoord te geven.  

De resultaten van de verschillende deelonderzoeken zijn in afzonderlijke, op zichzelf staande verslagen 

te lezen. Waar gewenst verwijzen wij in dit rapport naar deze documenten. Dit rapport beoogt een sa-

menvatting te zijn van de hiervoor genoemde rapporten. 

 

De conferentie  

Op 15 september werd onder gebruikmaking van de faciliteiten van ROC A-12 te Ede een conferentie 

georganiseerd waarin vanuit een aantal deelresultaten van de eerdere onderzoekingen over een viertal 

thema’s werd gesproken:  

• HRM als contribuerende ondergrond voor een krachtige professionalisering van de organi-

satie en zijn medewerkers 

• HRM als contribuant in de versterking van de prestaties op organisatie en medewerkerni-

veau 

• De bijdrage van HRM aan de innovatie van de sector in het algemeen en de verbetering 

van het onderwijs in het bijzonder waarin de deelnemer nu eens echt “centraal komt te 

staan” 

• HRM als instrument bij het vinden van nieuwe (ruil)verhoudingen tussen werkgever en 

werknemer, vanuit een organisatie die een aantal slagen professioneler functioneert dan 

thans, meer succesvol is gericht  

 

De conferentie werd afgesloten met een panel discussie waarin vanuit onder meer MBO-Raad en de 

vakorganisaties de thema’s werden belicht.  

 

Bronnen CD-ROM 

Alle hiergenoemde deelstudies zijn op de bijgevoegde CD-ROM geplaatst. Ze zijn ook toegankelijk via 

de websites van CBE Consultants BV, het platform Herontwerp MBO en MBORaad: www.cbe-

consultants.nl; www.herontwerpmbo.kennisnet.nl;www.mboraad.nl 
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in- en extern van invloe d op het HRM-beleid 

 

De kernvraag  

Het geheel van onze onderzoekingen bevestigt het beeld dat er een algemene ontevredenheid bestaat 

over de HRM-situatie in de BVE-sector van dit moment. Er is daarbinnen een rijke variatie aan opvattin-

gen en beelden omtrent de vragen: wat er nu precies mis is, waaraan dat ligt en wat zouden oplossings-

richtingen kunnen zijn. Een belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat deze rijke variëteit aan beel-

den, opvattingen en oplossingen niet of nauwelijks is gebaseerd op wat feitelijk of formeel kan maar 

berust op een zeer krachtige normstelling die nagenoeg geheel is opgebouwd vanuit de historie. Deze 

heersende cultuur over wat wel en niet van een docent gevraagd kan worden, waar deze op aan ge-

sproken kan worden, hoe deze zijn/haar professionaliteit kan versterken is de afgelopen decennia zo 

dominant gebleken, dat er bijna sprake is van een succesvolle resistentie tegen verandering. Die heer-

sende cultuur lijkt bijna het DNA van het stelsel te zijn geworden. En daarmee is de BVE-sector gevan-

gen in een cirkelvormig redeneerschema dat altijd hetzelfde start- en eindpunt heeft. Uit de interviews, 

de versnellingssessies en de werkgroepen uit de conferentie blijkt dat vrijwel alle pogingen om aan de 

cirkel te ontsnappen de afgelopen jaren niet of nauwelijks succesvol zijn gebleken. De HRM-cultuur van 

de BVE-sector2 heeft zich dan ook in een eigen tempo in een eigen richting ontwikkeld. Een richting die 

op kernpunten afwijkt van andere grote maatschappelijke sectoren en een hoog intern, zelfs introvert, 

karakter heeft. Is het BVE veld daarmee één tranendal en reddeloos verloren? Geenszins, want on-

danks de kennelijke onmogelijkheid om op HRM-terrein substantiële stappen te zetten worden er door 

individuele docenten en docententeams dagelijks bewonderenswaardige prestaties geleverd en bestaat 

er een grote loyaliteit aan de deelnemers aan het onderwijs. Die nuance moet onmiddellijk geplaatst 

worden bij de kritische bevindingen van ons onderzoek. Maar dat mag ons niet van de hoofdvraag af-

houden of dit gebrek aan substantiële HRM-ontwikkeling van de afgelopen decennia de BVE-sector ook 

het komende decennium schadevrij zal binnenloodsen. De resultaten van het onderzoek maken ons op 

dit punt niet optimistisch.  

 

Ons onderzoek geeft grond voor de opvatting dat de  toenemende maatschappelijke en politieke druk 

op verhoging van de prestaties van de sector, het innovatief vermogen en de kwaliteit van het werken 

niet uitvoerbaar is binnen de huidige HRM-cultuur waarin een aantal onderwerpen uiteindelijk niet struc-

tureel veranderbaar blijken: 

o het serviceniveau aan de deelnemer 

o het vermogen van om zich snel aan te passen aan omstandigheden in de beroepssectoren 

waarvoor wordt opgeleid 

o het opmerken van verschillen in prestaties en daar op één of andere wijze positief op inspelen 

o de kwalitatieve ontwikkeling van de professional 

 

Hoe kwetsbaar het bestaande evenwicht is blijkt wel uit de educatie casus, waarin sedert enkele jaren 

een partiële marktwerking is geïntroduceerd.  

                                                      
2 En dit geldt tot op grote hoogte ook voor de rest van het onderwijs 
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De ernstige deconfiture die bij alle instellingen optrad die educatie in het pakket hebben, legt de effec-

ten van de jarenlange monopoliepositie pijnlijk bloot. De introverte ontwikkeling van de HRM-cultuur de 

afgelopen decennia zorgde ervoor dat het door de ROC’s aangeboden educatie onderwijs 30 tot 60% 

duurder is dan in de particuliere markt, een beduidend lager serviceniveau kent en opvattingen heeft 

over de kwaliteiten waar de opdrachtgever niet om vraagt. Dat leidt tot onhoudbare concurrentieposi-

ties. Dit voorbeeld en de veronderstelling dat binnen een aantal jaren het gehele domein van de educa-

tie marktconform zal moeten werken, heeft in korte tijd zelf het denken over de klassieke en onaantast-

bare verworvenheden als de beperkte inzet van maximaal 823 uur onderwijsgebonden uren en de va-

kantieregeling onder zware druk gezet. Eén stap verder en dit soort druk gaat ontstaan in het MBO en, 

zo blijkt uit ons onderzoek, de bereidheid om ook daar dit soort heilige huisjes ter discussie te stellen 

begint krachtige vormen aan te nemen.  

 

Cultuur en identiteit 

Het HRM-beleid is niet een op zichzelf staand iets. Het is afhankelijk van een veelvoud aan ontwikkelin-

gen die zich binnen en buiten de BVE- instellingen voltrekken. Deels door henzelf in gang gezet, deels 

autonoom op hen afkomend, voltrekken relevante ontwikkelingen zich op het terrein van de samenle-

ving, het onderwijs, de arbeidsmarkt.  

Uit de interviews komt het beeld naar voren dat onderwijsorganisaties als publieke organisaties meer 

oog moeten hebben voor ontwikkelingen in onze samenleving. Hierin is in de waarneming van enkele 

CvB’s gezapigheid geslopen, te weinig aanwezigheid van prestatiedrang. Deze kenmerken zijn ook in 

BVE- instellingen te bespeuren3. Aan cultuurverandering binnen de instellingen wordt minstens zo veel 

waarde toegekend als aan wijzigingen in de CAO. Om de gewenste cultuur vorm te geven kan het hel-

pen dat de geest van een nieuwe cultuur in verschillende CAO-bepalingen en personeelsarrangemen-

ten belichaamd is. In de versnellingssessie voor CvB’s en directeuren HRM bleek tevens dat doorbre-

king van de cultuur het criterium is dat de meeste punten krijgt bij het beoordelen van de uitvoerings-

mogelijkheden van nieuw HRM-beleid. Dat is ook niet verwonderlijk gelet op de constatering dat veel 

blokkades cultureel bepaald zijn. Van alle maatregelen legt het stimuleren van de eigen verantwoorde-

lijkheid van medewerkers voor loopbaan en professionaliteit het meeste gewicht in de schaal. 

De vraag naar wat een instelling wil zijn is ook een vraag naar de gewenste identiteit. Een verandering 

van de professionele identiteit vraagt om samenwerking met anderen, intern maar ook extern. Identiteit 

vanuit het marketing denken, imago en een gezicht hebben naar buiten als actieve instelling is een ge-

zichtspunt dat onder enkele instellingen nadrukkelijk leeft. Een citaat van een AOC in dit verband: ‘Wij 

zijn in onze regio nog monopolisten in onderwijs. Maar als we niet uitkijken duurt dat niet lang meer. Om 

over 10 jaar nog te bestaan moeten we ons duidelijker profileren.’ 

 

Identiteitsvragen vormen tevens een belangrijk motto voor wat de instellingen voor de deelnemer willen 

betekenen. Dit heeft continu aandacht bijv. in veiligheid, omgangscode, wortels4. Maar nu moet dit 

vooral worden verbonden met uitvalbestrijding.  

                                                      
3 Zie KW1 Interviews 
4 Zie ROC ASA Interviews 
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Talentontdekking en talentontwikkeling hebben de aandacht vanuit een positief mensbeeld. Daarbij 

heeft ze ook aandacht voor imagovorming in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap.  

 

Veel van de bezochte organisaties trachten hun beleid in een enkel motto te verwoorden. Daarmee 

geven ze aan waar het hun in essentie om te doen is. Tevens wordt in dergelijke oneliners tot uitdruk-

king gebracht waar ze staan. Deze oneliners dragen de cultuur uit die men voorstaat. Het is markant dat 

er een grote mate van gelijkenis zit in de motto’s die aan ons voorbij gingen. Het sleutelwoord is DOEN 

of AAN DE SLAG. Doen is het moment! Met deze motto’s wordt ook tot uitdrukking gebracht dat de tijd 

van grote nota’s inmiddels passé is. We kwamen ook DURVEN (elkaar aan te spreken) tegen en 

TREED UIT DE GRIJZE MIDDELMAAT. En om de urgentie te bevestigen hoorden we ook TOT HIER 

EN NIET VERDER. De vraag die daarbij werd gesteld is NIET IEDEREEN IS GELIJK, maar hoe orga-

niseren wij dat? 

Ten slotte een motto dat rechtstreeks aansluit bij de ontwikkelingen in ons onderwijs: BEGELEIDEN IS 

ONS WERK.  

 

Onderwijsontwikkelingen en professionaliteit 

Wat zijn de effecten van de invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur op het HRM-

beleid. Dat was de eerste vraag die aan de respondenten in de enquête werd voorgesteld. Daarbij wer-

den vier subthema´s aan de orde gesteld: 

o Zal het leiden tot een toenemende functiedifferentiatie? 

o Zal de inzetbaarheid van de docenten (en overige functies in het primaire proces) moeten toe-

nemen? 

o Zal het percentage “klassieke” docenten afnemen? 

o Zal het leiden tot een grotere differentiatie in de beloningsstructuur? 

 

In een van de interviews werd een interessant uitgangspunt voor het HRM-beleid aldus vertolkt5: ‘Er 

moet een congruentie zijn tussen het deelnemersbeleid en het personeelsbeleid. Bijvoorbeeld de 

POP’s, Scholing eigen werknemers, Ondernemerschap en Zorg. Dit alles kan zo gekopieerd worden 

vanuit het deelnemersbeleid’ (einde citaat). Hiermee wordt bepleit dat de onderwijsvisie leidend is voor 

de visie op HRM. 

Voor een instelling6 vormt CGO één van de drie peilers van hun strategisch programma. De andere 

twee zijn het loopbaanbeleid van de leerlingen en het major/minorprogramma. De professionalisering 

van docenten loop hier als een rode draad doorheen. Omdat competenties hun relevantie krijgen in de 

context waarin ze moeten worden toegepast, is deze dan ook zeer belangrijk.   

 

                                                      
5 Albeda College Interviews 
6 ROC van Twente Interviews 



CBE CONSULTANTS BV - DE KOE BIJ DE HORENS; RAPPORTAGE HRM ONTWIKKELINGEN IN DE BVE-SECTOR TOT 2010 
 

17 

De relatie naar HRM is gauw gelegd: Contextrijk leren vraagt om medewerkers die de beroepspraktijk  

kennen. Daar is te weinig aandacht aan geschonken de laatste jaren. Voor een ROC7 geldt als stelre-

gel: haal de docenten in de praktijk, en zij constateert dat het gevolg hiervan is dat er nu vraag uit de 

organisatie komt om hen daarbij te ondersteunen.  

 

Om één en ander meer toekomst reliëf te geven, werd in de enquête gevraagd naar de situatie op dit 

moment (2006) en de verwachte situatie over 5 jaar. Door beide antwoorden met elkaar te vergelijken 

kan een groeipad worden aangegeven. Uit de beantwoording blijkt dat er voor alle vier de onderwerpen 

een stevig groeipad wordt voorzien, met als duidelijkste groeipunt de inzetbaarheid van de docenten. In 

onderstaande grafiek wordt voor de vier issues het groeipad (beeld over 5 jaar minus het huidige beeld) 

inzichtelijk gemaakt.  

 

Kijkend naar de scores afzonderlijk (zie bijlage 1 rapport Enquête CvB’s de vragen 1.1 tot en met 1.4), 

dan scoort de bestaande situatie van de inzetbaarheid (2,6 op een schaal van 1-5) en functiedifferentia-

tie het laagst (2,8). Kijkend naar de verschillen tussen de onderscheiden scholen, dan zijn de wensen 

van de grote ROC´s8 t.a.v. de drie van de vier gekozen onderwerpen (functiedifferentiatie, afname klas-

sieke docenten en variatie in beloningsstructuur) het hoogste, al zijn de verschillen niet spectaculair9.  

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

toeneme functiedifferentiatie

verbreding inzetbaarheid
docenten

afname klassieke
docentfunctie

gedifferentieerde beloning

Groeipaden 1: de effecten van invoering van de comp etentiegerichte KS van 2006-2010 (schaal 1 - 
5)

Groeipaden
 

 

                                                      
7 Arcus College Interviews 
8 McDaniel (2003), De onderwijsinstellingen van de BVE-sector. Gids voor Beroepsonderwijs en Vol-
wasseneneducatie, Sectie B-1-1-6 e.v. Reed Business Information Den Haag. 
9 Zie bijlage 2 Rapport Enquête CvB’s, vragen nummers 1 tot en met 8 



CBE CONSULTANTS BV - DE KOE BIJ DE HORENS; RAPPORTAGE HRM ONTWIKKELINGEN IN DE BVE-SECTOR TOT 2010 
 

18 

De tweede vraag10 in deze reeks was of het personeel bij de invoering van de CGKS met een veel ho-

ger BPV-percentage voldoende voor deze begeleidingstaak is toegerust. Dat blijkt nauwelijks het geval. 

Met een totaal gemiddelde van 2,5 (variantie 17,6) behoeft de mate van toerusten duidelijk versterking. 

Dat geldt wat minder voor de AOC´s en vakscholen.  

 

Grote ROC´s Middelgr. ROC´s Kleine ROC´s AOC´s Vakscholen 

2,63 2,36 2,75 3,14 3,20 

 

Uit de beide eerste vragenclusters blijkt dat naar de bevraagde onderwerpen, het personeel als gevolg 

van de implementatie van de CGKS een behoorlijke sprong voorwaarts zal moeten maken. 

 

Organisatorische ontwikkelingen 

Veel instellingen kiezen voor kleine onderwijseenheden om de verantwoordelijkheid van de medewer-

kers EN het management beter te kunnen inbedden. Het organisatieprincipe ‘Zo laag mogelijk taken 

beleggen’ en daaraan verwant het concept ‘Resultaatverantwoordelijke teams’ is in veel instellingen 

herkenbaar. Deze teams krijgen meer regelruimte. De vrijheid om het team in te richten naar eigen in-

zichten is groter geworden. Binnen de teams zijn specialisaties mogelijk. De professionals zijn aan zet, 

teams moeten het gaan waar maken is het motto. Niet-presterende personeelsleden, hiervan is toch 

vaak sprake in onze gesprekken, kunnen in die structuur niet duiken en hun verantwoordelijkheid ontlo-

pen. Het verbaasde dan ook niet dat de vraag of er over 5 jaar voldragen resultaatverantwoordelijke 

bedrijfsonderdelen zullen zijn, een hoge score haalde met een lage variantie (4,3 va. 12,58) evenals de 

stelling dat resultaatverantwoordelijke onderwijseenheden als business units gaan functioneren (3,9 var. 

17.25)11. 

 

Ontschotting?  

Zal de onderwijsinnovatie die zich nu voltrekt ook gevolgen hebben voor de wijze waarop het onderwijs-

aanbod zal zijn georganiseerd? Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat de competentiegerichte in-

valshoek tot een herontdekking leidt van overeenkomstige of aansluitende competenties in andere sec-

toren. Hiermee zou een ontwikkeling ingezet kunnen worden van vervagen van organisatorische gren-

zen, door ons Ontschotting genoemd. 

 

Binnen enkele instellingen hebben we aanzetten daartoe gevonden. Dit blijkt eerder een spontaan ge-

volg te zijn dan dat er sprake is van vooropgezet beleid. Het duidelijkst zien we het binnen de instellin-

gen die met major/minorprogramma’s zijn gaan werken: ‘We gaan toe naar een netwerkorganisatie’. 

Domeinoverstijging is echter nog beperkt, maar binnen het domein vervagen de grenzen. Op dit terrein 

van interne organisatie liggen nog veel vragen open, maar er wordt niet voor gekozen om dit via de weg 

van de blauwdruk op te lossen. 

 

                                                      
10 Zie bijlage 1 Rapport Enquête CvB’s vraag 1.5 
11 Enquête CvB’s, hfd. 3.6 
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One stop shop 

De enquête bood de deelnemende Colleges van Bestuur de mogelijkheid om voor een deel onder de 

uitdagingen uit te komen door het instrument van outsourcing12 van taken in te zetten. Het op maat in-

huren met de gewenste specificatie, kwaliteitsniveau en prijs kwaliteitsverhouding zou immers een uit-

weg kunnen zijn. Maar de resultaten van de enquête maken duidelijk dat outsourcing als oplossing ge-

heel niet wordt overwogen. Niet voor het ontwerpen van (delen) van curricula, het uitvoeren van (delen 

van de) intake, het begeleiden van burgerschapscompetenties, het zorgdragen voor theoretische ken-

nisoverdracht, het uitvoeren van BPV-simulaties, het begeleiden van de BPV in de praktijk, het ontwer-

pen van afsluitende toetsen en examens en ten slotte het afnemen daarvan. Slechts voor één issue: het 

verlenen van specialistische zorg aan de deelnemers, lijkt outsourcing een benaderbare gedachte. 

Maar duidelijk is dat de deelnemende CvB´s geen alternatief zien in outsourcing als strategisch onder-

deel van hun HRM-beleid. Ook voor de toekomst blijven de BVE-instellingen een one stop shop, waarin 

zij alles aanbieden: van de intake tot en met de diplomering. 

 

Regionale verankering 

Alle instellingen streven naar innige samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties in 

hun regio. Naar buiten gerichtheid is de uitdaging voor het middenmanagement, relaties aangaan met 

de buitenwereld13. ‘Regionale verankering is vooral een zaak van de docenten. De organisatie moet 

volgen. Gevolg van deze opstelling is dat we voorheen moesten pushen om docenten stage te laten 

lopen, nu overtreft de vraag om stages te kunnen lopen (pull)’ 14. 

 

Een nieuw middenveld 

Naast het speelveld Onderwijs en het speelveld Bedrijfsleven ontstaat een nieuw middenveld door ver-

vaging van beide domeinen15. Dit middenveld zal rijk geschakeerd zijn: 

1. Mensen uit instellingen / bedrijven bijdrage laten leveren, blokken verzorgen, detacherin-

gen. Er is echter wel een optimum tussen de verhouding eigen en vreemd personeel;  

2. Actieve betrokkenheid bij examinering door bedrijfsleven. 

 

‘Begeleiding van leerlingen houdt in dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen in plaats van de huidi-

ge dubbele begeleidingsrol’. ‘Weg met de traditionele docent in de begeleiding. We moeten naar nieuwe 

wegen zoeken om begeleiding te optimaliseren’. Twee quotes die uiting geven aan de noodzaak dit 

nieuwe middenveld in te vullen. Een interessante opvatting die we konden optekenen: ‘Wij kunnen bij-

dragen aan het HR-beleid van bedrijven’ door in een vroeg stadium mogelijkheden te openen voor 

nieuwe instroom met gezamenlijk geregisseerde leertrajecten16. Wellicht wordt hier de weg verkend van 

een vervlechting van HR-initiatieven.  

                                                      
12 Enquête CvB’s, hfd. 1.3 
13 ROC ASA 
14 ROC van Twente 
15 ROC A12 
16 ROC van Twente 
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Uit de versnellingssessies bleek echter niet zonneklaar dat de huidige HR/P&O- afdelingen voldoende 

toegerust zijn om dergelijke initiatieven te ontwikkelen. De rol die hen wordt toegedicht beperkt zich 

veelal tot interne vraagstukken17.  

De ontwikkeling van leerwerkbedrijven wijst ook uit dat het moeilijk is het ROC- personeel in te zetten bij 

deze bedrijfsinitiatieven. In plaats van medewerkers van het ROC bij bedrijven te detacheren, blijkt eer-

der de omgekeerde beweging: medewerkers van bedrijven worden bij het ROC gedetacheerd18. 

Langdurige stages voor docenten, met de nadruk op langdurig, wordt door alle –de vakorganisaties 

incluis -  partijen sterk bepleit.  

 

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

Over de werkgelegenheidsontwikkeling en vooral de consequenties vallen optimistische geluiden te 

beluisteren. Bij meerdere instellingen19 wordt de werkgelegenheidsontwikkeling voor de komende jaren 

op 0 gesteld. Er zal wel een vervangingsvraag komen, maar daar staat tegenover dat er tevens produc-

tiviteitswinst wordt verwacht de komende jaren. Een ander college20 denkt de ontwikkelingen van groei 

en hier en daar krimp goed te kunnen opvangen door intern te schuiven.  

De arbeidsmarkt voor de komende jaren is niet direct een onderwerp waarover de bezochte instellingen 

zich grote zorgen maken. Nergens konden we grote verontrusting bespeuren of er voldoende kwalitatief 

aanbod beschikbaar is voor de noodzakelijke instroom voor de komende jaren. Men veronderstelt vol-

doende interessante nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken21. Wel wordt aandacht gevraagd voor 

een benodigde verhoogde inspanning tot professionalisering van medewerkers boven de 50 jaar en 

verbeterde opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectieven voor jonge instromende medewerkers.  

Evenmin werd zichtbaar of BVE-instellingen het problematisch vinden straks in een vijver moeten gaan 

vissen waar ook andere werkgevers in een wellicht overspannen arbeidsmarkt zich zullen aanbieden. 

Verwacht wordt (met uitzondering van de groep kleine ROC´s) dat medewerkers uit het bedrijfsleven 

(niet in dienst van de instelling, maar via andere constructies wel werkzaam daarvoor) een toenemende 

rol zullen gaan spelen. Wellicht is dat er mede de verklaring van de verwachting dat de instellingen er 

redelijk tot goed in zullen slagen om interessante, nieuwe medewerkers uit de arbeidsmarkt aan te trek-

ken. 

 

                                                      
17 Verslag versnellingssessies Unitmanagement, hfd.3 Op zoek naar mogelijkheden om de maatregelen 
in te voeren 
18 ROC van Twente 
19 Enquête CvB’s, zie vraag 6 
20 Nova College Interviews 
21 Enquête CvB’s, zie par.3.2 
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Enkele bezochte instellingen voorzien wel een ontwikkeling waarin arbeidsmarktverschillen mogelijk 

kunnen gaan leiden tot een gedifferentieerd aanstellingsbeleid. 22 De verschillende branches kennen 

hun verschillende CAO’s waarmee zij te maken hebben. Een grotere interactie met medewerkers uit het 

bedrijfsleven kan tot confrontatie met verschillende CAO’s leiden. Dit kan tot uitdrukking komen in ver-

schillende arbeidsmarkttoeslagen binnen 1 ROC. 

Zal de CAO BVE in de toekomst een probleem gaan vormen om een marktconforme beloning aan te 

bieden voor medewerkers met schaarse competenties. Dat blijkt beperkt het geval. Ook hier bij de vak-

scholen een opmerkelijke zelfverzekerde score; bij de AOC´s en ROC´s ligt dat wat genuanceerder. Met 

name de kleine ROC´s en AOC´s zijn aarzelender.  

Onder deze thematiek is tevens gevraagd hoe wordt gedacht over het gewenste flexibele percentage 

medewerkers alsmede de mogelijkheid om ZZP´ers (zelfstandigen zonder personeel) aan te stellen. 

Voor het gewenste percentage flexibele medewerkers ligt dat rond de 15% (vakscholen 20%) hetgeen 

weinig afwijkt van dat wat nu al impliciet of expliciet wordt nagestreefd. De toekomst voor de ZZP`ers 

ligt vooralsnog niet in de resultaten van deze enquête: de scores variëren per onderscheiden school-

groep tussen de 5 en 9 % met de vakscholen als uitzondering: 13%. 

 

                                                      
22 Arcus College en ROC Leiden Interviews 
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Hoofdstuk 4  De zich aandienende kernissues  

 

Als we de ontwikkelingen bezien vanuit het perspectief ‘Wat zijn de gevolgen hiervan voor het HRM-

beleid in de sector en de instellingen in het bijzonder?’, komen we tot een aantal issues die als uitda-

gend maar ook als problematisch beschouwd kunnen worden. We zullen ze hier in het kort aanstippen 

en verder uitwerken. Als de belangrijkste issues kunnen worden aangemerkt: 

1. Veranderend werkgeverschap en werknemerschap 

2. Tekort schietende prestaties en productiviteit 

3. Een vergrijzende formatie in een ontgroenende samenleving 

4. De upgrading van de kwaliteit van het personeel 

5. Decentralisatie en de CAO 

 

1. Veranderend werkgeverschap en werknemerschap 

Docenten zijn als professional nadrukkelijk zelf primair verantwoordelijk voor hun loopbaan. Dit uit-

gangspunt voor de toekomst behaalt één van de hoogste scores uit het onderzoek23. Daarnaast is in het 

HRM-beleid van de toekomst het middenmanagement een kernactor. Zij zijn de kritische schakels in het 

proces naar de professionalisering van het HRM-beleid. Het nieuw te ontwikkelen HRM-paradigma ver-

wijdert zich steeds verder van de klassieke principes van het “verzorgend” of het “borgend” werkgever-

schap en schuift meer en meer toe naar het faciliterend werkgeverschap.  

 

Aan de respondenten in de enquête zijn vier varianten van werkgeverschap voorgelegd: 

Scenario 1: Uw instelling baseert haar HRM-beleid op het uitgangspunt van verzorgend  werkgever-

schap, d.w.z. de professionele werknemer mag erop rekenen dat de werkgever volledige verant-

woordelijkheid draagt voor de verzorging van de door werknemers te lopen risico’s.  

Scenario 2: Uw instelling baseert haar HRM-beleid op het uitgangspunt van borgend  werkgever-

schap, d.w.z. de werknemer mag er op rekenen dat de werkgever volledige verantwoordelijkheid 

draagt voor continuïteit van de werkgelegenheid. 

Scenario 3: Uw instelling baseert haar HRM-beleid op het uitgangspunt van faciliterend  werkgever-

schap, d.w.z. de professionele werknemer krijgt faciliteiten geboden maar draagt een eigen verant-

woordelijkheid voor continuïteit van de werkgelegenheid. 

Scenario 4: Uw instelling baseert haar HRM-beleid op het uitgangspunt dat professionele werkne-

mers zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun werkgelegenheid, d.w.z. de werknemer zal kenmer-

ken dragen van een zelfstandige in loondienst hetgeen een verandering van werknemer naar werk-

aannemer  tot gevolg heeft en de rol van werkgever tot die van het bieden van een infrastructuur.   

 

De resultaten zijn interessant en geven een duidelijke tendens weer, zoals kan worden afgeleid uit de 

volgende grafiek: 

                                                      
23 Enquête CvB’s 
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Het gaat weg van de verzorgende en borgende opvatting, meer naar de faciliterende en werk-aan-nemer 

modus. Het bevestigt de trend naar de versterking van de individuele verantwoordelijkheid van de werk-

nemer in de BVE-instelling van de toekomst die in sterkere mate dan thans zelf verantwoordelijkheid 

draagt voor zijn/haar ontwikkeling en niet per sé kan terugvallen in de gebruikelijke comfort zone zoals 

die in de verzorgende en borgende BVE wereld gebruikelijk was. De gewijzigde verhouding werkgever en 

werknemer zal ook gevolgen hebben voor de ruilverhouding tussen de twee partijen .  

 

2. Tekort schietende prestaties en productiviteit 

Brede erkenning is er bij de CvB-leden voor de veel gehoorde klacht dat de arbeidsproductiviteit veel 

tekort schiet. Deze komt rechtstreeks voort uit de constatering dat de begeleiding van de leerlingen te 

wensen overlaat. Zowel kwalitatief (professionaliteit van het begeleiden) als kwantitatief (het aantal uren 

dat de leerling in contact staat met docenten of andere functionarissen in het primaire proces) presteren 

wij onder de maat. ’Het onderwijs moet veel intensiever, dus ook de werknemers moeten meer uren 

gaan besteden en intensiever24. Zij voegen eraan toe dat dat arbeidsvoorwaardelijke consequenties 

heeft’: er zijn genoeg docenten die in een andere ruilverhouding willen gaan werken’. 

 

Deze HRM-uitdaging is niet ingegeven vanuit nobele motieven van goed werkgeverschap, maar geba-

seerd op een zakelijke afweging van hetgeen van het met het onderwijs verbonden personeel de ko-

mende jaren moet worden gevraagd.  

                                                      
24 KW1 Interviews 
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Een ingrijpende onderwijsvernieuwing, waarvan de maatschappij verwacht dat de BVE-sector deze 

daadwerkelijk kan invoeren, was een al bekende inspiratiebron voor het verzetten van de bakens op 

HRM-gebied. Maar uit de enquête blijkt een andere stroom van veranderingen en eisen nu ook vaste 

voet onder de verwachtingen van het HRM-beleid te krijgen: de kwaliteit, productiviteit en kosten van 

het personeel. Dat zet heel andere onderwerpen op de agenda dan de afgelopen jaren gebruikelijk zijn. 

Voor de ROC´s met het voorbeeld van de educatie in het achterhoofd wordt steeds meer duidelijk dat 

de huidige HRM-cultuur niet of nauwelijks bestand zal zijn tegen enige mate van blootstelling aan 

marktinvloeden. In dat licht zijn in de enquête heel andere “rode HRM draden” in het denken te observe-

ren dan enige jaren geleden. Bedrijfsvoering, efficiency, productiviteit, prestaties en kwaliteit worden 

actueel en moeten een plaats en vorm krijgen in de interne HRM methodiek van de komende jaren. 

 

Ten slotte is aan de deelnemers gevraagd of het aannemelijk is dat de condities waarin veel afdelingen 

educatie op dit moment worstelen (gemiddelde inzetbaarheid van het personeel van 35 weken met 823 

contacturen) het mogelijk maken om (commercieel) gezien te overleven. Het antwoord daarop is onbe-

twist: dat is niet mogelijk. Met een score van 1,6 op de schaal van 1-5 is dat geen haalbare positie. Dat 

de kostprijs van het onderwijs de komende jaren sterk omlaag zal moeten om te kunnen voldoen aan de 

eisen van de markt van de toekomst, wordt met een score van 3,8 scherp onderschreven. Dit onder-

werp leeft overigens alleen bij de ROC´s: de AOC´s en vakscholen beoordelen dit onderwerp onder de 

gestelde kritische statistische grens. Wellicht worden zij met dit onderwerp (nog) niet geconfronteerd 

omdat zij geen educatie in huis hebben. 

 

Met betrekking tot die kostprijs zijn twee aanvullende vragen gesteld die het belang van dit onderwerp 

op de agenda van het Colleges van Bestuur bevestigen: 

Vraag Gemiddelde Variantie % 

9.1 Het verbeteren van de productiviteit in uw instelling is een centraal issue. 3,9 11,77 

9.2 Het verhogen van de declarabiliteit, (het aantal uren dat de student kan reke-

nen op service van uw onderwijsinstelling) is van overlevingsbelang voor docent 

en management van uw BVE-instelling. 

4,0 25,78 

 

 

2. Een vergrijzende formatie in een ontgroenende samenleving 

De verwachtingen betreffende de mogelijkheden om in de toekomst nog in voldoende mate interessante 

en jonge mensen aan zich te binden loopt uiteen. De vakorganisaties zijn hier niet gerust op. Op de 

vraag hiervan een taxatie te geven scoorden zij met 3.3, hetgeen zoveel wil zeggen dat hierop geen 

volmondig ja kan worden gegeven25. Hiervoor werd reeds aangegeven dat de CvB’s optimistisch zijn 

over de mogelijkheid om ook in de toekomst in kwaliteit en aantallen voldoende personeelsleden te 

kunnen vinden. Men veronderstelt voldoende interessante nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken.  

                                                      
25 Verslag versnellingssessie Vakorganisaties 
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Wel wordt aandacht gevraagd voor een benodigde verhoogde inspanning tot professionalisering van 

medewerkers boven de 50 jaar en verbeterde opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectieven voor 

jonge instromende medewerkers. Een deel van de huidige leeftijdsproblematiek laat zich grotendeels 

vertalen in ‘achterstallig onderhoud ‘bij ouderen en te weinig scholing bij jongeren. Er wordt dan ook een 

zware wissel getrokken op de medewerkers in de mid career die deze hiaten dient op te vullen. Een 

veel genoemd verschijnsel is daarbij de snelheid waarmee de idealen en ambitie verdampen waarmee 

jonge mensen het onderwijs instappen temidden van een overwegend uit een oudere generatie be-

staande leeftijdsgroep, de zogeheten socialisering van jonge medewerkers. 

 

Ook in de enquêtes is de opvatting van de deelnemer gevaagd over een aantal stellingen. De stellingen 

met betrekking tot leeftijdsbewust personeelsbeleid worden, zoals te verwachten, allen scherp onder-

schreven met een zeer lage variantie. Het onderwerp leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft in korte tijd 

een zeer grote bekendheid gekregen: 

Vraagstelling Gemiddelde Variantie % 

4.9 Verhoogde inspanning tot professionalisering in de leeftijdgroep boven de 

50 jaar. 

3,9 10,31 

4.10 Verbeterde opleidings- en carrière perspectieven voor jonge, instromende 

medewerkers. 

4,0 7,88 

4.11 Intensivering van loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers in 

de ‘mid-career’. 

3,9 6,43 

 

Als uitsmijter is nog de stelling gepresenteerd waarin het leven lang employment bij het ROC tegen het 

licht worden gehouden. Het is de stelling die uit het hele onderzoek de laagste waardering krijgt26. 

4.12 Het is wenselijk dat medewerkers hun hele leven bij dezelfde werkgever 

in dienst zijn. 

Gem: 1,5 Var: 

11,42% 

 

3. De upgrading van de kwaliteit van het personeel 

Professionalisering van de docenten vormt een centraal vraagstuk. Dit komt uit de interviews pregnant 

naar voren, maar blijkt tevens in de versnellingssessies en uit de enquêtes. In het hoofdstuk over te 

nemen maatregelen komen we hier op terug. 

De in de enquête gepresenteerde opvattingen geven daarvan een onverbloemd beeld27. Zo moet vol-

gens de deelnemende CvB´s aan de enquête het personeel kwalitatief de komende jaren een forse 

sprong gaan maken. Redelijke tevredenheid bestaat er t.a.v. de vakmatige kwaliteit.  

                                                      
26 De hoogst scorende stelling is: (vraag 5.9) Het behalen van het salarismaximum is in de toekomst 
geen automatisch recht maar wordt afhankelijk worden van de performance van de medewerker, met 
een score van 4,6. Zie verder paragraaf 3.5. 
27 Samenvatting enquête CvB’s 
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Iets minder positief worden de aspecten pedagogisch-didactische kwaliteit alsmede de motivatie voor 

de pedagogische opdracht geschat. Maar ronduit negatief zijn de respondenten over het innovatieve 

vermogen, de employability en de daarmee verbonden mobiliteit. In onderstaande grafiek worden de 

cijfers geïllustreerd: 

 

 

Met name het lage innovatieve vermogen wringt sterk met de grote veranderingen die de inhoud en 

vormgeving van het BVE-onderwijs de komende jaren gaat doormaken gekoppeld aan de maatschap-

pelijke en politiek verwachtingen (minder uitval van deelnemers, hogere efficiency, hogere receptiviteit). 

 

4. CAO, centrale en decentrale afspraken 

Waar knelt de CAO? Om te beginnen sluit de CAO niet meer voldoende aan bij de onderwijsontwikke-

lingen. Het profiel van docent klopt niet meer als we uitgaan van 1/3 buiten school, 1/3 projectgestuurd 

onderwijs met verschillende activiteiten, 1/3 klassiek docerend. Ze moeten van 9-4 op school zijn en 

hun werk verrichten (tijd en plaats gebonden werken). De CAO echter gaat uit van het onderscheid 

tussen OP/OOP/OBP, terwijl de verschillende functies een mixture zijn geworden. De vakorganisaties 

schatten eveneens in dat over 5 jaar het onderscheid OP/OOP/OBP, door een instelling het kastensys-

teem genoemd, zal gaan verdwijnen28. Uit de interviews bij de CvB’s blijkt dat er een nadrukkelijke wens 

ligt de regeldichtheid te verminderen, bijv. bij taakbeleid en de inzetbaarheid van 823 uur. Dereguleren 

en inzetbaarheid vergroten vormen de motto’s van de Colleges van Bestuur. De CAO stimuleert vol-

gens hen het korte termijn handelen. Het implementeren van korte termijn keuzes kost handenvol werk 

voor de werkgevers. Hartenkreet van een instelling29: laat de CAO 3 jaar ongewijzigd. Hun voorstel: Ga 

terug naar de essentie van de docentfunctie met keuzes voor de deelnemers en geef geen detailuitwer-

king want dat staat haaks op ondernemersgedrag. 

 

 

                                                      
28 Rapport versnellingssessie Vakorganisaties 
29 Albeda College 
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Dezelfde instelling geeft ook een waarschuwing: kopieer niet klakkeloos de HBO CAO want dan loop je 

het risico dat de paradox van de flexibilisering genoemd zou kunnen worden: het afschaffen van com-

plexe regelingen levert weer nieuwe regelingen en registratieverplichtingen op. De kunst wellicht is het 

afschaffen zonder nieuwe verplichtingen. 

De CAO zou volgens enkele geïnterviewden moeten worden gereduceerd tot de essentie, minder com-

plex30, volgens een ander college31moet het een raam-CAO zijn, smal en essentieel. Ontslagbescher-

ming is niet het grootste probleem. De wachtgeldregeling, bovenwettelijk maakt de kosten hoog. 

De constatering is dat het een in zichzelf ziek systeem is van vakanties, inzetbaarheid en werkdruk, 32 

allemaal onderwerpen die in de CAO behandeld worden. De huidige vakantieregeling refereert bijvoor-

beeld aan de tijd dat de oogst moest worden binnen gehaald en de schoolactiviteiten noodzakelijkerwijs 

moesten worden opgeschort. Een instelling 33kiest in de interviews voor de strategie van frapper tou-

jours, geleidelijk aan ontwikkelen van CAO. 

 

Zoals gesteld heeft het denkkader vanuit de Colleges van Bestuur voor het HRM-beleid van de toe-

komst overwegend een decentrale context. De enquête wijst uit dat de behoefte aan afspraken op lan-

delijk niveau laag is. Onderwerpen als inzetbaarheid (werktijden en aantal uren), verlofregeling (waar-

onder vakantie), functiestructuur en (individueel) beloningsbeleid behoren naar het oordeel van de 

CvB’s thuis bij de instelling en zijn geen issue meer voor landelijke afspraken. Uit de bevraagde enquê-

te- rij van potentiële issues voor landelijke afspraken vormt het onderwerp “salarisstructuur” een uitzon-

dering. Dit moet wel onderwerp van landelijke regelingen blijven uitmaken. Het was met name één van 

de onderwerpen waar de kleine ROC´s en de AOC´s sterke behoefte aan hadden.   

Deze versterkte decentrale benadering impliceert een betekenisvolle upgrading van het interne HRM-

beleid van de instellingen, want met of zonder een gedetailleerde CAO, de hoofdroutes voor het interne 

HRM zullen toch moeten worden bepaald. 

 

De laatste vraag uit deze rij is of de CAO BVE in de toekomst een probleem gaat vormen om een 

marktconforme beloning aan te bieden voor medewerkers met schaarse competenties. Dat blijkt be-

perkt het geval. Ook hier bij de vakscholen een opmerkelijke zelfverzekerde score; bij de AOC´s en 

ROC´s ligt dat wat genuanceerder. Met name de kleine ROC´s en AOC´s zijn aarzelender.  

In de voorafgaande vragen is een beeld ontstaan waaruit kan worden afgeleid dat het ambitie niveau 

van de BVE-instellingen op HRM-terrein hoog is – en dat ook moet zijn vanwege de grote uitdagingen 

die de sector te wachten staat – en dat de zoektocht naar een werkend instrumentarium actueel is.  

                                                      
30 Nova College 
31 ROC ASA 
32 ROC Leiden 
33 Arcus College 
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Naast enkele onderzochte instrumenten hierboven, is een belangrijk element in het geheel de landelijke 

afspraken in CAO verband. Uit onze analyse van andere delen van het onderzoek blijkt t.a.v. de CAO 

dat er over het algemeen veel meer mogelijk is dan waar gebruik van wordt gemaakt. Maar de weg naar 

verandering is vaak lang en sommige aspecten zijn en blijven wel degelijk problematisch. 

 

In de vragenlijst van de enquête zijn enkele vragen gesteld over de gewenste ontwikkeling van de CAO. 

De eerste vragenstok informeert naar de opvatting van de respondenten t.a.v. de vraag wat nu waar 

geregeld moet worden? Moet het in de CAO met landelijke gelding, of juist in het geheel van instellings-

afspraken met maatwerk voor de specifieke situatie van de instelling? 

Ten aanzien van 6 onderwerpen wordt deze vraag gesteld en onderstaand is grafisch weergegeven hoe 

de verhoudingen te dien aanzien liggen. Alles wat naar rechts van het nulpunt wijst, moet onderdeel 

uitmaken van de instellingsafspraken en dat geldt voor 5 van de 6 gekozen thema´s. Naar de opvattin-

gen van de Colleges van Bestuur moet alleen het onderwerp salarisstructuur deel van de landelijke 

afspraken blijven uitmaken. Er bestaat waarschijnlijk een vrees voor concurrentie tussen de instellingen 

op arbeidsvoorwaarden. Tijdens de interviews was een instelling hierin heel expliciet: ‘Er moet rust blij-

ven aan het front als het gaat om het arbeidsvoorwaardelijk terrein. Concurreren doe je niet op arbeids-

voorwaarden, maar op kwaliteit van medewerkers’. Ook bij de overige geïnterviewde instellingen kon-

den wij geen opmerkingen optekenen die van dit standpunt afweken. 

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Inzetbaarheid (werktijden an aantal
uren)

Verlofregeling (waaronder vakantie)

Functiestructuur

Salarisstructuur

Individueel beloningsbeleid

Onkostenregeling

 Waar moet wat worden geregeld? In CAO (links van h et nulpunt) of in instellingsbeleid (rechts)
Nulpunt = score 3 op de schaal van 1-5

 

Kijkend naar de beoordeling van deze “machtsbalans” dan valt op dat de AOC´s voor de onderwerpen 

“inzetbaarheid” en “verlofregeling” gemiddeld een 3,00 scoren (in de grafiek een 0-positie) hetgeen af-

wijkt van de overige onderscheiden typen van instellingen. 
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Verder valt op dat de kleine ROC´s de verlofregeling (waaronder vakantie) toch liever geregeld willen 

zien in de CAO dan als onderdeel van de instellingafspraken. Hetzelfde geldt voor de vakscholen voor 

de onkosten voor de medewerkers. Als het gaat om de duidelijkste wens tot eigen beleid, dan scoren de 

grote ROC´s duidelijk het stevigst. De complete overzichttabel is gevoegd in de voetnoot.34 

 

De vakorganisaties 

De vakorganisaties zien andere issues om op landelijk CAO-niveau afspraken over te maken. De top 4 

van de genoemde issues die op CAO niveau moeten worden behandeld, hebben naar onze inschatting 

een hoog actualiteitsgehalte. Het is de vraag of hiermee ook antwoord is gegeven op de ontwikkelingen 

voor de komende 5 jaar. Opvallend is dat het ophogen van de jaaruren een lage score krijgt. Wordt 

hiermee bedoeld te zeggen dat het geen issue vormt, of wordt misschien de afkeer met deze maatregel 

uitgedrukt? Verder krijgt het thema van de sociale zekerheid centrale aandacht door de lage score voor 

het terugbrengen naar een wettelijk niveau. De bovenwettelijke regeling blijft gekoesterd worden door 

de vakorganisaties. 

 

Issues voor landelijke CAO afspraken  

Goede faciliteiten MR/OR en vakbond 8,90 

Gelijk werk gelijk loon 8,60 

Goede scholingsfaciliteiten op niveau individu en organisatie 8,30 

Werk als primaire sociale zekerheid 8,10 

 

Sociale zekerheid; terugbrengen tot wettelijk niveau 2,10 

Ophogen van de jaaruren (uren te werken per jaar) 2,00 

 

Wat zijn in de ogen van de vakorganisaties de kernissues/thema's voor het HRM-beleid voor de ko-

mende 5 jaar, gelet op de te verwachten innovaties? In de top 4 staan nadrukkelijk vermeld de zorgen 

die de vakorganisaties hebben over de positie van de individuele (professionele) werknemer en de in-

vloed die hij/zij kan uitoefenen over zijn eigen ontwikkeling. Het bieden van een carrièreperspectief voor 

de docenten vormt een kernissue waar de vakorganisaties zich zorgen over maken.  

                                                      
34  
 Inzetbaarheid ( 

werktijden en 
aantal uren) van 
de medewerkers 

Verlof rege-
ling (waaron-
der vakantie) 

Functie 
structuur 

Salaris struc-
tuur 

Individueel 
belonings-
beleid 

Onkosten-
regeling 
voor me-
dewerkers 

Gemiddelde  4,1 3,6 3,7 2,4 4,2 3,9 
ROC Groot 4,86 4,13 3,50 2,88 4,38 4,13 
ROC Middel 4,18 4,09 3,09 2,45 4,45 4,36 
ROC Klein 4,13 2,88 3,63 1,88 3,63 3,50 

AOC 3,00 3,00 4,29 2,57 4,43 4,43 
Vakscholen 4,60 4,00 4,60 2,40 4,20 2,20 
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De zich voltrekkende functiedifferentiatie, door de vakorganisaties vooral gepercipieerd als down-

grading van functies, vormt een punt van aandacht. En is de sector in staat marktconform te blijven 

betalen, als we naar de arbeidsmarkt van morgen kijken? Hoog scoort ook het item ‘Adequate commu-

nicatie tussen management en personeel’. In de beleving van de vakorganisaties schort het hier in ster-

ke mate aan.  

Scholingsbeleid 8,60 

Adequate communicatie tussen management en personeel 8,40 

Marktconform salarisgebouw 8,20 

Zeggenschap van individuele werknemer over zijn professie 8,10 

Erkenning professionaliteit van m.n. het onderwijspersoneel betrokken bij het primaire 

proces 

7,80 

Carrièreperspectief 7,70 
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Hoofdstuk 5  Maatregelen en te verwachten obstakels  

 

Wat zijn adequate maatregelen welke getroffen kunnen worden om de kernissues en daarvan afgeleide 

issues het hoofd te bieden? Met deze vraagstelling zijn we aan een serie versnellingssessies begonnen. 

De hoop was gevestigd op een inbreng die zowel concreet als perspectiefverschuivend zou zijn. Het is 

goed te realiseren dat deze vragen voorgelegd werden aan leden van vakorganisaties en managers uit 

de instellingen die dagelijks moeten roeien met de riemen de ze hebben. Tegelijk stellen we vast dat de-

ze riemen bekend zijn en tevens enig houvast bieden om de uitgezette koers te kunnen volgen, met alle 

onvolkomenheden van dien. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat veel van de voorgestelde 

maatregelen een grote herkenning in het hier en nu hebben, maar wellicht in mindere mate aan de wens 

van perspectiefverschuiving voldoen. Niet alleen hebben we gevraagd naar de te nemen maatregelen, 

ook wilden we ons een beeld vormen van de te verwachten obstakels die een effectieve  invoering in de 

weg kunnen staan. 

De deelnemers is gevraagd maatregelen te noemen op HRM-niveau ten aanzien van een vijftal kern-

issues:  

• Het verbeteren van de kwaliteit van de medewerkers? 

• Het versterken van de prestaties (performance)? 

• Het versterken van de service aan de deelnemers (inzetbaarheid)? 

• Het beter positioneren op de arbeidsmarkt (inclusief vergrijzing en ontgroening)? 

• Het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers? 

 

De maatregelen samengevat  

2. Resultaat 
verantwoordelijke 

teams

3. Competentie-
ontwikkeling

4. Relatie met 
bedrijfsleven

5. Belonings-
structuur 1. SERVICENIVEAU

6. 
Klan

tte
vr

ed
en

heid

6. 
Klan

tte
vr

ed
en

heid 6. Klanttevredenheid

6. Klanttevredenheid

 

Zeer opvallend is dat van de HRM-maatregelen met een significante waarde van een zeven of hoger, 

108 van de 265 HRM-verbeteringen aan dat criterium voldoen. De conclusie die daaruit getrokken kan 

worden is dat de deelnemers van deze versnellingssessies veel mogelijkheden zien om het HRM-beleid 

in de BVE-sector te verbeteren.  



CBE CONSULTANTS BV - DE KOE BIJ DE HORENS; RAPPORTAGE HRM ONTWIKKELINGEN IN DE BVE-SECTOR TOT 2010 
 

32 

Hieronder worden de onderdelen van de HRM-maatregelen verder uitgewerkt: 

1. Serviceniveau;  Het serviceniveau van de instellingen moet vergroot worden; een hogere be-

zettingsgraad is vereist. Een grote beschikbaarheid van (vak)docenten voor cursisten, geen 

lesuitval en altijd vervanging, 52 weken open en bereikbaar, flexibel inzetbaar personeel en 

verplichte tijds- en plaatsgebonden aanwezigheid voor medewerkers zijn concrete maatregelen 

op HRM-niveau om de service van de instellingen te vergroten.  

2. Resultaatverantwoordelijke teams;  Er bestaat een sterke wil tot resultaatgerichtheid in de 

Bve-instellingen. Daarin zijn teams het antwoord op de behoefte om verantwoordelijkheden te 

decentraliseren. Teams zullen met de nodige (resultaats)afspraken en instrumenten moeten 

worden toegerust om doortastend als team te kunnen functioneren.  

3. Competentieontwikkeling; Parallel aan het thema van resultaatverantwoordelijke teams, loopt 

het vraagstuk van de persoonlijke- en de teamontwikkeling. Het gaat hierbij om gerichte scho-

ling en training op brede vakbekwaamheid (“van vakdocent naar beroepsdocent”), de invoering 

van competentiemanagement en meer ruimte voor (interne) mobiliteit). Om deze ontwikkeling te 

ondersteunen blijkt men coaching on the job een geëigende methode te vinden. 

4. Beloningsstructuur;  In een modern beloningsbeleid (passend bij resultaatwerken) worden 

medewerkers beloond naar resultaat en competenties. Als maatregel op HRM-niveau wordt be-

loningsdifferentiatie, en in het bijzonder het beter belonen van goed functionerende medewer-

kers en het afschaffen van de automatische periodieken veelvuldig aangedragen. Een resul-

taatgerichte beloningsstructuur moet niet alleen op individuniveau, maar ook op teamniveau 

worden vormgegeven. 

5. Relatie met het bedrijfsleven;  Het versterken van de relatie met het bedrijfsleven is een be-

langrijke HRM-maatregel. Verplichte en langdurige stages van docenten bij het bedrijven zijn in 

deze context noodzakelijk. Deelnemers geven aan dat tot dusver wel stages georganiseerd 

worden, maar dat deze te kortstondig en vrijblijvend van aard zijn om van wezenlijke invloed op 

docent en instelling te kunnen zijn. Een tweede manier om de relatie met het bedrijfsleven te 

versterken is door uitwisseling van personeel, bijvoorbeeld door medewerkers uit het bedrijfsle-

ven te detacheren bij de BVE-instelling. Deze maatregelen hebben echter alleen effect wanneer 

zij zijn ingebed in een meer bedrijfsmatige cultuur binnen de instelling.  

6. Klanttevredenheid;  Tenslotte vraagt resultaatsdenken om een oordeel/evaluatie van de klan-

ten. Op docentniveau wordt waarde gehecht aan het oordeel van de leerlingen. Dit mag, c.q. 

moet, mee gaan wegen in het oordeel over het functioneren van docenten. Een systematische 

terugkoppeling van leerlingen blijkt overigens nog geen usance te zijn bij het gros van de be-

trokken instellingen. 
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5.1 Een nadere inkijk in de voorgestelde maatregele n 

 

Maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit van de medewerke rs te verhogen 35. 

De hier gepresenteerde maatregelen vormen de top vier van de verschillende versnellingssessies. De 

eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn loopbaan en professionaliteit krijgt bij de 

CvB’s/directeuren HRM duidelijke voorrang. Ook het management verdient in de ogen van de CvB’s 

een kwaliteitsimpuls. Interessant is de voorwaarde de wijze waarop de professionalisering moet plaats 

hebben, te weten deze moet vraaggestuurd worden georganiseerd! Dit strookt met de opvatting dat de 

medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de opleidingsvraag, een opvatting die in het competentie-

gerichte onderwijs ook veelvuldig tegen gekomen wordt. 

 

Het Unitmanagement ziet het meeste heil in professionalisering on the job. Coaching is daarbij het toe-

gepaste instrument. Geheel in overeenstemming met de competentiegerichte kwalificatiestructuur lijkt 

het dat er een ontwikkeling gaande is van vakdocent naar beroepsdocent. Het unitmanagement wil in 

haar professionaliseringsbeleid vooral inzetten op deze ontwikkeling. Professionalisering is in de visie 

van het Unitmanagement geen vrijblijvende activiteit. De resultaten hiervan worden nadrukkelijk mee-

genomen in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daaraan worden arbeidsvoorwaardelijke con-

sequenties verbonden. Het lijkt erop dat de vakorganisaties de mening van het management delen dat 

verplichting bij stages uit de sfeer van de vrijblijvendheid mag worden gehaald. Zij hebben behoefte aan 

een lange termijnvisie bij het management. Zeggen zij hiermee ook dat de professionaliseringshorizon 

groter moet worden dan het komende schooljaar? Tevens wordt zichtbaar dat ook de vakorganisaties 

de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers stipuleren. 

 

Tabel Versnellingssessie CvB / direct.HRM 

Upgrading kwaliteit van de medewerkers  Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Stimuleren eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor loopbaan en professio-

naliteit 

8,90 

2. Peoplemanagement versterken (kwaliteit management) 8,90 

3. Ontwikkeling & scholing 8,70 

4. Professionalisering van medewerkers vraaggestuurd organiseren 8,70 

 

                                                      
35 Voor een uigebreide verslaglegging van de voorgestelde maatregelen verwijzen wij naar de separate 
rapporten versnellingssessies CvB/ Dir. HRM, Unitmanagement en Vakorganisaties 
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Tabel Versnellingssessie Unitmanagement 

Maatregelen op HRM niveau met betrekking tot competentieontwikkeling Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Coaching on the job 8.3 

2. Scholing en training op brede vakbekwaamheid: van vakdocent naar “beroepsdocent” 7.6 

3. In gesprekscyclus nadrukkelijk sturen op ontwikkeling van competenties. Mét ar-

beidsvoorwaardelijke consequenties 

7.4 

4. Invoeren POP 7.4 

 

Tabel Versnellingssessie Vakorganisaties 

Upgrading kwaliteit van de medewerkers Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Adequate scholing (CAO) 8,73 

2. Verplichte bedrijvenstages voor docenten 8,27 

3. Regelmatige functioneringsgesprekken 8,27 

4.Jaarlijkse scholingsafspraken met iedere medewerker in de uitvoering 8,27 

 

Maatregelen die erop gericht zijn de performance (prestaties ) te verhogen 36. 

Het maken van resultaatafspraken wordt beschouwd als een belangrijke maatregel op HRM-niveau 

voor met name het verbeteren van de kwaliteit van de medewerkers, het versterken van de prestaties 

(performance) en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Een passen-

de beloningsstructuur is hierbij cruciaal. Het beoordelen van medewerkers vormt één van de kernmaat-

regelen die in het centrum van de aandacht staat van de instellingen. Velen staan op de drempel om 

hier daadwerkelijk en systematisch mee te beginnen. De vakorganisaties laten zien een groot vertrou-

wen te koesteren in de effecten van het vergroten van het regelvermogen van personeel op de presta-

ties van de instelling. Zij benadrukken wederom dat voor het leveren van prestaties een goede commu-

nicatie tussen management en personeel essentieel is. In essentie zitten er weinig verschillen tussen 

deze versnellingssessies, alleen de woordkeus is verschillend. Het unitmanagement zet vooral in op 

resultaten benoemen en elkaar daar op aan spreken, de Colleges van bestuur zien management deve-

lopment als noodzakelijk instrument om de gewenste prestaties te realiseren. De vakorganisaties bena-

drukken het vergroten van het regelvermogen van de medewerkers als noodzakelijke maatregel. De 

culturele component geeft ook verschillende accenten: Van de zijde van de CvB’s /directeuren HRM 

moeten de docententeams leren meer in termen van resultaten te denken dan in uren in de jaartaak, 

terwijl de vakorganisaties het commitment van het personeel benadrukken. 

 

                                                      
36 Voor een uigebreide verslaglegging van de voorgestelde maatregelen verwijzen wij naar de separate 
rapporten versnellingssessies CvB/ Dir. HRM, Unitmanagement en Vakorganisaties 
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Tabel Versnellingssessie CvB / direct.HRM 

Versterking van de performance (prestaties) Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Personele beoordeling 8,80 

2. Doorlopend management development 8,60 

3. Ruimte geven en verantwoording afleggen 7,90 

4. Docententeams leren te gaan voor resultaten ipv uren-boekhouding 7,90 

5. Prestaties verhelderen, individualiseren en communiceren 7,80 

 

Tabel Versnellingssessie Unitmanagement 

Maatregelen op HRM niveau met betrekking tot resultaat afspraken maken Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Beoordelen op resultaten en daarop kunnen sturen. Belonen en/of straffen 8.3 

2. Voorbeeldgedrag van management: resultaatafspraken en resultaatgesprekken 8.1 

3. Resultaatgerichte afspraken maken 8.1 

4. Resultaatverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijsuitvoering 7.8 

5. Resultaatgebieden afspreken met medewerkers 7.3 

 

Tabel Versnellingssessie Vakorganisaties 

Versterking van de performance (prestaties)) Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Goede communicatie management personeel 8,82 

2. Regelbaarheid van het werk vergroten 8,55 

3. Professionele evaluatie  en adequate functionerings-  en beoordelingsgesprekken 8,45 

4. Vergroten verantwoordelijkheid 8,18 

5. Duidelijke doelen stellen en commitment hebben van het personeel 8,18 

 

Maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de productiviteit en de service aan de deelne-

mers. 37 

De vraag om maatregelen te bedenken die een bijdrage kunnen leveren aan een verhoging van de 

productiviteit en service aan de leerlingen/deelnemers is in de versnellingssessies van de CvB’s en het 

Unitmanagement voorgelegd. Deze vraag heeft een rijke oogst aan maatregelen opgeleverd. Enkele 

maatregelen laten nog in het midden hoe deze moeten uitgevoerd, op zichzelf een uitdaging die nog 

moet worden ingevuld. Toch zitten er ook maatregelen bij die als perspectiefverschuivend mogen gel-

den. Het afschaffen van de huidige vakantieregeling is daar één van, een openstelling gedurende 52 

weken per jaar mag ook als doorbrekend worden gezien.  

                                                      
37 Voor een uigebreide verslaglegging van de voorgestelde maatregelen verwijzen wij naar de separate 
rapporten versnellingssessies CvB/ Dir. HRM, Unitmanagement en Vakorganisaties 
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En wat te denken van een meebewegen van de formatie met de leerlingenaantallen, een gekoesterde 

wens van unitmanagers die hiermee regelmatig worden geconfronteerd. Het afschaffen van het gere-

gelde jaartaakmodel wordt als belangrijke maatregel gezien voor het geven van voldoende service aan 

de deelnemer evenals het tijd- en plaatsgebonden werken. De CvB’s/dir. HRM plaatsen de deelnemer 

centraal in de onderwijsvisie en deze bij elke medewerker verankeren als elementaire interventie voor 

een verhoging van de service aan de leerling.  

 

Met name in de CvB-sessie wordt het aspect van meetbaarheid van de service aangeroerd. Tevreden-

heidsmeting en een koppeling aan de beloning worden als suggesties meegegeven. De lijst is interes-

sant genoeg om op een verder moment nog eens nader te preciseren en vooral te operationaliseren. 

 

Tabel Versnellingssessie CvB / direct.HRM 

Maatregelen verhoging productiviteit en service deelnemers Gemiddeld rapport-

cijfer  

1.Afschaffen geregeld model 8,70 

2.Deelnemer centraal in onderwijsvisie; zorgen voor verankering van de visie  

bij elke medewerker 

8,10 

3.Regelmatige tevredenheidsmeting en daarop gebaseerde vervolgacties 8,00 

4.Versterken contact met bedrijfsleven 7,80 

5.Verhoging productieve uren 7,70 

6.Cultuurtraject: van kennisoverdracht naar loopbaancoach 7,50 

7.Slim structureren van je organisatie (front office) 7,40 

8.Trots op werk terug brengen 7,40 

9.Einde huidige vakantieregeling 7,20 

10.Service meetbaar cq aantrekkelijk maken (koppeling met beloning) 7,10 

 

Tabel Versnellingssessie Unitmanagement 

Maatregelen verhoging productiviteit en service deelnemers  Gemiddeld rapport-

cijfer 

1.. Flexibel om kunnen gaan met inzet personeel 7.9 

2. Grotere beschikbaarheid van (vak)docenten voor cursisten 7.6 

3. Bezetting moet mee bewegen met de vraag van de deelnemers gedurende 

het jaar 

7.5 

4. Geen lesuitval/altijd vervanging 7.3 

5. 52 weken open en bereikbaar voor deelnemers 7.1 

6. Verplichte aanwezigheid plaats- en tijdgebonden 7.1 
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Maatregelen om veranderend werkgeverschap en werknemerschap vorm  en inhoud te geven 

In de versnellingssessies met CvB’s en directeuren HRM worden de onderstaande maatregelen voor-

gestaan. De medewerker meer verantwoordelijkheid geven is het sleutelwoord in de veranderende ver-

houding tussen werkgever en werknemer. Dit houdt ook in meer verantwoordelijkheid dragen voor de 

eigen loopbaan. De rol van de werkgever is hierin meer faciliterend, door onder meer een actief md-

beleid te voeren (hiermee worden ook kweekvijvers bedoeld) en een duidelijk performance- en belo-

ningsbeleid te hanteren. Demotiebeleid dient tot het normale repertoire van de werkgever te gaan beho-

ren. De werkgever moet flexibele koppelingen tussen onderwijs en bedrijfsleven organiseren, de werk-

nemer moet via inzet en scholing arbeidsmarkt geschikt blijven voor het afnemende beroepenveld.  

Interessant in dit verband is de aanbeveling om het niet erg te vinden als medewerkers waarin is geïn-

vesteerd te laten vertrekken. Employability is een kernbegrip in de wederzijdse verantwoordelijkheid van 

werkgever en werknemer. 

 

Het Unitmanagement benadrukt de volgende uitgangspunten. De eigen verantwoordelijkheid van de 

werknemer krijgt reliëf door te benadrukken dat kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling een belangrij-

ke asset is. De eerder gememoreerde verantwoordelijkheid op individueel en op teamniveau kent als 

tegenhanger dat de werkgever dan ook een groter regelvermogen bij de werknemers neerlegt. We kun-

nen constateren dat er nauwelijks verschillen zijn waar te nemen tussen deze opvattingen en die van de 

vakorganisaties. Laatstgenoemden leggen overigens wederom de vinger op de noodzakelijke vertrou-

wensrelatie tussen management en medewerkers. Markant is het dat ook in kringen van de vakorgani-

saties sancties niet uit de weg gegaan moeten worden en er uiteindelijk ook afgerekend kan worden. Dit 

kan overigens ook positieve gevolgen hebben voor die medewerkers die hun verantwoordelijkheid heb-

ben opgepakt. 

 

Uit de antwoorden hebben we kunnen constateren dat er geen spontane verwijzingen zijn naar de ver-

zelfstandigde werknemer. De werknemer als aannemer van werk leeft niet onder het management, 

noch de vakorganisaties. We hebben dit ook kunnen vaststellen in de enquête.  

 

Tabel Versnellingssessie CvB / direct.HRM 

Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer voor  

de loopbaan van de medewerker 

Aandacht voor loopbaan, mobiliteit en employability vanzelfsprekend maken 

 (bij management en medewerkers) 

8,70 

Leven-lang leren ook voor medewerkers 8,60 

Medewerkers boeien met opdrachten, niet binden met hoge salarissen 8,40 

Werknemer via inzet en scholing arbeidsmarktgeschikt houden voor  

afnemende beroepenveld 

8,20 

Actief md-beleid (ook kweekvijvers) 7,90 

Demotiebeleid versterken en normaliseren 7,40 
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Versterking performance en beloningsbeleid 7,40 

Promoten van actief werknemerschap 7,33 

Flexibelere koppeling van mogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven 7,20 

Netwerken in de regio 7,20 

Verantwoordelijkheid werknemer versterken: eigen scholing als resultaatafspraak 7,00 

Cursistoordeel als sturingselement 7,00 

Niet bang zijn medewerkers waarin is geïnvesteerd, te laten vertrekken 7,00 

 

Tabel Versnellingssessie Unitmanagement 

Maatregelen op HRM niveau met betrekking tot verantwoordelijkhei d Gem. rap-

portcijfer 

1. Versterken eigen verantwoordelijkheid inzake kennisdeling en persoonlijke ont-

wikkeling 

7.9 

2. De verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen, met de bijbehorende 

rechten en mandaten om mogelijke besluiten te kunnen nemen binnen de kaders 

van het totaal 

7.8 

3. Geef meer verantwoordelijkheid zowel in teamverband als individueel (TOP en 

POP) 

7.8 

4. Management meer faciliterend gedrag vertonen en de verantwoordelijkheid bij de 

onderwijsprofessional leggen 

7.0 

 

Tabel Versnellingssessie Vakorganisaties 

Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer voor  

de loopbaan van de medewerker  

Functionerings en beoordelingsgesprekken houden 8,55 

POP en POB bespreekbaar maken 7,91 

Faciliterend management 7,82 

Goede beoordelings- en functioneringssystematiek ook sancties bij niet nakomen 

(CAO) 

7,82 

Scholingsbeleid (CAO) 7,73 

Goede beoordelingssystematiek 7,64 

Personeel moet vertrouwen hebben in management 7,36 

Stimuleren gebruikmaken scholingsmogelijkheden door wegnemen belemmeringen 

(MIDDENMANAGEMENT) 

7,00 

Professional neemt zelf verantwoordelijkheid. Werkgever faciliteert en rekent af. 6,82 
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Maatregelen om de relatie met het bedrijfsleven te verster ken 

Als concrete maatregel op HRM-niveau ter verbetering van de kwaliteit van de medewerkers, het ver-

sterken van de prestaties en het beter positioneren op de arbeidsmarkt (inclusief vergrijzing en ontgroe-

ning) wordt veelvuldig het belang van verbeteren van de relatie met het bedrijfsleven genoemd.  

 

Het versterken van de relatie met het bedrijfsleven staat onder andere in directe relatie met de kwaliteit 

van het onderwijs, de competentieontwikkeling van medewerkers en het imago van het onderwijs. De 

ook door de vakorganisaties bepleitte langdurige bedrijfsstages worden ook door het Unitmanagement 

in de versnellingssessie genoemd. Interessant is de maatregel om personeel met bedrijven te gaan 

delen. Daartoe moeten afspraken gemaakt worden met instellingen/bedrijven om deeltijdbanen in het 

bedrijf en de BVE-instelling te realiseren. Iets soortgelijks wordt ook bedoeld met het voorgestelde sta-

tement ‘Co-makership met het werkveld’.  

 

Tabel Versnellingssessie Unitmanagement 

Maatregelen op HRM niveau met betrekking tot de relatie met h et bedrijfsleven Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Meer bedrijfsmatige cultuur 8.0 

2. Periodieke “langdurige” bedrijfsstages voor docenten 8.3 

3. Veel meer gebruik maken van de kennis en medewerkers van het bedrijfsleven, sa-

menwerking aangaan in de beroepsomgeving 

7.9 

4. Co-makership met werkveld 7.8 

5. Samenwerkingsverbanden aangaan met het regionale bedrijfsleven 7.7 

6. Personeel met bedrijven delen – afspraken met instellingen om deeltijdbanen in be-

drijf/ROC te realiseren 

7.5 

7. Verplichte jaarlijkse stage bedrijfsleven 7.5 

8. Bedrijfsleven meer betrekken bij opleidingen 7.5 

 

Maatregelen om het beloningsbeleid in lijn te brengen met het performa ncebeleid 

In het enquête -onderzoek zijn er 5 mogelijke varianten onderzocht en afgezet tegen de huidige situatie 

en de gewenste situatie over 5 jaar: 

o Competentiebeloning naast functiewaardering als basis voor beloning 

o Resultaten op individu niveau vormen naast de functiewaardering de belangrijkste grondslag 

voor de beloning van de medewerkers 

o Resultaten op teamniveau zijn een belangrijke grondslag voor beloning van medewerkers 

o Toekennen van periodieken is afhankelijk van het functioneren van de medewerker 

o Systeem van functiewaardering moet worden vervangen door een systeem van competentie-

waardering. 
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Ook hier is het groeipad (gewenste situatie over 5 jaar minus de huidige situatie) in kaart gebracht. Voor 

alle deelnemers bij elkaar levert dat het volgende beeld op: 

 

Gewenst groeipad performance instrumenten 2005 - 20 11in intern HRM beleid (schaal 1-5)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

functiewaardering +
competentiebeloning

functiewaardering +
resultaten indivuduele docent

periodieken afhankelijk van
prestatie

resultaten op teamniveau
beloningsgrondslag

competentiewaardering
vervangt functiewaardering

 

 

De groeipaden zijn ook hier aanzienlijk, allen rond of boven de 1,0 punt. Toch is het geschatte oplos-

send vermogen van deze maatregelen (de beoordeling van één en ander als geheel) niet spectaculair. 

Onderstaand in een tabel de gepercipieerde eindplaatjes over 5 jaar voor de afzonderlijke maatregelen 

(totale scores):  

Beloningsbeleid in lijn met performancebeleid Gemiddelde  Variantie 

4.14 Competentiebeloning vormt naast functiewaardering de basis voor het 

belonen van medewerkers. 2011 3,2 26,18 

4.15 Behaalde resultaten op individuniveau vormen naast functiewaardering 

de belangrijkste beloningsgrondslag voor het belonen van medewerkers.2011 3,3 24,37 

4.16 Het toekennen van periodiek(en) is in uw instelling afhankelijk gesteld 

van de beoordeling van het functioneren van de medewerker. 2011 3,7 21,40 

4.17 Behaalde resultaten op teamniveau vormen een belangrijke belonings-

grondslag voor het belonen van medewerkers. 2011 3,2 34,25 

4.18 Het systeem van functiewaardering in uw instelling moet worden vervan-

gen door een systeem van competentiewaardering. 2011 2,9 45,05 

  

Uit de secundaire analyse blijkt dat er een sterke relatie is tussen de gewenste versterking van het per-

soneel aan de ene kant en het bevraagde type instrumenten. Dat duidt erop dat het hier wel gaat om 

belangrijke en betekenisvolle mogelijkheden, maar dat de waardering van de afzonderlijke instrumenten 

nog niet sterk genoeg is om een groot verschil te veroorzaken. 
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Alhoewel er voor sommige onderdelen sprake is van een behoorlijke variantie, lijkt de conclusie ge-

rechtvaardigd dat de inzet van deze instrumenten (gedeeltelijk nog in combinatie met “ oude” systemen 

als functiewaardering) alleen niet alle uitdagingen actief aan zal kunnen. Omdat de verschillen tussen 

de diverse onderscheiden categorieën BVE-instellingen voor deze vraag interessant is, worden de ver-

schillende waarderingen in onderstaande voetnoot opgenomen.38 

 

In de verschillende versnellingssessies staat de huidige beloningsstructuur ook veelvuldig ter discussie. 

In een modern beloningsbeleid worden medewerkers beloond naar resultaat en competenties. De vaste 

periodieken in het huidige beloningsstelsel vinden de geïnterviewde CvB’s achterhaald en moeten dan 

ook – in hun ogen - worden afgeschaft. Middels beloningsdifferentiatie en aantrekkelijke arbeidsvoor-

waarden denkt men onder andere een verbetering van de kwaliteit van de medewerkers, een verster-

king van de prestaties (performance) van de organisatie en de eigen verantwoordelijkheid van de me-

dewerkers te genereren.  

 

De verbinding tussen functioneren, presteren en belonen is een belangrijk issue in de meeste instellin-

gen. Voor de meeste instellingen is het daadwerkelijk praktiseren vooralsnog –nabije?- toekomstmu-

ziek. In de meeste gevallen is ‘het ritme van de beoordelingsgesprekken nog zonder consequenties’. 

Dus er wordt nog nauwelijks beloond op basis van HOE iemand functioneert in plaats van alleen maar 

belonen op de functie die men vervult. Als concrete uitwerking van performancemanagement kan ge-

dacht worden aan persoonsgebonden certificering, zo kwam uit de interviews naar voren39. Om aan de 

professionele standaard te kunnen blijven voldoen wordt het een serieus systeem met een geldigheid 

van waarschijnlijk 4 jaar. Daarbij moeten we waken voor teveel papier. Een panel, met externen toetst 

of certificering is gerechtvaardigd. In deze periode volgt twee keer een beoordeling. Deze certificering 

kan worden gehangen in het opleidings-accreditatiesysteem.  

 

Docenten moeten een BONUS krijgen wanneer ze gecertificeerd zijn. Deze moet ook kunnen worden 

afgepakt als de certificering is ingetrokken. Niet alleen het doorbreken van de automatische periodieke 

beloningssystematiek behoort tot de nieuwe ruilverhouding, ook aan de hoogte van de salarissen kan  

worden gesleuteld.  Als we er in slagen onze productiviteit te verhogen, met minder mensen meer te 

doen, ontstaat er ook ruimte om beter te betalen:” Met minder mensen moet je veel meer doen en kun 

je dus ook beter betalen”40.  

                                                      
38  De beoordeling van de onderscheiden categorieën van instellingen naar de bevraagde instrumenten.  

 ROC Groot ROC Middel ROC Klein AOC Vakscholen 

414 3,38 2,91 2,75 3,86 3,20 

415 3,38 3,36 2,63 3,57 3,80 

416 3,75 3,55 3,88 3,86 3,20 

417 3,25 3,27 3,13 3,57 2,20 

418 3,00 2,55 2,75 3,86 2,40 

 
39 KW1 
40 KW1 
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Een modern beloningsbeleid kan niet zonder een promotie- EN demotiebeleid41. Veel instellingen zuch-

ten onder het verleden waarin het demotiebeleid min of meer inhield ‘met behoud van oude rechten’.  

In de versnellingssessies worden de onderstaande maatregelen op HRM-niveau aangedragen. Als be-

langrijkste maatregel is het afschaffen van de vaste periodiek. Verder valt het op dat de voorgestelde 

maatregelen nog niet het niveau van concrete voorstellen heeft bereikt, terwijl wel uitdrukkelijk de inten-

tie aanwezig is tot vernieuwend beloningsbeleid. Zou het kunnen zijn dat dit een gevolg is van weinig 

ervaring binnen de sector met variabele beloningsvormen? 

 

Maatregelen op HRM niveau met betrekking de (financiële) belonings structuur Gemiddeld 

rapportcijfer 

1. Afschaffen vaste periodieken 7.9 

2. Marktconforme beloning bevordert in- door- en uitstroom 7.7 

3. Beloningsstructuur wijzigen: extra beloning voor goed functionerende medewerkers die 

zorgen dat ze hun kennis/competenties bijhouden 

7.7 

4. Een baan in het onderwijs aantrekkelijk maken door goede secundaire arbeidsvoor-

waarden te verlenen bv vakantie, opvangregeling kinderen, auto van de zaak, pc-privé….  

7.6 

5. Beloningsdifferentiatie 7.3 

6. Aantrekkelijk pakket voor starters 7.2 

7. Salaris afstemmen op de verschillende markten 7.0 

8. Modern beloningsbeleid ontwikkelen 7.0 

 

Maatregelen rond zorg en zekerheid 

De vakorganisaties konden in hun versnellingssessie aangeven welke maatregelen zij in gedachten 

hebben bij het thema zorg en zekerheid. Dit is een thema dat traditioneel in het verwachtingsbeeld van 

de vakorganisaties past.  

 

Zorg en zekerheid. Gemiddeld  

rapportcijfer 

Bovenwettelijke sociale zekerheid vastleggen in cao 8,82 

Grip op nevenstichtingen qua arbeidsvoorwaarden (CAO) 8,36 

Concurrerende primaire arbeidsvoorwaarden 8,27 

Bekijk je medewerkers niet als kostenpost en regel een taakbeleid  

wat bij dit uitgangspunt past(CAO) 

8,18 

Werkgeversverantwoordelijkheid voor (deels) arbeidsongeschikte werknemer  

via werkgarantie. Uitruil tegen bovenwettelijke afspraken. 

7,70 

Maatregelen om arbeid en zorg te combineren  

(ouderschapsverlof, kinderopvang, flexibele werktijden etc.) CAO 

7,27 

                                                      
41 ROC Zeeland 
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Onafhankelijke arbodienst 7,00 

Passend werk voor de werknemer (instelling) 6,91 

 

Waar binnen kringen van het management valt te beluisteren dat de zekerheid van de bovenwettelijke 

uitkeringen tot situaties leidt dat in geval van duidelijke under performance bij medewerkers hoge uitke-

ringen moeten worden verstrekt, scoort het handhaven van deze maatregel hoog bij de vakorganisaties.  

 

Het is ook interessant te kunnen vaststellen dat in de visie van de vakorganisaties de primaire arbeids-

voorwaarden concurrerend mogen en misschien wel moeten zijn, maar dan wel op sector/ brancheni-

veau. Concurrentie tussen de instellingen moet worden voorkomen, een geluid overigens dat we ook 

van een enkel ROC in de interviews kregen te horen42. Bestaat er bij de CvB’s steun voor de opvatting 

van de vakorganisaties om bij uitstek op sectorniveau concurrerende arbeidsvoorwaarden te bedingen? 

Dit hangt deels samen met de vraag of er marktconform kan worden betaald in de nabije toekomst. Dat 

de CAO-BVE in de toekomst een probleem gaat vormen om een marktconforme beloning aan te bieden 

voor medewerkers met schaarse competenties, blijkt in de visie van de instellingen beperkt het geval. 

Ook hier bij de vakscholen een opmerkelijke zelfverzekerde score; bij de AOC´s en ROC´s ligt dat wat 

genuanceerder. Met name de kleine ROC´s en AOC´s zijn aarzelender. De enquête geeft het volgende 

beeld te zien: 

 

 In welke mate zal dit afhangen van de ruimte die de CAO-BVE in de toekomst gaat bie-

den voor marktconforme beloning van medewerkers met schaarse  competenties 

Gem. 3,1 (var 31,7%) 

ROC groot 3,25 

ROC Mid. 3,73 

ROC Klein 3,00 

AOC´s 3,14 

Vakscholen 1,80 

 

5.2 Obstakels 

De deelnemers aan de versnellingssessies werden ook gevraagd naar de belangrijkste obstakels voor 

een actief HRM-beleid ten aanzien van de vijf kernissues: 

1. Het verbeteren van de kwaliteit van de medewerkers? 

2. Het versterken van de prestaties (performance)? 

3. Het versterken van de service aan de deelnemers (inzetbaarheid)? 

4. Het beter positioneren op de arbeidsmarkt (inclusief vergrijzing en ontgroening)? 

5. Het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers? 

 

In dit eindverslag zijn deze obstakels in de secundaire analyse gegroepeerd in een aantal generieke 

obstakels en een aantal obstakels per kernissue.  
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Als gemeenschappelijke obstakels zien wij de volgende: 

•••• Attitude van docenten en leidinggevende;  De attitude van docenten en leidinggevenden 

werkt verandering vaak tegen. Het gewicht van bovenstaande kernissues wordt nog onvol-

doende onderkend; 

•••• Beperkingen CAO;  De CAO blijkt in de ogen van de deelnemers een belangrijk obstakel bij 

meerdere HRM-issues. Met name een overmaat aan regelzucht en het bevoordelen van oudere 

medewerkers zijn een doorn in het oog; 

•••• Competenties;  Om een hoger performanceniveau te bereiken schieten de competenties van 

(sommige) medewerkers tekort, de noodzaak tot professionalisering wordt nog onvoldoende 

met elkaar gedeeld; 

•••• Onderwijsimago;  Het imago van het onderwijs, waaronder ook BVE-instellingen, vormt een 

obstakel in met mate het vergrijzings- en ontgroeningsvraagstuk om instroom in de toekomst 

mogelijk te maken. 

                                                                                                                                                                        
42 ROC ASA Interviews 

 
 GENERIEKE OBSTAKELS 

•••• Attitude leidinggevenden en docenten 
•••• Beperkingen CAO 
•••• Competenties schieten te kort 
•••• Negatief imago van het onderwijs  

BELANGRIJKSTE OBSTAKELS 

OBSTAKELS per KERNISSUE: 
 
a. Het verbeteren van de kwaliteit 

van de medewerkers? 
• Professionele focus van do-

centen  
• Disfunctioneren lerarenoplei-

ding 
• Te weinig tijd voor professio-

nalisering 
 
b. Het versterken van de prestaties 

(performance)? 
• Te weinig verbinding met het 

bedrijfsleven en de externe 
markt 

c. Het versterken van de eigen ver-
antwoordelijkheid van de mede-
werkers? 
• Teveel regelgeving 
• Onduidelijke verwachtingen 

 
d. Het versterken van de service aan 

de deelnemers (inzetbaarheid)? 
• Weerstand plaats- en weekge-

bonden taken 
 
e. Het beter positioneren op de ar-

beidsmarkt (inclusief vergrijzing 
en ontgroening)? 
• CAO: Bevoorrechte positie oude-

re medewerkers 
• Betekenisvol leren 
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Hoofdstuk 6  De balans van een zoektocht naar HRM o ntwikkelingen  

 

In de inleiding schreven we dat het onderzoek een zoektocht zou zijn naar de ontwikkelingen op het 

terrein van HRM in de BVE-sector in de komende jaren. Dit verslag geeft weer wat we op deze weg zijn 

tegen gekomen. In dit hoofdstuk beschrijven we enkele markeringspunten op onze zoektocht; opvallen-

de aspecten van de HRM-ontwikkelingen. 

 

We hebben kunnen constateren dat het denken over HRM-beleid zich in een stroomversnelling bevindt, 

maar tussen denken en doen ligt nog een hele weg te gaan. Het lijkt erop dat veel instellingen dit on-

derkennen. Het is geen toeval dat in de strategische beleidsplannen motto’s opduiken als DOEN of 

DURVEN. De tijd van uitgebreide beleidsnota’s hebben veel instellingen achter zich gelaten. De uitda-

ging wordt in het vergroten van de slagkracht gezocht. Dat het HRM-beleid geen op zichzelf staand 

beleidsterrein meer mag zijn is als uitgangspunt ook bij de meeste instellingen wel geland. Dit zou in 

een ongewijzigd landschap minder nadrukkelijk het geval zijn. Er moeten dus concrete veranderingen 

zijn welke het gewenst maken dat ook het HRM-beleid verandert, sterker nog waarin het HRM-beleid 

als de sleutelfactor voor succesvolle verandering wordt beschouwd. De competentiegerichte kwalifica-

tiestructuur en de verankering met de regio lijken belangrijke katalysatoren in dit versnellingsproces.  

 

We hebben vijf issues kunnen identificeren waarin de verandering van het HRM-beleid gestalte moet 

krijgen: 

1. Veranderend werkgeverschap en werknemerschap 

2. Tekort schietende prestaties en productiviteit 

3. Een vergrijzende formatie in een ontgroenende samenleving 

4. De upgrading van de kwaliteit van het personeel 

5. Decentralisatie en de CAO 

 

Een verschuivend waardenparadigma 

Het antwoord op deze issues zal niet zonder meer tot stand komen. Een belangrijk afgeleid issue vormt 

het management, hetgeen door henzelf niet wordt tegengesproken en ook door de vakorganisaties als 

belangrijk obstakel voor veranderingen wordt aangevoerd. Van de managers wordt verwacht dat ze de 

change agents zullen zijn van een nieuwe cultuur. Tegelijkertijd stellen we vast dat ze tevens de cul-

tuurdragers van oude conventies en opvattingen zijn. Management wil dereguleren, maar vraagt tezelf-

dertijd om instrumenten en kaders om te kunnen beslissen en in feite dus om nieuwe regels. Van hen 

wordt als Baronnen von Münchhausen verwacht dat ze zich aan hun eigen gewoontes kunnen onttrek-

ken en daar een voortrekkersrol in kunnen vervullen. Dat wordt een tour de force omdat ze – voor een 

groot deel -zelf niet opgegroeid zijn in een organisatie die een andere waardenoriëntatie kent. Veel 

belemmeringen zijn geen belemmeringen van objectieve aard, maar kunnen worden geschaard onder 

de categorie Cultuur. Het nieuwe denken over HRM gaat minder uit van de idee dat alle medewerkers 

gelijk zijn en als zodanig behandeld dienen te worden, maar meer is gebaseerd op prestatieve grond-

slagen als waardetoevoeging en kwaliteit.  
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Over de wijze van operationalisatie van deze waarden-shift bestaan nog weinig uitgekristalliseerde 

ideeën. Veel van de veranderingen die door unitmanagers worden voorgesteld betreffen modernisering 

van het bestaande HR-instrumentarium binnen het bestaande sociale kader. Wij hebben de indruk dat 

‘the sense of urgency’ nog onvoldoende aanwezig is om deze kaders nadrukkelijk te veranderen. Dit 

leidt al te gemakkelijk tot meer van hetzelfde. Beter competentiemanagement of verfijning van de POP’s 

zijn belangrijke, wellicht noodzakelijke, voorwaarden, maar niet voldoende om gewijzigde (markt) om-

standigheden het hoofd te kunnen bieden. Het voorbeeld van educatie heeft in dat opzicht tot nieuwe 

inzichten geleid. De maatregelen die in de versnellingssessies worden voorgesteld wijzen er niet op dat 

er echt een gevoel ‘van urgency’ bestaat.  

 

Naar een nieuwe ruilverhouding 

In het denken over nieuw HRM-beleid gloren voorzichtige aanzetten tot een nieuwe ruilverhouding tus-

sen werkgever en werknemer. Een instelling bracht het aldus onder woorden: Werkgevers dienen, ook 

om aantrekkelijk te blijven in de arbeidsmarkt, in het spel van geven en terugkrijgen een nieuwe set van 

proposities te formuleren. In de nieuwe ruilverhouding moeten worden meegenomen: kosten per uur, 

efficiencybewustzijn van de werknemer; flexibel belonen; resultaten; ontwikkelfaciliteiten; flexibele inzet-

ten, vakantieregeling; feeling met branche waarvoor wordt opgeleid; verbinding met domeinkennis43. 

 

Wil een nieuwe ruilverhouding daadwerkelijk ingang vinden in het BVE-veld dan zal ook aan het perso-

neel en in hun slip stream aan de vakorganisaties duidelijk moeten worden gemaakt dat er sprake zal 

zijn van een nieuwe win-winsituatie, omdat de nieuwe ruilverhouding gebaseerd dient te zijn op hogere 

productiviteit en betere resultaten. Resultaten in het MBO laten zich evenals in de sector educatie goed 

vertalen in financiële gevolgen. Als het personeel zich hiermee weet te verbinden kan dit tot andere 

beloningsverhoudingen leiden. Over beloningsbeleid wordt echter meer gesproken dan gedaan, deels 

omdat veel organisaties in het ideële debat blijven steken en de MR-en het oude gelijkheidsparadigma 

niet willen verlaten. Toch zijn in de versnellingssessie van de vakorganisatie ook geluiden opgevangen 

dat – mits geborgd onder heldere regelgeving  en terzake kundig management – gedifferentieerd belo-

nen bespreekbaar is. Zij wijzen er niet geheel ten onrechte op dat de CAO meer mogelijkheden biedt 

dan in de praktijk wordt toegepast. Wij hebben de indruk gekregen dat de vakorganisaties – niet geheel 

ongevoelig voor de wensen van een nieuwe generatie werknemers – bereid zullen zijn tot een geza-

menlijke kaderverkenning die tot een nieuwe ruilverhouding kan leiden. Dit zal in de ogen van zowel de 

CvB’s als van de vakorganisaties tot centrale afspraken over de salarisstructuur moeten gaan leiden, 

waarbij de CvB’s hebben aangetekend dat de overige onderdelen van het personeelsarrangement een 

decentrale aangelegenheid zal moeten zijn. Concurrentie tussen de instellingen zal niet op het niveau 

van de salarisstructuur moeten plaatsvinden, zo blijkt uit het onderzoek: concurreren doe je op kwaliteit.  

 

Het is echter de vraag of centrale afspraken met betrekking tot de salarisstructuur voldoende waarbor-

gen zullen bieden ter voorkoming van concurrentie als arbeidsproductiviteit en resultaatsturing kunnen 

leiden tot verschillen in effectiviteit en efficiency. 

                                                      
43 NOVA College 
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Over de CAO konden we veel kritische geluiden horen. Het is wel opvallend dat veel van deze geluiden 

meer betrekking hebben op de geest dan op de letter van de CAO. Het zou naar onze smaak goed zijn 

dit pad nog eens verder te bewandelen en te kijken hoe geest en letter van de CAO tot elkaar gebracht 

kunnen worden. Dit verslag geeft daartoe vingerwijzingen, maar dat is niet voldoende voor een op ge-

heel andere leest geschoeide collectieve arbeidsovereenkomst 

 

Naar een professionele organisatie 

Over de organisatie en de meer ‘klassieke’ HRM-gerelateerde onderwerpen zijn we een aantal markan-

te opvattingen en ontwikkelingen tegen gekomen. De meeste hiervan zijn te plaatsen in de ontwikkeling 

naar een professionele organisatie.  

 

Positionering op de arbeidsmarkt begint steeds meer een issue te worden met het oog op de naderende 

instroombehoefte van nieuw personeel in een aantrekkende conjunctuur. Het effect van een ontgroe-

nende samenleving dwingt de instellingen er meer toe om hun imago op die arbeidsmarkt te vestigen. 

Voor veel BVE-instellingen is dit schone theorie. Het onderzoek wijst uit dat zij weinig noodzaak zien om 

zich hierin nadrukkelijk te manifesteren. Zij hebben een optimistische kijk op de toekomstige instroom-

behoefte en vooral op mogelijkheden om effectief te kunnen werven. Wel werden er meerdere keren in 

de versnellingssessies vraagtekens geplaatst of het beleid van tijdelijke krachten in de nabije toekomst 

stand kan houden in een aantrekkende arbeidsmarkt en er tegelijkertijd sprake is van down-grading van 

functies. Het proces van functiedifferentiatie heeft ertoe geleid dat veel jonge instromers, mede als ge-

volg van een oververtegenwoordiging van oudere, einde schaal docenten, binnenkomen in functies die 

lager gewaardeerd en - dus ook – gehonoreerd worden. De competentiegerichte onderwijsaanpak 

vraagt daarentegen om meer ‘handen in de klas’. De wijze van bekostiging van deze ontwikkeling gaat 

nu nog langs de lijn van ‘goedkoop inkopen’. Maar met het oog op de komende arbeidsmarkt lijkt dit 

geen lijn die nog lang stand kan houden. In het HRM systeem zal naar andere lijnen moeten worden 

gezocht. Een lijn kan zijn het drastisch opvoeren van de productiviteit. Een andere mogelijk parallelle lijn 

kan worden gevonden in het verhogen van de kwaliteit en de resultaten. Voor beide lijnen is een pro-

fessionele organisatie vereist.  

 

Onder een professionele organisatie verstaan wij een organisatie die responsief en effectief is naar 

buiten en efficiënt naar binnen. De ernst en consistentie waarmee door het management gezocht wordt 

naar mogelijkheden om het docentencorps te betrekken in de pogingen om aan de externe eisen te 

gaan voldoen, mogen als hoopvol worden bestempeld. Langdurige stages van docenten zijn geen uit-

zondering, de 80/80 urennorm uit de CAO ten spijt. Daarnaast is er reeds een bloeiende praktijk van 

inhuren van externen. Het lijkt erop dat dit echter niet zozeer deel uitmaakt van het HRM-beleid, maar 

als bloempje buiten dit perk mag bloeien. Ons is niet gebleken dat het eigen personeel wordt gestimu-

leerd om ook haar relatie met de werkgever te herzien.  

 

Hiervoor stipten we het fenomeen functiedifferentiatie aan. In ons onderzoek kwamen we tevens een 

ontwikkeling tegen die daar haaks op lijkt te staan, de behoefte aan brede onderwijsfuncties. Met het 

laatste wordt ook geduid op het belang van docenten met kennis van de beroepspraktijk.  
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Een ontwikkeling van vakdocent naar beroepsdocent is onmiskenbaar. Zowel de differentiële als de 

integrale beweging lijken naast elkaar aan een organisatiebehoefte te voldoen.  

Het onderzoek wijst ook uit dat het niet botert tussen Fuwasys en competentiemanagement, twee HR-

instrumenten die elk een eigen functie vervullen maar op gespannen voet met elkaar leven. In het kort 

komt het neer op de spanning die er bestaat tussen een kostenbeheersingsinstrument en een ontwikke-

lingsinstrument. Vanuit de zijde van de docenten die van nature meer ophebben met het ontwikkelings-

instrument dan het beheersingsinstrument manifesteert deze spanning zich in de resultaatverantwoor-

delijke teams. De balans tussen het beheersingsdenken (resultaten, kostprijzen etc.) en ontwikkelings-

denken kan naar onze indruk slechts worden gevonden als de teams een integrale verantwoordelijkheid 

gaan dragen voor resultaten. Bestuurlijk gezien kregen wij de indruk dat de zgn. RVT’s nog lang niet 

overal integrale aansluiting hebben met de overige bestuurslagen.  

 

Of de competentiegerichte kwalificatiestructuur ook organisatorische gevolgen zal hebben, was een van 

de vragen die ons bij uitstek boeide. Veel aanwijzingen daarvoor hebben wij niet gekregen. In een enkel 

geval bleek er een aanzet te zijn naar een meer netwerkachtige organisatie. De major / minor structuur 

gaf in een enkel geval voeding aan samenwerking tussen domeinen, maar de conclusie voor dit mo-

ment moet luiden dat er binnen domeinen wordt nagedacht over competenties die tussen en over be-

paalde opleidingen tot nieuwe samenwerkingsvormen zal leiden. Tot fluïde organisatiestructuren zal het 

waarschijnlijk niet snel leiden.  

 

Professionalisering van docenten vormt het belangrijkste thema in het klaar maken van de organisatie 

voor de toekomst. Veel van de interventies die in de versnellingssessies worden voorgesteld hebben 

betrekking op dit thema. Dit lijkt niet alleen een verstandige keuze, maar is ook logisch omdat het on-

derwijs zelf nu het belangrijkste onderwerp is. De docenten van nu hebben hun professionele vorming 

genoten in een andere tijd met andere opvattingen over onderwijs. Wat de jonge medewerkers betreft, 

moeten we het in de ogen van een aantal respondenten ook al niet hebben van de huidige lerarenoplei-

dingen welke nog te weinig aansluiting hebben bij het huidige praktijkgerichte onderwijs. De conclusie 

mag luiden dat de eenmaal verkregen bevoegdheid niet garant kan staan voor een competente docent. 

Als oplossing voor deze tekortkoming wordt door een aantal respondenten gedacht aan een vorm van 

certificering. In een van de versnellingssessies wordt een voorbeeld genoemd waarin ISO-certificering 

dit al stimuleert. Onderwijskundig blijkt dit model echter nog moeilijk te kopiëren. Hier is duidelijk sprake 

van een ontwikkelbehoefte.  

Professionalisering mag dan hoog op de agenda staan, als kritisch proces heeft het nauwelijks een 

plaats in de besturingscyclus. Planning en control van professionalisering is een thema dat naar ons 

idee meer aandacht verdient.  

Ten slotte, alle kanttekeningen ten spijt, de rode draad van de vele HR-inspanningen die de instellingen 

ten toon spreiden is de ‘herontdekking” van het primaire proces en het bevorderen van de condities 

waaronder dit kan worden versterkt. Dat is misschien geen afdoende, maar wel geruststellende consta-

tering. 


