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In deze bevreemdende tijd vonden we 
het belangrijk na te gaan hoe de perso-
neelsleden van het Hoger Onderwijs om-
gingen met de hele digitale omschake-
ling. Zonder enige voorbereiding werden 
we naar een ander tijdperk gekatapul-
teerd. Een tijdperk waar iedereen moest 
zien te overleven, in alle betekenissen 
van het woord.

Vertrouwen als basis

Voelden de personeelsleden zich ge-
steund door hun leidinggevenden? 
Was er voldoende bijstand? Hoe verliep 
die combinatie werk-privé met veelal 
jonge kinderen die thuis dan nog eens 
onderwezen moesten worden? Was er 
voldoende materiaal om thuis aan de 
slag te gaan? Waren er veel bijkomende 
kosten? Allemaal vragen waar we een 
antwoord op wilden weten. Zo’n omscha-
keling is pas succesvol wanneer er vol-
doende vertrouwen is vanuit werkgevers 
en werknemers. Dat vertrouwen was er, 
net als een enorme dankbaarheid vanuit 
de leidinggevenden.

Maar liefst 400 van onze leden hebben, 
ondanks de drukte, waarheidsgetrouw, 
open en eerlijk de vragen van een ant-
woord voorzien. Dit bewijst dat de be-
vraging niet zomaar een tijdverdrijf was, 
maar een oh zo belangrijk onderdeel 
van de werking binnen COC. Een dikke 

de scholen veel extra materiaal aanko-
pen, zoals headsets en een extra tweede 
computerscherm.

De helft van de bevraagden gaf aan bij-
komende kosten te hebben, vooral elek-
triciteit, verwarming, printpapier en inkt. 
Veelal werd dit wel genuanceerd omdat 
ze geen verplaatsingen meer moesten 
maken en de files konden vermijden. Dit 
is blijkbaar toch heel wat waard.

Algemeen mogen we stellen dat de 
ruime meerderheid duidelijk voelt dat de 
werkdruk, die al erg hoog was, immense 
proporties aangenomen heeft. Alleen al 
het gevoel altijd bereikbaar te (moeten) 
zijn, had ook zijn weerslag op de combi-
natie met het privéleven en de grens was 
heel erg vaag. Kwam daar voor velen nog 
het thuisonderwijs van jonge kinderen bij 
en het gevoel niet genoeg ondersteund 
te worden in heel het digitaal gebeuren. 
Toch kunnen we besluiten dat de hoge-
scholen hier erg begripvol waren en hun 
personeelsleden enorm dankbaar waren/
zijn voor het onwaarschijnlijke parcours 
dat ze de afgelopen maanden hebben 
afgelegd, ook dat mag gezegd!

Pedagogisch-didactisch

Als we de pedagogische en didactische 
topics bestuderen, zegt driekwart van 
de respondenten het afstandsonderwijs 
moeilijk realiseerbaar en onpersoonlijk te 
vinden. De grote nood aan ondersteuning 
werd voor velen ingelost. Anderen zagen 
hier nog ruimte voor verbetering. De 
overgrote meerderheid van de bevraag-
den gaf aan zich vragen te stellen bij de 
kwaliteit van het afstandsonderwijs. Er 

Met de begeleiders Hoger Onderwijs blijven we ook tijdens de coronacrisis aandacht 
hebben voor onze leden in het Hoger Onderwijs. Omdat we signalen opvangen uit onze 
dienstverlening en deze juist willen interpreteren, besloten we een enquête uit te wer-
ken. We verspreidden deze bevraging via mail. De bevraging steunde op drie pijlers: 
arbeidsomstandigheden, pedagogisch-didactisch en welzijn en welbevinden.
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Bevraging COC bij leden hoger onderwijs

dankjewel aan onze leden om hieraan te 
willen meewerken!

Arbeidsomstandigheden

Over het inkorten van de vakantie was 
de ruime meerderheid het roerend eens: 
niet akkoord. Dit omdat er sowieso al 
tijdens de vakanties wordt gewerkt, want 
dat wordt weleens uit het oog verloren. 
Er waren ook wel personeelsleden die ak-
koord zouden gaan op voorwaarde dat de 
inkorting van de zomervakantie overlegd 
en afdoend gemotiveerd zou worden.

Wat opviel, is dat slechts 10% van de 
bevraagden aangaf alle materiaal om 
efficiënt van thuis te kunnen werken van 
de hogeschool te krijgen. Dit betekent 
dat maar liefst 90% het materiaal ofwel 
gedeeltelijk ofwel volledig zelf moest be-
kostigen en aankopen. De meeste hoge-
scholen hebben laptops ter beschikking 
voor het personeel. Om de studenten 
optimaal te kunnen bedienen, moesten 
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heerste niet het gevoel dat dezelfde kwa-
liteit als voorheen geleverd kon worden. 
Ook de manier van evaluatie heeft voor 
de meesten een andere vorm aangeno-
men, op de meeste hogescholen werden 
schriftelijke en mondelinge examens via 
internet afgenomen. Ook hierover kwa-
men bezorgdheden naar voren die vooral 
met fraude hadden te maken. Wat als? 
Ondertussen hebben we al vernomen dat 
dit systeem inderdaad niet feilloos was.

De bevraagden kregen de mogelijkheden, 
los van de vragen, om nog opmerkingen 
mee te geven zodat we, als team Hoger 
Onderwijs, een zo breed mogelijk beeld 
kregen op datgene wat leefde bij het per-
soneel. Op het pedagogisch didactisch 
vlak gaven velen aan heel veel bijgeleerd 
te hebben. Daarnaast kwam de work-
life balance toch weer naar voren als 
een lopen op een slappe koord. Dat het 
afstandsonderwijs zijn voordelen heeft, 
ontkende niemand. Maar de meerderheid 
maakt zich toch oprecht zorgen dat de 
hogescholen deze manier van werken 
willen doortrekken naar de toekomst en 
meer willen inzetten op het digitale les-
geven. Dat dit vermeden moet worden, 
lijkt vanzelfsprekend omdat de studen-
ten moeilijker bereikbaar zijn en sneller 
afhaken en omdat bepaalde vakken 
(praktijkvakken, labo’s …) nu eenmaal 
die afstand niet kunnen overbruggen.

Welzijn en welbevinden

Het luik welzijn en welbevinden kon 
in deze bevraging niet ontbreken. De 
meesten zien enorm uit naar het con-
tact met de studenten en willen terug 
naar het ‘business as usual’. Het gemis 

aan het rechtstreekse contact met de 
student weegt zwaar door. Dit is nu net 
wat de docent siert: bezig zijn met de 
jongvolwassenen om hen te kunnen zien 
groeien en bloeien, dit kan niet worden 
opgevangen door het afstandsonder-
wijs.

De meerderheid gaf ook aan de opdracht 
niet even vlot te kunnen uitvoeren als 
voorheen en er niet evenveel plezier aan 
te beleven en er zich goed bij te voelen.

De bezorgdheid studenten te zien afha-
ken en de kwaliteit te zien dalen, komt 
sterk naar voren in heel deze bevraging, 
ook in dit luik. Hals over kop overstappen 
naar een heel andere manier van lesge-
ven heeft nóg een grotere impact gehad 
op de werkdruk, die al immens was. Niet 
iedereen voelde zich goed ondersteund 
door de ondersteunende diensten en de 
combinatie van het thuiswerk met kinde-
ren bezorgde velen heel wat stress. Ook 
voor alleenstaanden was dit een zware 
periode. En er mag zeker even stilge-
staan worden bij de mantelzorgers en de 
mensen die tot de risicogroep behoren. 
Bij de heropstart zullen we oog moeten 
hebben voor hun bezorgdheden.

Daarnaast bleek het wegvallen van de 
vaak lange verplaatsingen een onmis-
kenbaar voordeel.

Het administratief en technisch perso-
neel voelde zich een beetje vergeten 
omdat, in eerste instantie, alle aandacht 
naar onderwijs ging. Zij wisten niet altijd 
goed wat er van hen verwacht werd en 
hoe ze dat moesten organiseren.

De toekomst

Wij hopen dat er, bij de opstart, rekening 
wordt gehouden met álle bezorgdheden 
en dat er niet wordt overgestapt naar 
meer digitaal lesgeven om zo (weer) een 
besparing te kunnen doorvoeren. Meer 
dan ooit, na al die maanden hard labeur 
en zich volledig wegcijferen om alles 
draaiende te houden, mag de stem van 
het personeel gehoord worden!!

Het administratief en 
technisch personeel voelde 

zich een beetje vergeten 
omdat, in eerste instantie, 

alle aandacht naar onderwijs 
ging. Zij wisten niet altijd goed 

wat er van hen verwacht 
werd en hoe ze dat moesten 

organiseren.


