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Het gros van de hogescholen start het 
nieuwe academiejaar met een plechtige 
academische opening in september. Met 
het team hoger onderwijs van COC maak-
ten we van de gelegenheid gebruik om 
tijdens enkele van deze academische 
openingen stil te staan bij ons kwaliteit/
tijdsboek. We deden dit op een ingeto-
gen manier, want - laat ons nu eerlijk zijn 
- op een academische opening is ieder-
een in feeststemming en dat wilden we 
niet in het gedrang brengen.  

COC heeft oplossingen

Dit academiejaar stonden de begeleiders 
Hoger Onderwijs de genodigden op te 
wachten aan het onthaal, geflankeerd 
door enkele helpende handen van vak-
bondsafgevaardigden ter plaatse. Ze 
deelden flyers uit met quotes uit het 
kwaliteit/tijdsboek: problemen én de 
oplossingen van COC. Om niet te verval-
len in een loutere klaagzang bevat het 
boek dus ook oplossingen. Oplossingen 
die haalbaar zijn als directies en de na-
gelnieuwe minister met ons in dialoog 
wensen te gaan, oplossingen die haal-
baar zijn om de verpletterende werkdruk 
waar het personeel mee kampt, behap-
baar te maken.

Een herziening van het huidige finan-
cieringsmodel, dat de concurrentie 
tussen de verschillende hogescholen 
te veel in de hand werkt naar een model 
dat gefocust is op samenwerking zou 
al een grote sprong vooruit zijn. Een 
financiële injectie van de enveloppe met 
een bedrag dat een groeipad naar een 
docent-studentratio van 1/10 realiseert, 
zou een andere stap kunnen zijn. Dit zijn 
maar enkele van de oplossingen die COC 
naar voren schuift. Voor de volledige pu-
blicatie kan je nog altijd op onze volledig 
vernieuwde website terecht.1

Tijd voor kwaliteit

Om op een ludieke manier duidelijk te 
maken dat Hoger Onderwijs een deel van 
de koek wil, had COC een lekkere taart 
mee in de vorm van het kwaliteit/tijds-
boek, origineel! Elke voorbijganger werd 
een klein stukje aangeboden, tot er enkel 
nog kruimels overbleven.Bij het stukje 
taart was er even tijd om in gesprek te 
gaan en te luisteren naar de mening van 
de mensen. We hoorden alleen maar po-
sitieve zaken: positief dat de mensen de 
actie ‘smaakten’, positief dat de mensen 
beaamden wat we neergeschreven had-
den en positief dat het tijd is om het tij te 
doen keren. Meer hebben we als COC niet 
nodig om gesterkt te zijn en te blijven in 
ons geloof en onze strijd die we moeten 
strijden om de job voor het personeel van 

de hogescholen leefbaarder en werk-
baarder te maken.

We staan pal achter de kwaliteit van 
Hoger Onderwijs, maar die kwaliteit komt 
van mensen die niet mogen bezwijken 
onder de ballast en de werkdruk.

De sociale dialoog mag zich niet beper-
ken tot de klassieke thema’s van inko-
men en tewerkstelling. Een kwaliteits-
volle sociale dialoog begint bij de erken-
ning van het personeelslid als autonome 
professional. Daarnaast moet een parti-
cipatieve schoolpraktijk deel uitmaken 
van het DNA van elke hogeschool.
Laten we dit academiejaar samen het tij 
keren voor Hoger Onderwijs!

Vorig academiejaar maakte het team hoger onderwijs van COC een kwaliteit/tijdsboek. Met dit boek willen 
we oplossingen naar voren schuiven voor de problemen die onze leden aan de hogescholen al langer aan-
kaarten, waaronder de hoge werkdruk en de vrees voor de kwaliteit. Het is tijd voor kwaliteit, te beginnen 
met het kwaliteit/tijdsboek van COC. 

Ook voor de hogescholen 
een deel van de koek!

1 https://www.hetacv.be/acv-coc/publicaties/andere-publicaties

Scan deze QR-code met je 
smartphone en lees het kwaliteit/
tijdsboek nu al: 
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Enkele impressies van de 
‘gesmaakte’ academische 
openingen. COC was onder andere 
aanwezig bij Erasmus Hogeschool 
Brussel, VIVES, UCLL en Artevelde 
Hogeschool. Erasmushogeschool Brussel
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