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Voorwoord
Het thema professionalisering van HBO docenten krijgt op dit moment veel aandacht binnen het
onderwijs. Docenten worden geconfronteerd met een veranderende vraag vanuit de maatschappij
en moeten flexibel en innovatief zijn om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Deze nieuwe rol
van de docent leidt tot een behoefte aan professionaliteit. Naast deze behoefte aan
professionaliteit hebben docenten ook te maken met een eventuele verhoging van de AOWleeftijd. Als de AOW-leeftijd verhoogd wordt naar 67 jaar zullen docenten zich niet alleen
moeten blijven ontwikkelen ten behoeve van hun professionaliteit, maar ook langer op niveau
inzetbaar moeten blijven. De vraag is hoe deze twee ontwikkelingen samenhangen en wat Human
Resource Management kan doen om oudere docenten lang en goed inzetbaar te houden.

Om op deze vraag een antwoord te vinden heb ik onderzoek gedaan binnen het domein
Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb de behoefte van HBO
docenten aan professionalisering onderzocht en kritisch vergeleken met de rol die het HRM
beleid en het management van de HvA (respectievelijk het domein Onderwijs en Opvoeding) nu
spelen in het professionaliseringstraject. Daarnaast heb ik de gevolgen die langer doorwerken kan
hebben voor docenten onderzocht en bekeken hoe professionalisering hiermee samenhangt. Ik
heb gekozen voor dit onderwerp omdat het een goede combinatie is tussen Human Resource
Management en Sociologie. De kennis die ik heb opgedaan in mijn studie HRM en de master
Sociologie kan ik verwerken in deze scriptie. Daarnaast is het een actueel onderwerp en aan
ontwikkelingen onderhevig wat het voor mij erg interessant maakt.

Bij het schrijven van een scriptie is het van groot belang dat er goede begeleiding is die je scherp
en kritisch houdt. Ik wil daarom graag Drs. R. Hulst en Drs. R. Kelder bedanken voor hun
inhoudelijke feedback op mijn scriptie en de kritische kanttekeningen en opmerkingen. Daarnaast
wil ik graag mijn partner en ouders bedanken voor de ondersteuning en rust die zij mij hebben
geboden tijdens mijn studie.

Linda Kelder
Augustus 2010
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Samenvatting
In deze masterscriptie bespreek ik het onderzoek naar professionalisering en langer doorwerken
dat ik heb uitgevoerd binnen het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van
Amsterdam. Deze scriptie vormt de afsluiting van de master Sociologie, specialisatie Arbeid,
Organisatie en Beleid.

Methode
Ik heb voor dit onderzoek in totaal zes stappen ondernomen. Met deze zes stappen heb ik elf
ervaren en zeven nieuwe docenten geïnterviewd over professionaliteit, vier oudere en vier
jongere docenten geïnterviewd over langer doorwerken, twee HRM medewerkers geïnterviewd
over de mogelijkheden voor langer doorwerken binnen domein O&O, deskresearch gedaan naar
het beleid over professionalisering binnen de HvA en het domein O&O en deskresearch gedaan
naar literatuur over langer doorwerken en de gevolgen daarvan voor oudere werknemers. Door
middel van een aantal kleine, gestratificeerde steekproeven heb ik de respondenten gevonden.
Deze zes stappen hebben mij in de gelegenheid gesteld na elke stap de vragenlijsten aan te
scherpen en een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. De interviews en
het deskresearch hebben kwalitatief goede en interessante informatie opgeleverd op basis
waarvan ik conclusies heb getrokken en aanbevelingen heb kunnen doen.

Maatschappelijk kader
Door de toenemende vergrijzing en uitgaven voor de AOW heeft het kabinet een voorstel gedaan
om de AOW-leeftijd te gaan verhogen naar 67 jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) heeft de AOW notitie op 9 juni 2009 gelanceerd. In de AOW notitie
wordt uitgebreid ingegaan op de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Na het
verschijnen van de AOW notitie over de mogelijke invulling van de verhoging van de
pensioenleeftijd, is er op de website van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een dossier verschenen waarin tevens de mogelijkheid is opgenomen voor
mensen om een reactie te geven op de AOW notitie. Uit deze reacties blijkt dat 82% van de
mensen die een reactie hebben gegeven tegen de verhoging zijn, slechts 3 % voorstander van de
verhoging is en 7 % onder bepaalde voorwaarden voorstander is.
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Ook het Centraal Planbureau heeft gereageerd op de AOW-notitie. Het CPB geeft aan dat het
wetvoorstel leidt tot een besparing op de AOW lasten en een verhoging van de arbeidsparticipatie
van ouderen (CPB, 2010, p. 1). De werkgeversverenigingen zijn het hiermee eens, de vakbonden
echter niet. De FNV en het CNV geven op hun website aan tegen de verhoging van de AOWleeftijd te zijn (FNV, 2010). Het SZW meldt op 30 maart 2010 dat nadat het kabinet demissionair
is geworden, de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel waarin de verhoging van de
AOW-leeftijd wordt geregeld, vooralsnog niet te behandelen. Ondanks dat het voorstel niet direct
wordt behandeld, lijkt het wel waarschijnlijk dat mensen in de toekomst langer door zullen
moeten gaan werken.

Docenten in het onderwijs krijgen te maken met langer doorwerken als de AOW leeftijd
verhoogd wordt, maar zij moeten ook voldoen aan de behoefte vanuit de maatschappij aan
professionalisering. Volgens de HvA vraagt de maatschappij om innovatieve en flexibele hoger
opgeleiden. Kennis wordt genoemd door de HvA als de sleutelvariabele voor innovatie (HvA,
2009). De HBO docenten zijn belangrijk omdat zij niet alleen kennis overdragen, maar die ook
steeds vernieuwen en uitbreiden. Dit is ook de visie van de HBO-raad, de belangen- en
werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen. Het hoger beroepsonderwijs moet zich
volgens de HBO-raad omvormen van docerende instellingen naar instituten waar kennis wordt
verworven en gedeeld. De docent zal zich in dat proces meer en meer ontwikkelen tot een
kennismakelaar die zoekt naar de juiste match tussen vraag en aanbod van informatie en
ontwikkeling (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 2). De combinatie van langer doorwerken
en professionalisering blijkt uit de literatuur en de interviews met elkaar in verbinding te staan.

Theorie, beleid en praktijk
Uit het literatuuronderzoek naar de inzetbaarheid van oudere werknemers blijkt dat leeftijd
weinig voorspellend is voor de inzetbaarheid. Er is niet zozeer kennis nodig over leeftijd, maar
over de belangrijkste condities die in de loop van een mensenleven veranderen (Nauta et al.,
2010, p. 5). Nauta et al. introduceren hiervoor, naast kalenderleeftijd, de leeftijden van
professionaliteit, privésituatie, psychosociale beleving en gezondheid (lichamelijk en
neurocognitief) (Nauta et al., 2010, p. 6). De leeftijd van professionaliteit is voornamelijk
interessant.
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Deze verwijst volgens Nauta et al. naar de mate waarin mensen zich hebben ontwikkeld op een
bepaald punt in hun levensloop (Nauta et al., 2010, p. 7.). Ouderen en jongeren blijken dan ook
eigen, specifieke capaciteiten te hebben. Dit wordt bevestigd uit de interviewresultaten die
aansluiten op de theorie van Nauta (2010). Nauta beschrijft dat oudere docenten betere
gekristalliseerde vermogens (automatische, op kennisgebaseerde procedurele en verbale
vermogens) hebben en jongeren betere vloeiende vermogens (analytisch vermogen, snelheid van
gegevensverwerking en werkgeheugen).

Om docenten op hogere leeftijd inzetbaar te houden is het noodzakelijk dat de gekristalliseerde,
cognitieve vermogens gestimuleerd worden. Het professionaliseringsproces is hierbij van groot
belang. Zowel uit de theorie als uit de interviewresultaten blijkt dat de belangrijkste voorwaarde
voor langer doorwerken professionalisering is. De interviews bevestigen deze bewering.
Docenten geven aan zich te willen blijven ontwikkelen en op de hoogte te willen blijven van de
nieuwste ontwikkelingen zodat zij dat kunnen overbrengen op hun studenten. Zij geven aan dat
dit vooral op latere leeftijd noodzakelijk is. De docenten geven echter ook aan dat zij niet
voldoende begeleiding krijgen van hun leidinggevenden in hun professionaliseringsproces
waardoor dit vastloopt. De oorzaken hiervan zijn een aantal tekortkomingen van het
instellingsplan van de HvA en het domeinplan van het domein O&O. Ten eerste blijkt uit de
analyse dat er in de beleidsdocumenten enkel algemene, formele definities worden gebruikt die
niet inhoudelijk worden uitgewerkt. Ten tweede is er een discrepantie tussen de beleidsstukken
als het gaat om de toekenning van waarde aan vakkennis binnen professionalisering en ten derde
wordt het niet duidelijk of de docent moet worden aangestuurd of dat hij zichzelf moet sturen in
zijn professionalisering. Deze onduidelijkheden zorgen ervoor dat het professionaliseringsproces
niet goed verloopt.

Een goed georganiseerd professionaliseringsproces waarbij helder is wat er van de docenten en
leidinggevenden verwacht wordt en wat de mogelijkheden zijn blijkt een voorwaarde te zijn voor
langer doorwerken. Het is de rol van HRM om het professionaliseringsproces te optimaliseren en
langer doorwerken voor de docenten mogelijk te maken. Voor de conclusie en de aanbevelingen
van dit onderzoek verwijs ik graag naar hoofdstuk 5.
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1. Inleiding
1.1 Inleiding
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is in de wet van 31 mei 1956 vastgelegd en op 1 januari
1957 geïntroduceerd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (“Algemene
Ouderdomswet”, 2010). De AOW regelt een ouderdomspensioen op minimumniveau voor de
Nederlandse bevolking. De AOW is een volksverzekering waarvoor alleen mensen met een
inkomen premie betalen tot het 65e jaar. Wie nu werkt betaalt voor wie nu oud is. Mensen sparen
dus niet voor hun eigen AOW.

Minister Donner schrijft op 9 mei 2009 in de Volkskrant dat de AOW in 1957 is begonnen als
een basispensioen. In de eerste jaren van de AOW werd minder dan een half miljard euro aan
uikeringen uitgegeven. In 2009 komen de uitkeringen neer op meer dan 25 miljard en zonder
ingrijpen zal dit in 2040 bijna 50 miljard euro zijn (Donner, 2009a). De kosten zijn onder andere
opgelopen omdat de mensen langer leven. Toen de AOW-leeftijd werd ingevoerd leefden
mannen gemiddeld 71 jaar en vrouwen 74 jaar. In 2009 leven mannen gemiddeld 79 jaar en
vrouwen 83 jaar (CBS, 2009). Dit is een toename van gemiddeld 8.5 jaar. Naast het feit dat de
kosten voor de AOW uitkering gestegen zijn omdat de mensen langer leven, is ook het aantal
geboortes afgenomen. Waar er in het jaar dat de AOW-leeftijd werd ingevoerd nog zes
premiebetalers waren voor één AOW‟er, zijn dat er nu nog maar vier en in de komende dertig
jaar zal het dalen tot twee1 (Donner, 2009a).

Door de toenemende vergrijzing en uitgaven voor de AOW heeft het kabinet een voorstel gedaan
om de AOW-leeftijd te gaan verhogen naar 67 jaar. Het gaat volgens Donner niet alleen om geld,
maar tevens ook om het feit dat ouderen nodig zijn door de groeiende werkeloosheid (Donner,
2009a). Volgens Donner is onder andere het onderwijs in het geding en om de publieke
voorzieningen en de economie draaiende te houden is het nodig dat ouderen behouden blijven op
de arbeidsmarkt2 (Donner, 2009a). Naast de argumenten van Donner en het kabinet zijn er andere
partijen met voor- en tegenargumenten, zoals de vakbonden en werkgeversverenigingen.

1
2

Zie ook Donner (2009c).
Zie ook Donner (2009b) en Donner (2009c).
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De verschillende argumenten voor en tegen de verhoging van de AOW-leeftijd zal ik uitgebreid
behandelen in het theoretisch kader.

Als de AOW-leeftijd daadwerkelijk verhoogd gaat worden naar 67 jaar zullen docenten in het
onderwijs ook langer moeten gaan werken. Docenten in het onderwijs zijn een speciale groep. Zij
geven les aan jongeren en worden geacht om studenten actuele kennis en vaardigheden bij te
brengen. Uit de Arbobalans 2009 van TNO blijkt dat in het onderwijs en in het openbaar bestuur
de meeste oudere werknemers werken. Van alle beroepen bevinden zich onder de docenten de
meeste ouderen (TNO, 2009, p. 143). Het is interessant om te kijken naar wat voor effecten de
verhoging van de AOW-leeftijd zou kunnen hebben op de oudere docenten en welke effecten het
zou hebben op het personeelsbeleid binnen het onderwijs.

Naast de eventuele verhoging van de AOW-leeftijd is er nog een andere trend te zien. De vraag
vanuit de maatschappij om docenten steeds verder te laten professionaliseren wordt ook groter.
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is een veelbesproken onderwerp. De HBO-raad geeft
aan in het “Toekomstperspectief voor Hogeschool en Medewerker” dat er meer studenten moeten
worden opgeleid dan ooit tevoren en dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet (HBO-raad
en sociale partners, 2006). Op hogescholen wordt gewerkt aan het verbeteren van de kennis en
vaardigheden van docenten, het uitbreiden maar tevens ook specialiseren van takenpakketten en
het opkrikken van het imago van docenten. Dit wordt geplaatst in het kader van
professionaliseringstrajecten voor docenten ((HBO-raad en sociale partners, 2006). Maar wat is
nu professionalisering en wat betekent dit voor de betreffende docenten en het beroepsonderwijs?

Sinds een aantal jaren wordt er veel aandacht besteed aan competentiegericht onderwijs en
opleiden (OCW, 2009). Waar de docent vroeger voornamelijk een docerende rol had, wordt nu
verwacht van docenten om de rol van coach en begeleider van leerprocessen aan te nemen.
Studenten worden steeds vaker ingedeeld in kleine projectgroepen waarvan docenten de
begeleiders zijn. Binnen het onderwijs ligt de nadruk op de zelfstandigheid van de student en de
docent krijgt de coachende rol om de student te ondersteunen (OCW, 2009). Het veranderen van
het onderwijs met daarbij een rolverandering voor docenten en de toenemende nadruk op
competentiegericht werken, zijn belangrijke aanleidingen tot de professionalisering van docenten.
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Een belangrijke vraag hierbij is of de twee eisen die aan docenten worden gesteld, langer
doorwerken en professionaliseren, voor oudere docenten samen kunnen gaan. Het
maatschappelijk belang is dat docenten goed les moeten geven om de jongere generatie adequaat
op te leiden. Als oudere docenten langer door moeten gaan werken is het van belang dat zij
daarbij ondersteund worden door bijvoorbeeld Human Resource Management om de
kennisoverdracht mogelijk te blijven maken. Professionalisering kan hierbij een middel zijn.

Deze scriptie zal zich voornamelijk gaan richten op oudere docenten die werkzaam zijn bij de
Hogeschool van Amsterdam, Domein Onderwijs en Opvoeding. Deze docenten zijn in het
bijzonder interessant omdat zij de nieuwe generatie docenten opleiden.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van deze scriptie is om alle argumenten voor en tegen de verhoging van de
AOW-leeftijd te bekijken. Vervolgens wordt een overzicht gemaakt van de mogelijkheden voor
Human Resource Management om oudere docenten langer en op niveau inzetbaar te houden
binnen het onderwijs in het geval dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt.

1.3 Probleemstelling
De probleemstelling van deze scriptie luidt:
“Wat moet vanuit Human Resource Management gedaan worden om docenten langer en
professioneel inzetbaar te houden indien de AOW-leeftijd verhoogd wordt?”
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1.3.1 Onderzoeksvragen
Bij de probleemstelling van deze scriptie horen de volgende onderzoeksvragen:
 Wat voor consequenties heeft het verhogen van de AOW-leeftijd voor oudere docenten.
 Welke problemen kunnen zich voordoen bij langer doorwerken.
 Wat voor psychologische effecten heeft langer doorwerken voor de oudere docent.
 Hebben/krijgen oudere docenten andere capaciteiten.
 Welke rol speelt HRM bij het langer inzetbaar houden van oudere docenten.
 Welke rol speelt professionalisering bij het langer inzetbaar houden van oudere docenten.
 Wat wordt verstaan onder professionalisering door de HvA, domein O&O en HBO
docenten.
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Hoofdstuk 2: Maatschappelijk kader
2.1 Maatschappelijk kader
2.1.1 De verhoging van de AOW-leeftijd
In 2008 komen de eerste berichten in het nieuws over het ontstaan van plannen om de AOWleeftijd in Nederland te gaan verhogen. Op 27 juni 2008 meldt nu.nl dat het kabinet niet uitsluit
dat de pensioengerechtigde leeftijd op termijn verhoogd moet worden (“Mogelijke verhoging
AOW-leeftijd”, 2008). Aanleiding van deze uitspraak is het rapport van de Commissie
Arbeidsparticipatie, “Naar een toekomst die werkt, advies commissie arbeidsparticipatie” dat is
uitgebracht op 16 juni 2008. De Commissie Arbeidsparticipatie heeft in december 2007 van de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdracht gekregen voorstellen te formuleren die
ertoe zouden leiden dat in Nederland meer mensen meer aan het werk gaan en die de werking van
de arbeidsmarkt verbeteren (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008). In het rapport meldt de
commissie vijf knelpunten in de huidige arbeidsmarkt die een hogere arbeidsparticipatie in de
weg staan (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, p. 5):

-

Een groep van 900.000 mensen staat onvrijwillig langs de kant.

-

Er wordt veel gewerkt in (kleine) deeltijdbanen.

-

De arbeidsmarkt voor ouderen (55+) zit op slot.

-

Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de arbeidsmarkt.

-

De inzetbaarheid schiet tekort.

Wat betreft de arbeidsmarkt voor ouderen meldt het rapport het volgende:
“De arbeidsmarkt voor ouderen (55+) werkt niet. Ouderen zijn onvoldoende inzetbaar en treden
te vaak vroeg uit. Ter illustratie: van alle 55- plussers die in de WW terechtkomen, vindt slechts
14 procent binnen één jaar weer werk. Ook neemt de arbeidsmobiliteit met het stijgen van de
jaren sterk af. Oudere werknemers veranderen veel minder vaak van baan of functie, waardoor
zij minder leren. Dat is slecht voor hun inzetbaarheid. Het resultaat is dat van alle werknemers
tussen de 60 en 64 jaar er maar een op de drie werkt”
(Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, p. 5),
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Het rapport biedt een handreiking naar een „toekomst die werkt‟ door drie sporen te introduceren.
Het eerste spoor is om zo snel mogelijk meer mensen aan het werk te krijgen. Hierin adviseert de
commissie te investeren in de ondersteuning van mensen bij het vinden van werk en in
maatregelen die het mogelijk maken om langer en meer uren te werken. Voorbeelden die
genoemd worden zijn het verbeteren van de uitvoering van re-integratie, het stimuleren van
werknemers in deeltijdbanen om meer uren te werken, het verbeteren van de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt en het verhogen van de inzetbaarheid. Daarnaast adviseert de
commissie tevens het stimuleren van werken tot de AOW-leeftijd (Commissie
Arbeidsparticipatie, 2008, p. 7). De commissie geeft aan dat slechts één op de drie mensen tussen
de 60 en 65 jaar werkt en dat doorwerken tot de AOW-leeftijd weer de norm moet worden. De
commissie doet daarom voorstellen voor drie partijen; de werknemers, de werkgevers en de
sociale partners. Voor werknemers wordt langer werken financieel aantrekkelijker en beter
mogelijk doordat de arbeidskorting voor ouderen substantieel verhoogd wordt, waardoor zij
minder belasting gaan betalen als ze doorwerken. Voor werkgevers wordt de premievrijstelling
voor sociale zekerheidspremies verhoogd als zij ouderen in dienst nemen. Daarnaast krijgen
sociale partners een oproep om de bestaande mogelijkheden voor geleidelijke afbouw van de
werkduur beter te benutten (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, p. 8).

Het tweede spoor dat de commissie noemt is werkzekerheid voor iedereen. Hierin wil de
commissie het functioneren van de arbeidsmarkt verbeteren door onder andere een werkbudget
aan werknemers te verlenen om hun inzetbaarheid op peil te houden. Daarnaast adviseert de
commissie om de WW om te vormen tot een werkverzekering die stimuleert om werkeloosheid te
voorkomen (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, p. 9).

Het derde spoor is duurzame arbeidsparticipatie. Volgens de commissie wordt duurzame
arbeidsparticipatie bereikt door de AOW- en pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen en door
vanaf 2011 de AOW geleidelijk te fiscaliseren (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, p. 11). Het
voorstel is om uiterlijk in 2016 te beginnen met de koppeling van de AOW-leeftijd aan de
levensverwachting door de AOW-leeftijd met één maand per jaar te verhogen. In 2040 is de
pensioenleeftijd dan 67 jaar.
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De commissie geeft aan dat vele andere landen soortgelijke veranderingen hebben doorgevoerd,
zoals Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, p. 12). Volgens de commissie is doorwerken na het
vijfenzestigste jaar nodig om drie redenen (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, p. 12):

-

Het levert een belangrijke bijdrage aan de arbeidsparticipatie.

-

Het is goed voor een financieel gezonde en sociale samenleving. Doordat mensen
geleidelijk langer gaan werken nemen de belastinginkomsten toe en doordat ze later
AOW krijgen dalen de uitgaven.

-

Het dekt de stortingen in het Werkbudget, het voorstel wat in spoor 2 aan bod komt. Door
verhoging van de pensioenleeftijd krijgen werkgevers financiële ruimte om de stortingen
in het Werkbudget kostenneutraal te financieren. Werknemers werken langer door om een
pensioen van zeventig procent van hun laatstverdiende loon op te bouwen.

De AOW notitie
De commissie noemt de verhoging van de AOW-leeftijd de meest effectieve en sociale manier
om de participatie te verhogen en tegelijkertijd de overheidsfinanciën te versterken en collectieve
voorzieningen te waarborgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
reageert op het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie met de lancering van de AOW
notitie op 9 juni 2009. In de AOW notitie wordt uitgebreid ingegaan op de plannen om de AOWleeftijd te verhogen naar 67 jaar. De notitie licht de achtergronden van het besluit en de mogelijke
invulling van een hogere pensioenleeftijd toe. Aanleiding van het voornemen om de AOWleeftijd te verhogen is de verslechtering van de overheidsfinanciën als gevolg van de
economische crisis (SZW, 2009a, p. 5). Sinds het einde van de negentiende eeuw neemt de
gemiddelde leeftijd van de bevolking toe. Steeds meer mensen genieten steeds langer van hun
pensioen. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen dat via belasting en premie bijdraagt aan de
AOW omdat de bevolking sinds het eind van de jaren zestig veel minder snel groeit (SZW,
2009a, p. 5). Tegenover één AOW-gerechtigde stonden in 1957 nog ruim zes mensen tussen de
20 en 64 jaar, nu is dat één op vier en op het hoogtepunt van de vergrijzing, rond 2040, verwacht
het kabinet dat de verhouding één op twee zal zijn (SZW, 2009a, p. 5). Doordat de economische
crisis Nederland ernstig getroffen heeft, is geld dat bestemd was voor de toekomst, nu gebruikt.
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In combinatie met de vergrijzing zorgt dit ervoor dat de houdbaarheid van de verzorgingsstaat
onder druk komt te staan (SZW, 2009a, p. 5).

In de AOW notitie worden drie soorten oplossingen aangedragen (SZW, 2009a, p. 5):

-

Aanpassen van regelingen en voorzieningen waarvan door de vergrijzing vaker gebruik
worden gemaakt.
Volgens het kabinet zullen de kosten van de AOW en de zorg het hardst stijgen als gevolg
van de vergrijzing. De stijging komt neer op ruim 4% van het Bruto Binnenlands Product
voor beide gevallen. Het ligt daarom volgens het kabinet voor de hand om regelingen
waar de stijgingen het sterkst zijn aan te passen.

-

Een breder draagvlak scheppen door hogere participatie en langer doorwerken.
Een verhoogde arbeidsparticipatie leidt volgens het kabinet zowel tot meer inkomsten van
de staat als tot beperking van de uitgaven. Verhoging van de arbeidsparticipatie beperkt
de noodzaak tot verhoging van de belastingdruk.

-

Sparen door middel van hogere lasten of lagere uitgaven.
Sparen kan door te bezuinigen op collectieve uitgaven of door de belasting- en
premiedruk te laten toenemen. Deze laatste optie is niet wenselijk volgens het kabinet
omdat het de economie en werkgelegenheid geen goed doet.

Volgens het kabinet draagt de verhoging van de pensioenleeftijd bij aan elk van de drie
genoemde oplossingsrichtingen (SZW, 2009a, p. 6). Het past een regeling aan waarop, door de
vergrijzing, een groter beroep wordt gedaan, het beperkt de collectieve lasten en draagt bij aan de
arbeidsparticipatie waardoor het leidt tot een versterking van de Nederlandse economie (SZW,
2009a, p. 6).
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In de AOW notitie worden verschillende varianten voor een hogere AOW-leeftijd voorgesteld.

-

Vaste of flexibele pensioenleeftijd (SZW, 2009a, p. 6)
Als er gekozen wordt voor een vaste pensioenleeftijd is er duidelijkheid en zekerheid voor
ouderen en een eenduidige uitvoering. Het nadeel is dat als mensen steeds langer leven de
gemiddelde duur van het pensioen ook oploopt. Bij een flexibele pensioenleeftijd kan de
pensioenleeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting zodat de gemiddelde duur,
en dus de kosten, niet oplopen. De pensioenleeftijd kan ook gekoppeld worden aan de
duur van het werkzame leven, bijvoorbeeld door recht op volledige AOW te koppelen aan
een arbeidsverleden van veertig jaar en een minimale leeftijd van 63 jaar. Deze variant is
echter lastiger in te voeren omdat er een goede en betrouwbare registratie van ieders
arbeidsverleden voor nodig is.

-

Combinatie vaste pensioenleeftijd en arbeidsverleden (SZW, 2009a, p. 7)
Er is tevens een combinatie mogelijk waarbij AOW opgebouwd wordt als iemand in
Nederland woont en een bepaald aantal jaren heeft gewerkt. Iemand zou bijvoorbeeld na
45 jaren te hebben gewerkt AOW kunnen krijgen ook al heeft hij nog niet de AOW
gerechtigde leeftijd bereikt. Deze variant is geen goede oplossing volgens het kabinet
aangezien de pensioenleeftijd omlaag gaat als veel mensen eerder met pensioen kunnen
gaan.

-

Flexibilisering naar keuze (SZW, 2009a, p. 7)
Het kabinet vindt deze variant ook geen goede oplossing aangezien een volledige
keuzevrijheid mensen de mogelijkheid zou geven om zo vroeg met pensioen te gaan dat
hun AOW lager uitvalt dan wat als aanvaardbaar minimum wordt beschouwd

-

Flexibilisering rond een vaste pensioenleeftijd (SZW, 2009a, p. 7)
De laatste optie is om flexibilisering op basis van eigen keuze te combineren met een
vaste pensioenleeftijd. Dit sluit aan op de behoefte van ouderen om het werkzame leven
niet abrupt te stoppen maar geleidelijk af te bouwen. Op deze manier kunnen ouderen
bijvoorbeeld vanaf hun 65e jaar een dag AOW opnemen en vanaf het 66e jaar twee dagen.
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Welke optie ook gekozen wordt, volgens het kabinet kan de overgang van 65 naar 67 jaar niet
direct ingevoerd worden. De verhoging zal geleidelijk plaats moeten vinden (SZW, 2009a, p. 7)3

Langer doorwerken
Er zijn belemmeringen die het langer doorwerken van ouderen kunnen verhinderen of beperken.
In de AOW notitie wordt hier ook op in gegaan. Hierin staat vermeld dat werkgevers minder
investeren in mensen wanneer deze ouder worden (SZW, 2009a, p. 8). Het op peil houden van de
inzetbaarheid maar ook van de wil en mogelijkheden om op hogere leeftijd van werk te wisselen
is belangrijk. Langer doorwerken kan worden bevorderd door de mogelijkheid van een
geleidelijke afbouw van het werkzame leven (SZW, 2009a, p. 8). In de notitie wordt tevens
aangegeven dat ouderen minder kans hebben om werk te vinden dan andere leeftijdsgroepen.
Daarom heeft het kabinet eind 2008 een premiekorting van 6500 euro gedurende drie jaar
ingevoerd voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van boven de 50 jaar in dienst nemen.
Werkgevers krijgen tevens premiekorting als zij ouderen van boven de 62 jaar in dienst houden
(SZW, 2009a, p. 8). Daarnaast wordt langer doorwerken aantrekkelijker gemaakt door de
invoering van een substantiële doorwerkbonus.

Naast premies en bonussen is het van groot belang dat er meer aandacht wordt gegeven aan het
tegengaan van leeftijdsdiscriminatie en het ontwikkelen van beleid op duurzame inzetbaarheid
van ouderen. Langer door blijven werken en gezond blijven vraagt om investeringen in betere en
bredere inzetbaarheid van werknemers en om investeringen in arbeidsomstandigheden (SZW,
2009a, p. 8). In het onderwijs zal dit ook voor oudere docenten opgepakt moeten worden.

Reacties op voorstel verhoging AOW-leeftijd
Na het verschijnen van de AOW notitie over de mogelijke invulling van de verhoging van de
pensioenleeftijd, is er op de website van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een dossier verschenen waarin de mogelijkheid is opgenomen voor mensen om
een reactie te geven op de AOW notitie.
3

Het SZW meldt op 30 maart 2010 dat nadat het kabinet demissionair is geworden, de Tweede Kamer heeft besloten

het wetsvoorstel waarin de verhoging van de AOW-leeftijd wordt geregeld, vooralsnog niet te behandelen.

18

Het SZW heeft een samenvatting gemaakt van de reacties die achtergelaten zijn op de website
(SZW, 2009b, p. 1). De samenvatting benadrukt dat sitebezoekers die een reactieformulier
invullen geen representatieve afspiegeling zijn van de bevolking. Er zijn in de periode van 8 juni
tot en met 4 oktober 2009 echter wel veel reacties binnengekomen, namelijk 3459 (SZW, 2009b,
p. 1). Het overgrote deel van de reacties is afkomstig uit hogere leeftijdscategorieën, 55% valt in
de groep van 51 tot 60 jaar (SZW, 2009b, p. 2). Dit resultaat past volgens het SZW goed in het
beeld dat uit mediaberichtgeving en (opinie)onderzoek opduikt, namelijk dat oudere werknemers
zich relatief het meest zorgen maken over verhoging van de AOW-leeftijd en er ook het meest
tegen gekant zijn (SZW, 2009b, p. 2).

Figuur 1: Meningen over de verhoging van de AOW-leeftijd (SZW, 2009b, p. 3)

In Figuur 1 is de verdeling te zien van de meningen die mensen hebben gegeven over de
verhoging van de AOW-leeftijd. Hieruit blijkt dat 82% van de mensen die een reactie hebben
gegeven tegen de verhoging zijn, slechts 3 % voorstander van de verhoging is en 7 % onder
bepaalde voorwaarde voorstander is.
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In de samenvatting worden citaten gegeven van reacties die kenmerkend zijn, bijvoorbeeld:
“Een flexibele pensioenleeftijd is wenselijk. Mensen in zittende
beroepen kunnen meestal langer doorwerken dan mensen zoals metselaars, stratenmakers
enz. Men zou moeten mogen kiezen om na het 65ste levensjaar door te werken of niet. De
pensioenleeftijd moet 65 jaar blijven.” (SZW, 2009b, p. 3).
“Als werknemer met op dit
moment 45 werkzame jaren, doe ik een beroep op uw sociale gevoel om werknemers die meer
dan 40 jaar hebben gewerkt te ontzien. Zij hebben hun steentje aan deze maatschappij naar
mijn idee wel bijgedragen. Als iedereen minimaal 40 jaar werkt, krijgen we een eerlijke
verdeling van werkzame jaren.”( SZW, 2009b, p. 4).

De zorgen onder de mensen die een reactieformulier hebben ingevuld concentreren zich vooral
op zware beroepen en het aantal gewerkte dienstjaren. De combinatie van deze argumenten is
volgens het SZW vaak de reden om de verhoging van de AOW-leeftijd af te wijzen (SZW,
2009b, p. 4). Een kenmerkend citaat voor de angsten van de mensen die gereageerd hebben is het
volgende:
“Ik vind ophogen van de AOW-leeftijd moeilijk te verkopen én te verkroppen, zo lang de
participatiemogelijkheden middels werk van ouderen nog zo slecht zijn. Werkgevers houden
de deur dicht voor ouderen vanwege allerlei vooroordelen en soms terechte risico‟s.” (SZW,
2009b, p. 4).

Hier wordt het belang van een goed ouderenbeleid zichtbaar. De samenvatting van de reacties is
gemaakt om een beeld te krijgen van de meningen van mensen over de verhoging van de AOWleeftijd. Om echter een representatief beeld te krijgen van de mening van de bevolking zou een
onafhankelijke steekproef gedaan moeten worden.
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Reactie CPB op voorstel verhoging AOW-leeftijd
Het ministerie van SZW heeft het Centraal Planbureau verzocht om de gevolgen van het
kabinetsvoorstel voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te bepalen. Het voorstel van het
SZW omvat de volgende elementen (CPB, 2010):

-

De AOW-leeftijd wordt in twee stappen verhoogd. De eerste verhoging naar 66 jaar heeft
betrekking op de geboortecohorten 1955 tot en met 1959. De geboortecohorten vanaf
1960 hebben een AOW-leeftijd van 67 jaar.

-

De fiscale faciliëring van aanvullende pensioenen wordt beperkt door verhoging van de
richtleeftijd en verlaging van het maximale opbouwpercentage. De richtleeftijd wordt op 1
januari 2020 in één keer opgetrokken naar 67 jaar.

-

De invoering van beleid dat samenhangt met de verhoging van de AOW-leeftijd:
o De mogelijkheid om de AOW eerder op te nemen (flexibilisering), en de
introductie van een nieuwe aanvullende inkomensafhankelijke arbeidskorting voor
werknemers van 62 t/m 64 jaar. Werknemers die aan vier eisen voldoen, worden
in staat gesteld om hun AOW-uitkering met een actuariële korting in te laten gaan
op de leeftijd van 65 of 66 jaar:
1. Men verricht betaalde arbeid tot aan het verkrijgen van de AOW-uitkering.
2. Men heeft gedurende minstens 42 jaar gewerkt, waarbij:
a. jaarlijks minstens het wettelijk minimumloon is verdiend.
b. minstens 1225 uren per jaar is gewerkt.
3. Men beschikt over voldoende aanvullend pensioen. Dit ter voorkoming dat
men als gevolg van het flexibiliseren een beroep kan doen op de bijstand en is
bereid om te stoppen met het verrichten van betaald werk.
4. De invoering van een inkomensvoorziening voor oudere werklozen en
arbeidsongeschikten.
o De invoering van een inkomensvoorziening voor oudere werklozen en
arbeidsongeschikten.
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o Duurzaam inzetbaarheidbeleid:
1. In de Arbo-wet worden bepalingen opgenomen waardoor werkgever en
werknemer ieder verantwoordelijk worden gesteld om lange termijn
gezondheidsrisico‟s zoveel mogelijk te voorkomen.
2. Werknemers die gedurende 30 jaar een “zwaar beroep” hebben uitgeoefend
krijgen tijdig een “reëel alternatief” aangeboden van hun werkgever. Als de
werkgever dit niet biedt, dan wordt hij verplicht om het financieel mogelijk te
maken dat de werknemer met ingang van zijn 65e levensjaar stopt met werken.

Het CPB geeft in de notitie een reactie op het voorstel en gaat in op de houdbaarheid van het
voorstel. Het CPB geeft aan dat het wetvoorstel leidt tot een besparing op de AOW lasten en een
verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen (CPB, 2010, p. 1). De CPB methodiek kan
eigenlijk enkel houdbaarheidseffecten berekenen van maatregelen die uiterlijk in de komende
kabinetsperiode (uiterlijk 2015) een betekenisvolle stap hebben gezet. Aangezien het voorstel van
de AOW-leeftijdsverhoging pas ingaat vanaf 2020 kan de maatregel gemakkelijk ongedaan
worden gemaakt door latere kabinetten (CPB, 2010, p. 1). Het CPB heeft ondanks dit gegeven
toch de houdbaarheidswinst berekend en komt uit op 0.7 % van het bruto binnenlands product.
Per saldo hebben de twee beleidsmaatregelen, de flexibilisering en de overbruggingsregeling, een
klein negatief effect op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën (CPB, 2010, p. 2). De
regelingen leiden er samen met de introductie van een nieuwe arbeidskorting wel toe dat de
categorie 65 – 67 speciaal wordt, wat nadelig is voor de arbeidsparticipatie. Het duurzame
inzetbaarheidbeleid is volgens het CPB nog onvoldoende uitgewerkt om mee te kunnen nemen in
de berekening. Tot slot concludeert het CPB dat het verlies van twee jaar AOW relatief de
grootste inkomenseffecten heeft voor de laagste inkomens (CPB, 2010, p. 2).

2.1.2 De vakbonden
Naast de voorgenoemde argumenten is het ook van belang om de argumenten van de vakbonden
en de werkgeversverenigingen te bekijken. Ook de werkgevers en werknemers in Nederland
hebben voor- en tegenargumenten als het gaat om de verhoging van de AOW-leeftijd. De
werknemers zijn vertegenwoordigd door de vakbonden.
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De twee grootste vakbonden in Nederland zijn het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en
de Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV). Bij het CNV zijn 11 vakbonden aangesloten en
het CNV heeft ongeveer 350 000 leden (CNV, 2010). De FNV is de grootste vakbond met 1.4
miljoen leden en 17 aangesloten bonden (FNV, 2010).

FNV
De FNV geeft op hun website aan tegen de verhoging van de AOW-leeftijd te zijn (FNV, 2010).
Zij hebben hun leden gevraagd naar hun mening over de bezuiniging op de AOW en een
overgrote meerderheid van de stemmers is het niet met de verhoging eens. De FNV draagt 12
argumenten tegen de verhoging aan (FNV, 2010):

1. De bezuiniging op de AOW-leeftijd treft vooral de lagere en middeninkomens.
De FNV geeft aan dat mensen met hogere inkomens makkelijker kunnen bijsparen om het
AOW gat te overbruggen in vergelijking met mensen met lagere en middeninkomens.
2. Laagopgeleiden betalen de rekening van de kredietcrisis.
De FNV geeft aan dat hoogopgeleide mensen gemiddeld zes jaar langer leven dan
laagopgeleide mensen. Het verschil wordt 19 jaar als goede gezondheid als factor wordt
meegenomen. De verhoging van de AOW-leeftijd zal volgens de FNV de verschillen
tussen (gezonde) levensverwachting tussen lager- en hogeropgeleiden groter maken.
Lageropgeleiden beginnen tevens vroeger met werken en betalen meer premies en
belastingen dan hoger opgeleiden in hun leven.
3. De stijgende kosten van de AOW worden overschat.
Volgens de FNV berekent het Centraal Planbureau dat de AOW wordt verhoogd met de
incidentele loonstijging terwijl het wordt aangepast aan de contractlonen.
Als het goed wordt berekend komen volgens de FNV de AOW kosten lager uit en staat
het gelijk aan een AOW die drie jaar later ingaat.
4. Aanvullende pensioenen gaan voor een steeds hogere belastingopbrengst zorgen.
Volgens de FNV is een goede AOW van groot belang door de huidige tegenvallers bij
pensioenfondsen.
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5. De AOW-uitkering wordt met minimaal € 25.000 uitgekleed.
De hoogte van de AOW-uitkering bedraagt voor een alleenstaande ongeveer € 12.500 per
jaar. Een verhoging van de AOW-leeftijd met twee jaar betekent dus dat mensen € 25.000
inleveren volgens de FNV. Gehuwden raken € 35.000 per huishouden kwijt. De FNV
geeft aan dat mensen met lagere- en middeninkomens afhankelijk zijn van de AOW en het
zwaarst worden getroffen.
6. Naast de AOW worden ook de pensioenuitkeringen verhoogd naar 67 jaar.
Volgens de FNV wil het kabinet niet alleen bezuinigen op de AOW, maar tegelijkertijd
ook op het aanvullend pensioen door de pensioenuitkeringen te verhogen naar 67 jaar.
7. Jongeren betalen de grootste rekening.
Volgens de FNV leveren tieners, twintigers en begin dertigers twee jaar AOW in. De
FNV wil dat de stijgende kosten van de AOW evenredig over inkomensgroepen en
generaties worden verdeeld en niet naar de jongeren worden doorgeschoven.
8. Veel oudere werknemers worden werkloos, arbeidsongeschikt of komen in de bijstand.
De FNV geeft aan dat van de mensen tussen de 60 en 65 jaar slechts 30 procent werkt,
van de 64-jarigen slechts circa 13 procent en van de 65-plussers ruim 2 procent. Daarnaast
zegt de FNV dat werkgevers erg terughoudend zijn met het aannemen van 60-plussers. In
2007 werd meer dan 80 procent van de vacatures vervuld door mensen jonger dan 40 jaar.
Dit betekent volgens de FNV dat de meerderheid van de mensen op 65-jarige leeftijd die
geen AOW-uitkering zou ontvangen, in de WW, WIA of in de bijstand terechtkomt of
hier nog twee jaar langer in blijft.
9. AOW-bezuiniging leidt tot lagere arbeidsproductiviteit.
De FNV denkt dat de verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk zal leiden tot een daling
van de gemiddelde arbeidsproductiviteit omdat er door werkgevers nauwelijks wordt
geïnvesteerd in scholing en loopbaanontwikkeling voor oudere werknemers.
10. De verhoging van de AOW-leeftijd benadeelt mensen die eerder zijn begonnen met
werken.
De bezuiniging op de AOW houdt geen rekening met het arbeidsverleden van mensen. Er
bestaan grote verschillen in de leeftijd waarop mensen beginnen met werken. Deze lopen
op tot tien jaar of meer.
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11. Uitzondering voor zware beroepen is valse belofte.
Volgens de FNV maakt het kabinet geen geld vrij om voor zware beroepen een aparte
regeling te treffen en is het in de praktijk onmogelijk om een onderscheid te maken tussen
zware en gewone beroepen.
12. De bezuiniging op de AOW is een aantasting van een hoeksteen in de sociale zekerheid.
Volgens de FNV is de AOW al 52 jaar een hoeksteen binnen de sociale zekerheid en is
het niet acceptabel om deze aan te passen.

Als alternatief voor de verhoging van de AOW-leeftijd doet de FNV een aantal voorstellen, zoals
een ander belastingstelsel, beperking van de hypotheekrenteaftrek en een doorwerkbonus voor
mensen van 62 jaar en ouder. Een ander voorstel is om het langer doorwerken na 65 jaar niet
verplicht te stellen, maar wel mogelijk te maken. Volgens de FNV zijn er werknemers die
vrijwillig langer door willen werken, maar die nu de mogelijkheid niet krijgen als zij 65 zijn.
(FNV, 2010).

CNV
Het CNV zegt een keuzevrijheid te willen geven (CNV, 2010). Het CNV wil dat mensen kunnen
kiezen tussen eerder stoppen met een nette uitkering, of later stoppen met een iets hogere
uitkering. Het CNV pleit voor meer banen voor mensen onder de 65 en is van mening dat als de
verhoging doorgezet wordt er ook voor meer werk gezorgd moet worden.

2.1.3 De werkgeversverenigingen
Ook de werkgevers hebben een mening over de verhoging van de AOW-leeftijd. De grootste
werkgeversvereniging is het VNO-NCW. Het VNO-NCW werkt nauw samen met een andere
werkgeversvereniging, MKB Nederland. Samen zijn ze vertegenwoordigd in de Sociaal
Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid.

In 2008 hebben het VNO-NCW en MKB Nederland samen met nog twee andere
werkgeversorganisaties (LTO Nederland en AWVN) al een voorstel gedaan om de AOW-leeftijd
te gaan verhogen naar 67 jaar. Dit hebben zij verwerkt in een rapport waarin zij voorstellen doen
voor een wendbaar en weerbaar pensioen (VNO-NCW, MKB, LTO, AWVN, 2008).
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De verhoging van de AOW-leeftijd met inachtneming van zware beroepen is volgens de
werkgeversverenigingen noodzakelijk vanwege de vergrijzing.

2.1.4 Professionalisering
De verhoging van de AOW-leeftijd zal een impact hebben op docenten in het onderwijs. Als zij
langer moeten gaan doorwerken zullen daar goede, ondersteunende maatregelen voor genomen
moeten worden. Langer doorwerken is echter niet het enige waar docenten mee te maken krijgen,
er is tevens een andere ontwikkeling in het onderwijs te zien. De toenemende vraag naar
professionalisering van docenten vanuit de maatschappij, zoals genoemd in de inleiding, legt een
andere druk op docenten. In het onderwijs zal met zowel langer doorwerken als de vraag naar
professionalisering van docenten rekening gehouden moeten worden.

Definitie professionalisering
Er is in de sociologie geen eenduidige definitie te vinden van professionalisering. Socioloog Van
der Krogt (1981) onderscheidt wel een drietal benaderingen van professionalisering:

-

De kenmerkbenadering
De essentie van deze benadering is dat professies worden beschouwd als beroepen die een
aantal basiskenmerken gemeen hebben, die hen van de andere beroepen onderscheidt
(Van der Krogt, 1981).

-

De functionalistische benadering
Deze benadering gaat ervan uit dat professionele beroepen in de maatschappij een aantal
functies vervullen die in belangrijke mate verbonden zijn met de centrale waarden van de
samenleving (Van der Krogt, 1981).

-

De machtsbenadering
Professionalisering is in deze benadering een strategie ter wille van de
belangenbehartiging (Van der Krogt, 1981).

In hoofdstuk 2.1.5. zal ik ingaan op de kenmerken van professionalisering die de HBO-raad
noemt. In hoofdstuk 4.1 zal ik bespreken hoe de HvA, het domein O&O en de HBO docenten
zelf professionalisering definiëren.
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Human Relations beweging
De Human Relations beweging is ontstaan in de jaren ´30 als reactie op de vervreemding van de
arbeiders en keerde zich tegen rationalisering van de arbeid, met name tegen het Taylorisme en
het Scientific Management (Van Dam en Marcus, 2005, p.22). Het gaat ervan uit dat mensen niet
alleen materiële behoeften hebben, maar ook sociaalpsychische behoeften zoals plezier in werk
(self-fulfillment), sociale contacten en participatie in besluitvorming. Er is een link te zien tussen
de Human Relations beweging en professionalisering. De Human Relations beweging stimuleert
ontwikkeling van werknemers, wat het belangrijkste onderdeel van professionalisering is.

De betrokkenheidstrategie is een onderdeel van de Human Relations beweging die gericht is op
de ontwikkeling van de medewerkers, net als professionalisering (Van Dam en Marcus, 2005,
p.22). De doelen van de beweging zijn er voor te zorgen dat medewerkers zich meer kunnen
ontplooien, meer zeggenschap krijgen over hun eigen werk en meer betrokken worden bij
organisatiedoelen en –beleid. Aan de Human Relations Beweging worden verschillende HRM
doelen gekoppeld, zoals het verminderen van ziekteverzuim en het verbeteren van prestaties,
productieve samenwerking en betrokkenheid (“commitment”). Meer productiviteit zou
bijvoorbeeld niet alleen behaald worden door goede fysieke omstandigheden maar ook door
goede sociale omstandigheden en zinvol werk (Van Dam en Marcus, 2005, p. 23). Deze
gedachten sluiten aan bij de ICT revolutie, de revolutie in de informatie- en
communicatietechnologie, ontstaan in de loop van de jaren tachtig van de twintigste eeuw door
het gebruik van computers, mobiele telefonie en internet (“ICT revolutie”, 2001). De ICT
revolutie zorgt ervoor dat mensen op vele mogelijke manieren in contact komen met elkaar, maar
ook aan informatie kunnen komen. Hierdoor wordt de kenniseconomie versterkt, waarbij er
steeds meer behoefte komt aan het verkrijgen en verbreden van kennis. Dit gebeurt ook op de
werkvloer waar medewerkers worden geacht voldoende kennis te hebben en flexibel te kunnen
reageren op ontwikkelingen.

Het doel van de Human Relations beweging is het verhogen van de betrokkenheid (Van Dam en
Marcus, 2005, p. 23). Bij betrokkenheid gaat het om het niveau van betrokkenheid van de
medewerkers bij hun werk, maar ook in hoeverre managers betrokken zijn bij werknemers.
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Dit wordt door middel van taakverdieping (meer beslissingsbevoegdheden over hoe en met wie
men werkt) en taakverbreding (meer verschillende taken) bewerkstelligd.

Het gevolg van de Human Relations beweging is de versterkte rol van HRM. Er komt meer
aandacht voor ontwikkeling, training, goede rekrutering en selectie, beloningssystemen en
flexibele werkschema‟s. Tevens worden medewerkers opgedeeld in teams met één teamleider. De
teamleider stuurt het team aan, motiveert en heeft geen controlerende maar een stimulerende rol.
Het doel is om de productiviteit van het team en de individuen te verhogen door samenwerking
en supervisie (Gómez-Mejia, Balkin & Cardy, 2005, p. 13). De kenmerken van de Human
Relations beweging, zoals toenemende taakverdieping, taakverbreding en ontwikkeling van
medewerkers zijn ook onderdeel van professionalisering.

Het onderwijs en de gevolgen van de Human Relations beweging
De ontwikkeling van de Human Relations beweging is ook in het onderwijs te zien. Volgens de
HvA vraagt de maatschappij om innovatieve en flexibele hoger opgeleiden. Kennis wordt
genoemd door de HvA als de sleutelvariabele voor innovatie (HvA, 2009). De HBO docenten
zijn belangrijk omdat zij niet alleen kennis overdragen, maar die ook steeds vernieuwen en
uitbreiden. Als gevolg van de groeiende behoefte aan flexibiliteit en innovativiteit is het
competentiegericht onderwijs en opleiden ingevoerd (OCW, 2009). De Human Relations
beweging komt hierin sterk naar voren. De nadruk bij competentiegericht onderwijs en opleiden
ligt op een aantal competenties die gekoppeld zijn aan de functie van een docent. De docent moet
zich ontwikkelen in competenties die de hele organisatie nastreeft maar ook in competenties die
horen bij zijn/haar functie. Dit is een vooronderstelling van professionalisering. Ook moet de
docent leren om de studenten te begeleiden in de ontwikkeling van hun competenties. De
docenten worden opgedeeld in groepen en vallen onder een teamleider die hen begeleidt.
Daarnaast worden ook de studenten opgedeeld in groepen waar de docent de
begeleider/supervisor van wordt. Deze nieuwe rol van de docent vereist veel aandacht en verdere
ontwikkeling waardoor er meer behoefte aan professionaliteit ontstaat.
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Ook hogescholen houden zich bezig met de kwaliteit van onderwijs en professionalisering. De
HRM-lectoraten van de Hogeschool InHolland, de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van
Amsterdam en de Haagse Hogeschool hebben hiervoor een onderzoeksproject opgezet (Biemans
et al., 2009). Samen analyseren zij hoe de professionalisering van docenten binnen de
Nederlandse Hogescholen verloopt en wat de slaag- en faalfactoren zijn. In de projecthandleiding
staan in het kader van de nieuwe rol van de docent vier speerpunten, welke hieronder geciteerd
staan (Biemans et al., 2009, pp. 2-3):


Nieuw professionalisme
Nieuwsgierigheid naar kennis over de professie wordt een grondhouding van de nieuwe
HBO docenten4. Zij zijn gericht op voortdurende vernieuwing van de praktijk, een
kenmerk van een „nieuw professionalisme‟ (Leijnse, Hulst & Vroomans, 2006/2007).
Dit alles opdat zij op hun beurt de nieuwsgierigheid van hun studenten (de professionals
van de toekomst) kunnen prikkelen en de basis kunnen leggen voor het levenslange
leerproces dat van afgestudeerden gevraagd zal gaan worden.



Onderzoekstaken voor de docent
De kennisvraag uit de praktijk wordt onder druk van innovatie veelvormiger
en weerspiegelt zich niet langer in formele opleidingen. Kennis kan verouderen en HBO
docenten zijn in de toekomst voortdurend bezig om hun kennis te actualiseren. Dat vraagt
niet alleen een onderzoekende houding van de docenten, maar ook hun participatie in
praktijkgericht onderzoek. De opkomst van het onderzoek binnen Hogescholen is een
belangrijke uitwerking van de HBO-instelling als kenniscentrum.



Opleidingsniveau HBO- docent
Het met ruime financiële middelen ondersteunde streven naar meer HBO docenten met
een mastertitel of zelfs met een PhD illustreert de behoefte aan hoger gekwalificeerde
docenten in het HBO.

4

Docenten worden dus geacht zelfreflectief te zijn.
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Nieuwe ontwikkelingen in de opleiding voor opleiders
Nieuw professionalisme dwingt tot herbezinning op de taak van de opleiders van docenten
in Hogescholen, waaronder docenten aan lerarenopleidingen, PABO‟s en de lectoren. De
taak kan niet meer alleen gericht zijn op het overbrengen van kennis, maar moet ook
gericht zijn op het coachen en begeleiden van leerlingen.

2.1.5 Professionalisering in het onderwijs
Bovengenoemde ontwikkelingen sluiten aan bij de visie van de HBO-raad, de belangen- en
werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen. Het manifest “Toekomstperspectief voor
hogeschool en medewerker” van de HBO-raad en de sociale partners gaat in op de
professionalisering van HBO docenten en beschrijft:
“Investeren in de professionaliteit van het HBO leidt tot een belangrijke bijdrage
aan de verhoging van de kwaliteit en duurzaamheid van de kenniseconomie”5
Het hoger beroepsonderwijs moet zich volgens de HBO-raad omvormen van docerende
instellingen naar instituten waar kennis wordt verworven en gedeeld.
De docent zal zich in dat proces meer en meer ontwikkelen tot een kennismakelaar die zoekt naar
de juiste match tussen vraag en aanbod van informatie en ontwikkeling (HBO-raad en sociale
partners, 2006, p. 2). Dit duidt op de vermarkting van het HBO. De HBO-raad stelt (HBO-raad en
sociale partners, 2006, p. 2):
“De professionaliteit van de HBO docent komt tot uiting in de kwaliteit van het onderwijs en de
maatschappelijke contacten met afnemers als het bedrijfsleven”

De docent is het visitekaartje van de sector (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 2). Er moet
dus geïnvesteerd worden in de professionaliteit van de HBO docenten die nieuwe kennis weten
om te zetten in het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken (HBO-raad en
sociale partners, 2006, p. 2).

5

Dit lijkt op de instrumentalisering van de docent. Opvallend is dat het verwerven van kennis in deze definitie niet
wordt genoemd en dat kennis alleen in verband wordt gebracht met de economie.
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De HBO-raad stelt in dit kader vijf thema‟s op waar de doelen die worden beoogd met deze
investering in worden ondergebracht: loopbaanontwikkeling, kwalificaties, opleidingen, regels,
en rechten (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 2). Daarvan hebben de eerste drie thema‟s
(loopbaanontwikkeling, kwalificaties en opleidingen) vooral betrekking op de ontwikkeling van
docenten; de laatste twee (regels en rechten) hebben vooral betrekking op versterking van de
professionaliteit van alle medewerkers. In het manifest Toekomstperspectief voor hogeschool en
medewerker (2006) worden de vijf thema‟s toegelicht:
 Loopbaanontwikkeling
Volgens de HBO-raad leert de professionele docent die klaar is voor de nieuwe rol van het
hoger beroepsonderwijs bij voortduring, ontwikkelt zich in zijn docentschap en wisselt
met regelmaat van takenpakket. Dit maakt volgens de HBO-raad deze professional breed
inzetbaar en creëert een horizontale loopbaan voor de docent. Hogescholen willen hier op
inspelen en meer verscheidenheid in onderwijs- en onderzoekstaken creëren (HBO-raad
en sociale partners, 2006, p. 1). Hierdoor blijft de docent geboeid door zijn werkkring en
wordt er voldoende uitdaging geboden om carrière te maken binnen nieuwe
onderwijsfuncties. Het is opmerkelijk dat de HBO-raad zich niet afvraagt of de docent dit
wel wil.
Het wisselen van takenpakketten is bijvoorbeeld niet gebruikelijk binnen de HvA.
Docenten willen zich wel blijven ontwikkelen, maar het wisselen van takenpakketten is
daar geen (direct) onderdeel van. Een nader onderzoek naar de wensen van de docenten
zelf zou hierbij op zijn plaats zijn.
 Kwalificaties
Volgens de HBO-raad zullen hogescholen een breder opgezet functiebouwwerk
ontwikkelen, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om door te stromen. De aard van
de werkzaamheden bij een hogeschool brengt met zich mee dat er voortdurend contact
met het beroepenveld plaatsvindt. Hierdoor ontstaat kenniscirculatie die noodzakelijk is
om het kennisniveau actueel te houden (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 1). Het
toenemend belang van deze kenniscirculatie zal hogere eisen stellen aan docenten.
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Door het stimuleren en faciliteren van scholing, ontwikkeling en andere vormen van
kenniscirculatie, wordt er volgens de HBO-raad voor gezorgd dat de kwaliteit van de
medewerkers en daarmee de kwaliteit van het hoger onderwijs bij voortduring stijgt.
De vraag is echter of docenten hier ook voor beloond worden, bijvoorbeeld door naar
hogere salarisschalen door te groeien, schalen die nu alleen voorbehouden zijn aan het
management.
 Opleidingen
Doelstelling van sociale partners is om het gebruik van budgetten ten behoeve van
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 2).
Hiertoe willen sociale partners een startniveau voor de waarde van deze budgetten
vaststellen. Daaruit zullen tijd voor en kosten van opleiding en training betaald worden.
Deze budgetten zullen alle ruimte moeten kunnen bieden aan ambities van individuele
docenten; daarom zullen, bijvoorbeeld bij het volgen van een promotietraject, hogere
budgetten beschikbaar worden gesteld (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 2).
 Regels
Om de professional centraal te kunnen stellen en hoogwaardig personeelsbeleid te kunnen
voeren, hebben instellingen volgens de HBO-raad behoefte aan ruimte om aan individuele
wensen van docenten met hun loopbaan tegemoet te kunnen komen. Aan de andere kant
wordt van hedendaagse instellingen (en daarmee van hun medewerkers) verwacht, dat zij
in staat en bereid zijn om verantwoording af te leggen over de besteding van
(maatschappelijke) middelen (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 2). Sociale partners
in het hoger beroepsonderwijs willen daarom op zoek naar een nieuw evenwicht in de
verhouding tussen werkgever en werknemer. Volgens de HBO-raad hecht een
professionele docent evenveel waarde aan zijn pedagogisch-didactische rol als aan goede
samenwerking met collega‟s, intensief contact met afnemers en partners van het hoger
beroepsonderwijs en het afleggen van verantwoording6.

6

Dit leidt echter tot het verlies van beroepsautonomie en wellicht zelfs tot de-professionalisering (Arreman &
Weiner, 2007).
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Volgens de HBO-raad moeten afspraken op instellingsniveau ruimte bieden aan een goede
balans tussen al deze vaardigheden in het personeelsbeleid. Jaarlijkse gesprekken tussen
instelling en medewerkers over de individuele ontwikkeling en prestaties zijn daarbij een
onmisbaar instrument (HBO-raad en sociale partners, 2006, p. 2).
 Rechten
Sociale partners willen nieuwe afspraken maken over het blijvend boeien en binden van
het personeel. Daarbij moet ruimte zijn voor het honoreren van individuele wensen van
medewerkers. Dat vereist investeringen in ontwikkeling en ontplooiing. In een tijd van
een snel vergrijzend personeelsbestand en dreigende tekorten aan gekwalificeerd
personeel, willen hogescholen het langer doorwerken van hun medewerkers graag
stimuleren.

In dit hoofdstuk heb ik het maatschappelijk kader voor zowel langer doorwerken als
professionalisering beschreven. In de komende hoofdstukken zal ik ingaan op hoe de HvA (in het
bijzonder het domein O&O) omgaat met deze twee thema‟s en wat dat voor uitwerking heeft op
de docenten.
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2.2 Hypothesen
De toenemende vraag naar professionalisering en de eventuele verhoging van de AOW-leeftijd
leggen samen een druk op de oudere docent om te voldoen aan de vragen uit de maatschappij. De
vraag is hoe de docenten hieraan kunnen gaan voldoen en wat HRM hieraan kan bijdragen.

Aan de hand van het maatschappelijk kader is het mogelijk om hypothesen te formuleren voor het
onderzoek die aansluiten op de probleemstelling.
 Hypothese 1
Professionaliteit speelt een cruciale rol bij het langer inzetbaar houden van docenten.
Tevens hebben oudere docenten capaciteiten die specifiek zijn voor ouderen.
 Hypothese 2
HRM heeft een grote invloed op de gemoedsrust van de docent en heft de eventuele
negatieve (psychologische) effecten van het langer doorwerken voor docenten op.
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Hoofdstuk 3: Methode
In dit hoofdstuk zal ik uiteenzetten hoe ik de gestelde hypothesen ga toetsen en hoe ik antwoord
wil gaan vinden op de probleemstelling en onderzoeksvragen.

3.1 Methodologie en onderzoeksontwerp
In deze scriptie wil ik twee ontwikkelingen in het onderwijs in kaart brengen: professionalisering
en langer doorwerken. Om in kaart te brengen hoe HBO docenten denken over
professionalisering en waar dat mogelijk verschilt met het beleid van het domein Onderwijs en
Opvoeding (O&O) en de HRM afdeling, heb ik meerdere gestratificeerde, kleine steekproeven
uitgevoerd en de, op deze manier gevonden personen, geïnterviewd. Het domein Onderwijs en
Opvoeding bestaat uit twee grote afdelingen. De eerste afdeling is de lerarenopleiding voor
Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (VOBVE). Hier werken
docenten die lesgeven om leerlingen op te leiden tot leraar in diverse vakken zoals Engels,
geschiedenis etc. De andere afdeling is Pabo en Pedagogiek. Hier werken docenten die leerlingen
opleiden tot leraar of pedagoog. In bijlage 1 is het organogram van het domein met daarin de
details van deze afdelingen te vinden.

Ik heb in dit onderzoek zes stappen genomen welke ik hieronder zal toelichten.
Stap 1 – Interviews met ervaren docenten over professionaliteit
Ik heb in totaal zesentwintig ervaren docenten benaderd voor interviews. Elf van deze docenten
zijn bereid gebleken om een interview te geven, waardoor ik een non-response van vijftien heb
gehad. Ik heb aselect in elke afdeling dertien medewerkers benaderd om de uitkomst van het
onderzoek niet te beïnvloeden. Bij het voeren van de interviews is gebruik gemaakt van een
vragenlijst die is opgesteld naar aanleiding van de onderzoeksvragen, het maatschappelijk kader
en de gestelde hypothesen (zie bijlage 4). Ik kies voor gedeeltelijk gestructureerde interviews
waarbij de vragen maar niet de antwoorden vooraf vastliggen. Het doorvragen is ter plekke
gebeurd. Deze methode past bij kwalitatief onderzoek omdat de respondent meer informatie kan
verstrekken over zijn of haar visie over professionalisering.
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Stap 2 - Interviews met nieuwe docenten over professionaliteit
Naast de interviews met de elf ervaren HBO docenten (meer dan 1 jaar ervaring als HBO docent)
heb ik ook nieuwe HBO docenten (minder dan 1 jaar ervaring als HBO docent) geïnterviewd.
Nieuwe HBO docenten worden bij hun aanstelling begeleid door het domein O&O tijdens
themabijeenkomsten. Eén van deze bijeenkomsten is gericht op de professionaliteit van de
nieuwe HBO docent. Tijdens deze bijeenkomst heb ik zeven nieuwe HBO docenten gevolgd
tijdens hun discussie over professionalisering.
Stap 3 – Deskresearch naar professionalisering
Naast de interviews met de ervaren en nieuwe HBO docenten heb ik ook deskresearch gedaan
naar de documenten met het huidige beleid gericht op professionalisering van het domein O&O.
Ik heb bij de HRM afdeling geïnventariseerd wat er op het gebied van professionalisering van
HBO docenten plaatsvindt en is vastgelegd. De resultaten van de interviews worden geanalyseerd
aan de hand van de onderzoeksvragen en vervolgens vergeleken met de analyse van de
beleidsdocumenten.
Stap 4 – Vragenlijst voor jongere en oudere docenten over langer doorwerken
Naast de interviews over professionalisering en de bijeenkomst met de nieuwe docenten heb ik
een gestratificeerde steekproef gedaan. Ik heb vier docenten van 50 jaar en ouder en vier
docenten van 49 jaar en jonger een open vragenlijst over langer doorwerken voorgelegd (zie
bijlage 5).
Stap 5 – Interviews met HRM medewerkers over langer doorwerken en beleid
Ook heb ik twee HRM medewerkers geïnterviewd over de mogelijkheden van langer doorwerken
binnen het domein O&O.
Stap 6 – Deskresearch naar langer doorwerken
Om de mogelijkheden voor langer doorwerken te bekijken heb ik, naast het voorleggen van de
vragenlijst aan acht docenten en de interviews met twee HRM medewerkers, ook een
literatuuronderzoek gedaan.
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Ik heb onderzocht wat de mogelijke problemen kunnen zijn als docenten langer door moeten
gaan werken ten gevolge van de verhoging van de AOW-leeftijd en wat de mogelijkheden van
HRM zijn om docenten langer inzetbaar te houden.

Door deze zes stappen te nemen heb ik een zo gedetailleerd mogelijk beeld gekregen. Ik heb mij
steeds verder kunnen verdiepen en de vragenlijsten bij elke stap meer kunnen specificeren op de
onderwerpen. Op deze manier heb ik goed inzicht gekregen in de verschillende problematieken
binnen het domein O&O met betrekking tot professionalisering en langer doorwerken.

3.2 Validiteit en representativiteit
Bij een onderzoek is validiteit van groot belang. Als een onderzoek niet valide is, zijn de
resultaten ook niet bruikbaar. Dit onderzoek maak ik zo valide mogelijk door mijn vragen steeds
verder te specificeren en duidelijker te maken door de genoemde zes stappen te nemen. Door de
zes stappen is het mogelijk de vragenlijsten goed af te stemmen op de docenten waardoor er zo
min mogelijk ruis kan ontstaan en er ruimte is voor de docent om uitgebreid te antwoorden. Op
deze manier krijg ik de informatie die ik nodig heb en dat maakt het onderzoek valide. Elke
docent is erop gewezen dat de anonimiteit gewaarborgd wordt en dat zijn naam niet vermeld
wordt in de uitwerking van de interviewresultaten. Het is belangrijk dat medewerkers de
onderzoeker vertrouwen omdat dan de kans groter is dat mensen eerlijke antwoorden geven op de
gestelde vragen.

Om de validiteit te vergroten moet er gekozen worden voor een juiste onderzoeksopzet. Meerdere
gestratificeerde steekproeven met gedeeltelijk gestructureerde interviews en deskresearch is de
best passende onderzoeksopzet voor het toetsen van de hypothesen en het beantwoorden van de
onderzoeksvragen. De uitkomsten van de interviews kunnen niet zonder meer gegeneraliseerd
worden, maar er zijn achtentwintig sleutelfiguren geïnterviewd waardoor er interessante en
bruikbare informatie is verzameld.
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Hoofdstuk 4: Analyse theorie, beleid en praktijk
In dit hoofdstuk zal ik de interviews met de HBO docenten, het beleid van het domein O&O
betreffende professionalisering en de literatuur gericht op langer doorwerken analyseren.

4.1 Professionalisering van HBO docenten
4.1.1. Analyse beleidstukken domein O&O
Het thema professionalisering van HBO docenten is binnen het domein O&O in verschillende
beleidsstukken opgenomen. Er zijn in totaal drie relevante beleidsstukken die dit thema
behandelen:

-

Het instellingsplan 2007 – 2010 “Leren excelleren” van de HvA en de UvA

-

Het domeinplan 2008 – 2012 “Het goede voorbeeld geven” van het domein O&O

-

De standaard professionals voor alle medewerkers van de HvA (2008) “Professionals in
de HvA” van de werkgroep professionals/professionalisering medewerkers (PPM).

Deze drie beleidsstukken zijn gericht op verschillende niveaus van de organisatie. Het
instellingsplan is gericht op de gehele HvA en tevens ook op de UvA. Het domeinplan is
specifiek gericht op het domein O&O en het product van de werkgroep PPM is gericht op alle
medewerkers van de HvA.

Het instellingsplan
In het instellingsplan “Leren excelleren” wordt geschetst hoe de HvA en de UvA in de jaren
2007 tot 2010 zich willen profileren, welke keuzes zij willen maken en waarom. De HvA heeft in
het instellingsplan een apart onderdeel opgenomen over de professionalisering van de HBO
docenten. Alle opleidingen van de HvA vragen om vakbekwame docenten met actuele kennis van
het werkveld (HvA & UvA, 2007, p. 42). De HvA wil dat de HBO docenten hun
vakbekwaamheid in dienst stellen van de kennis- en competentieontwikkeling van studenten en
dat ze in teamverband bijdragen aan alle opleidingsdoelen.
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De HvA stimuleert volgens het instellingsplan medewerkers om te excelleren, door een
opleidingsspecifiek inwerkprogramma in te zetten voor nieuwe medewerkers, zodat beginnende
docenten snel en adequaat gesocialiseerd raken in de didactische uitgangspunten van de
instelling. Seniordocenten worden aangesteld om beginnende docenten te coachen en begeleiden.
Daarnaast zullen scholingsbudgetten van de instituten volledig worden ingezet om zittend
personeel „bij te sturen‟ op vakinhoudelijk en didactisch gebied en de ontwikkeling van de
medewerker zal ook tijdens functioneringsgesprekken elk jaar aan de orde komen (HvA & UvA,
2007, p. 42). Niet helder is of met bijsturen bedoeld wordt aansturing of zelfsturing. Hier wordt
helaas niet op ingegaan in het instellingsplan. In het instellingsplan zal duidelijk gemaakt moeten
worden of de docenten zichzelf moeten sturen in hun ontwikkeling of dat zij daarbij aangestuurd
worden. Nu is het niet duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt als het gaat om ontwikkeling,
waardoor er minder initiatief genomen wordt om ontwikkeling in gang te zetten. Tot slot werkt
de HvA volgens het instellingsplan aan de professionalisering van docenten door het organiseren
van intervisie en themabijeenkomsten die ervoor zorgen dat ervaren en minder ervaren docenten
kennis, ervaringen en best practices kunnen uitwisselen. Deze instellingsplannen op het gebied
van professionalisering van de HBO docent worden verder uitgewerkt in het domeinplan.

Het domeinplan
Het domeinplan “Het goede voorbeeld geven” is gericht op het domein O&O en het brengt in
kaart wat, aansluitend op het instellingsplan, voor de jaren 2008 tot 2012 de belangrijkste
speerpunten zijn binnen het domein. Ook het domeinplan besteedt een aparte paragraaf aan de
professionaliteit van medewerkers. Volgens het domeinplan O&O vervullen HBO docenten een
voorbeeldfunctie voor de studenten en spelen daarbij een sleutelrol in het realiseren van de
ambities van het domein O&O. Om deze rol van de docenten te ondersteunen richt het domein
O&O zich op de volgende doelen met betrekking tot professionaliteit:

-

Het versterken van het onderwijskundig leiderschap van en binnen de opleiding.

-

Het versterken van de professionele cultuur in het domein.

-

Het verhogen van het aantal gepromoveerde medewerkers in het domein.

-

Het verhogen van de digivaardigheden van de medewerkers.

-

Het vergroten van de professionele ruimte voor medewerkers.
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Het valt mij op dat in het instellingsplan vakkennis als belangrijkste onderdeel van
professionalisering wordt genoemd, maar dat dit niet terugkomt in de bovenstaande doelen.
Daarnaast worden de definities in deze doelen niet nader toegelicht. Het domeinplan geeft geen
inzicht in wat het domein O&O onder bijvoorbeeld „onderwijskundig leiderschap‟, een
„professionele cultuur‟, en „professionele ruimte‟ voor medewerkers verstaat.
De uitleg van deze termen is echter wel belangrijk om de doelen van het domein met betrekking
tot professionaliteit te kunnen begrijpen en uiteindelijk te behalen. Het is van belang dat elke
medewerker begrijpt wat er van hen verwacht wordt. Zowel docenten als leidinggevenden
moeten weten waar de verantwoordelijkheden liggen en wat de mogelijkheden zijn. Hier schiet
het domeinplan in tekort.

Om de genoemde doelen waar te maken verricht het domein verscheidene activiteiten. Deze
activiteiten sluiten aan op de acties die genoemd zijn in het instellingsplan, zoals het organiseren
van bijeenkomsten voor medewerkers. Er worden namelijk binnen het domein O&O
employability workshops georganiseerd voor alle medewerkers, waar zij worden uitgedaagd om
over zichzelf en zijn/haar loopbaanperspectief na te denken. Het valt mij op dat hier op de
zelfreflectie van de docenten wordt gewezen. Blijkbaar verstaat het domein O&O onder
professionalisering ook het verbeteren van de zelfreflectie van docenten. Ook worden er (thema-)
bijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe medewerkers om hen snel te kunnen laten
kennismaken met het domein en zijn doelen. Tevens wordt er, zoals ook in het instellingsplan
genoemd wordt, op individueel niveau binnen het domein gekeken naar de ontwikkeling van de
HBO docent op didactisch en vakinhoudelijk gebied door persoonlijke ontwikkelingsplannen
(POP) te ontwikkelen. Deze worden ook op team- en domeinniveau ontwikkeld. Het domein
O&O streeft naar een evenwichtige opbouw van het personeelsbeleid en heeft streefgetallen van
het opleidingsniveau van de docenten voor het jaar 2012 vastgelegd. Het domein wil dat in 2012
alle docenten een HBO of WO master en een didactische aantekening in bezit hebben, 75% van
de docenten minimaal een tweedegraads onderwijsbevoegdheid heeft, er 8 promotietrajecten
lopen en er een stijging van 2.5% is van het aantal medewerkers met een Ph. D (HvA, 2008, p.
40).
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De opleidingsplannen moeten ertoe bijdragen dat deze streefgetallen worden behaald. Er wordt
echter niet in het domeinplan beschreven hoe en wanneer deze opleidingsplannen tot uitvoering
worden gebracht. Het is van belang dat het domein weet welke docenten er op de verschillende
ontwikkelgebieden (kennis, vaardigheden, promoties, didactische aantekeningen etc.) nog
stappen kunnen maken. Hierop moeten ontwikkelingsplannen en -afspraken gemaakt worden
waaraan deadlines worden gekoppeld. Op deze manier wordt er actief beleid gevoerd op het
gebied van professionalisering. HRM zal hierin het initiatief moeten nemen en leidinggevenden
ondersteunen in de ontwikkelingsgesprekken die gevoerd kunnen gaan worden met de docenten.

Evaluatie
In het domeinplan worden belangrijke definities en doelen niet goed beschreven. Daarnaast wordt
niet gespecificeerd hoe belangrijke opleidingsplannen tot uitwerking kunnen worden gebracht.
Het domeinplan sluit wel mooi aan op de doelen en activiteiten van het instellingsplan, maar
schiet dus te kort in de uitleg van de operationalisatie van deze doelen en plannen. Tevens wordt
in het instellingsplan verwezen naar vakkennis terwijl dit niet terug komt in de doelen van de
domeinplannen. Opvallend is dat in het domeinplan de activiteiten ter verbetering van
professionaliteit van de HBO docenten wel gericht zijn op kennis. Doelen en acties om die doelen
te behalen moeten goed op elkaar aansluiten. Als vakkennis door de hele HvA gezien wordt als
onderdeel van professionalisering dan zal het ook in de doelen van de domeinen terug moeten
komen. Daarnaast is het van belang om in het domeinplan goed te verwoorden wat er van de
medewerkers verwacht wordt, wie op welk onderdeel initiatief moet nemen en wie
verantwoordelijk is. Op deze manier kunnen docenten en leidinggevenden direct aangesproken
worden op hun acties ten behoeve van professionalisering en kan er een actieve aansturing
plaatsvinden die verdere ontwikkeling van medewerkers tot gevolg heeft. Als dit niet wordt
uitgewerkt stagneert de ontwikkeling omdat niet duidelijk is wie waarin initiatief moet nemen.
De standaard “Professionals in de HvA” voor medewerkers van de HvA
Op verzoek van het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) is er door de werkgroep
Professionalisering/Professionaliteit Medewerkers (PPM) de nota “Professionals in de HvA”
(2008) ontwikkeld.
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De aanleiding voor deze nota is het eerder genoemde speerpunt in het instellingsplan: de
professionalisering van medewerkers. De standaard “Professionals in de HvA” is een verdere
uitwerking van de uitspraken over professionalisering in het instellingsplan.
De standaard “Professionals in de HvA” definieert een professional als:
“Functionarissen die hun functie vakbekwaam uitoefenen en zich daarbij baseren op een
samenhangend kennisdomein, handelingsrepertoire en waardeoriëntaties”.

Professionalisering wordt gedefinieerd als:
“Het totaal aan maatregelen en middelen om de professionaliteit van een medewerker verder te
ontwikkelen”.

Deze maatregelen en middelen worden binnen de HvA beschreven in het instellingsplan en de
domeinplannen. De standaard “Professionals in de HvA” beschrijft hoe HBO docenten zich
professioneel kunnen opstellen en ontwikkelen en is formeel en niet functiegerelateerd. Het is een
beschrijving van gewenst gedrag op basis van visie, cultuur en inhoud. Helaas worden deze visie,
cultuur en inhoud niet beschreven in de standaard “Professionals in de HvA”. Hier komt
disciplinering die aanstuurt op gedragsverandering onder de dekmantel van ontwikkeling naar
voren. Het uitgangspunt is dat de docenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen
ontwikkeling. Ook hier wordt dus weer de zelfsturing en –reflectie van de docent benadrukt.
Echter is dit wel in tegenstrijd met het instellingsplan. Daar wordt namelijk gezegd dat de docent
door middel van scholingsbudgetten „bijgestuurd‟ wordt op vakinhoudelijk en didactisch gebied.
De beroepsautonomie komt tegenover de aansturing te staan als gesteld wordt dat de docent zelf
verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Dit is te verzoenen door kaders aan te
geven waarbinnen de docent zich verder kan ontwikkelen (promotie, didactische aantekeningen,
praktische vaardigheden, kennis) en de docent vervolgens vrij te laten om binnen deze kaders zijn
eigen ontwikkelingsplan te ontwikkelen.
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Wel is hierbij van belang dat de leidinggevende de ontwikkelingsplannen van de docenten
regelmatig bespreekt en de docent ruimte geeft om de ontwikkeling waar te maken. Er zullen
ontwikkelafspraken gemaakt moeten worden met deadlines zodat de doelen gehaald kunnen
worden.
De standaard “Professionals in de HvA” noemt vier aspecten van professionaliteit:

-

Algemene professionaliteit: voldoen aan de standaard “Professionals in de HvA” (2008).

-

Onderwijs: pedagogische en didactische competenties.

-

Werkveld: competenties ten aanzien van het werkveld.

-

Onderzoek: competenties ten aanzien van het HBO onderzoek.

Opmerkelijk is dat vakkennis bij deze vier aspecten niet wordt genoemd, terwijl het wel als een
belangrijk onderdeel van professionalisering wordt gezien in het instellingsplan en benadrukt
wordt bij de activiteiten van het domein O&O.

Als gevolg van de groeiende behoefte aan flexibiliteit en innovativiteit is het competentiegericht
onderwijs en opleiden ingevoerd (OCW, 2009). In de standaard “Professionals in de HvA” komt
duidelijk deze nadruk op competenties naar voren. De competenties worden uitgewerkt in de
functieprofielen en worden besproken tijdens functioneringsgesprekken.

Het stimuleren en faciliteren van professionalisering van de medewerker is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Dit wordt in het domeinplan uitgewerkt als
opleidingsplannen op meerdere niveaus. In de hele HvA wordt voorzien in scholing, training en
coachingstrajecten naar aanleiding van de opleidingsplannen en de beschreven gewenste
loopbaanontwikkeling.
De standaard “Professionals in de HvA” is gericht op het „wij-gevoel‟. Het is een beschrijving
van de „corporate identity‟ en om die identity over te brengen worden de zeven uitgangspunten
van “Professionals in de HvA” geschreven in de wij-vorm:
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1. Wij leren excelleren en wij leren excelleren.
2. Wij zijn kenniswerkers.
3. Wij zijn teamspelers.
4. Wij zijn trots op ons onderwijs en gaan voor kwaliteit.
5. Wij voelen ons verbonden met onze grootstedelijke omgeving.
6. Wij nemen onszelf en elkaar serieus.
7. Wij zijn rolmodellen.

Deze zeven uitgangspunten verwoorden de gewenste standaard van professionaliteit van de HvA,
aansluitend op het instellingsplan.

Evaluatie
De genoemde definities van professional en professionalisering zijn beide erg formeel en er
wordt geen verdere toelichting over gegeven. Ook de vier aspecten van professionaliteit worden
niet toegelicht en er wordt niet beschreven hoe het domein wil dat de aspecten worden
geoperationaliseerd. Wat tevens opvalt is dat de activiteiten van het instellings- en domeinplan
gericht zijn op het verbreden van de vakkennis van de docent, terwijl kennis niet terugkomt in
deze definities en tevens ook niet in de vier genoemde aspecten. Daarnaast zijn er
tegenstrijdigheden te vinden tussen het instellingsplan en de standaard “Professionals in de
HvA”. Het instellingsplan noemt bijvoorbeeld dat docenten moeten worden bijgestuurd in hun
professionalisering, terwijl in de standaard “Professionals in de HvA” zelfsturing wordt
benadrukt. Er zijn dus verschillen tussen het instellingsplan, domeinplan en de standaard
“Professionals in de HvA”. Dit is zorgelijk, want er wordt nu geen eenduidig, goed uitgewerkt
beeld en definitie van professionaliteit en professionalisering van HBO docenten geschetst. Het is
dus niet volledig duidelijk waar de docent aan moet voldoen, wat zijn rol is en hoe hij daarbij
wordt gesteund en begeleid. Het instellingsplan, domeinplan en deze standaard schieten hierin
ernstig tekort. Dit kan de uitvoering van het professionaliseringstraject belemmeren. Het
instellingsplan en de standaard “Professionals in de HvA” gelden voor de hele HvA, hier moet
absoluut eenduidigheid in komen.
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Als er één definitie gesteld wordt van professionaliteit en duidelijk wordt gesteld wat dat betekent
voor de medewerkers van de HvA, kunnen de aparte domeinen vervolgens hierop inspelen en
acties ondernemen om de professionaliteit binnen de domeinen te verhogen. Het huidige
instellingsplan loopt tot 2010 en het valt aan te bevelen om in het volgende instellingsplan
duidelijke definities en doelen te stellen met betrekking tot professionalisering. Het domeinplan
wordt na 2012 vernieuwd en kan gaan inspelen op het nieuwe instellingsplan. Van belang is dat
het domeinplan niet tegenstrijdig is met het instellingsplan, beschreven wordt welke doelen
binnen welke tijd behaald moeten worden, duidelijk is voor wie de doelen gelden, duidelijk is
welke verantwoordelijkheden docenten en leidinggevenden hebben en helder wordt welke acties
ondernomen moeten worden. Indien dit niet in de volgende versies van het instellings- en
domeinplan helder wordt, kan de uitvoering van professionalisering niet goed plaatsvinden en
kunnen doelen niet worden behaald.

Naar aanleiding van deze beleidsstukken die doelstellingen formuleren met betrekking tot
professionalisering van HBO docenten, wil ik onderzoeken of de activiteiten die worden
genoemd in de diverse beleidsstukken hiermee corresponderen en ook daadwerkelijk
plaatsvinden. Daarnaast onderzoek ik of en hoe de docenten zelf hun professionaliseringstraject
opvatten.

4.1.2. Analyse themabijeenkomst nieuwe medewerkers
Een doelstelling van het instellingplan is om medewerkers te laten excelleren door een
opleidingsspecifiek inwerkprogramma in te zetten voor nieuwe medewerkers. Dit
inwerkprogramma is daadwerkelijk opgezet binnen het domein O&O en er worden, verspreid
over één jaar, zes themabijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe medewerkers.
Deze themabijeenkomsten behandelen onderwerpen die de nieuwe docenten helpen om kennis te
maken met de organisatie maar ook om met elkaar gedachten en ervaringen uit te kunnen
wisselen. Één van deze themabijeenkomsten is specifiek gericht op de professionalisering van
HBO docenten. Deze bijeenkomst heb ik bijgewoond om te kunnen praten met zeven nieuwe
docenten over hun ideeën over professionaliteit. Om de dialoog tussen de docenten op gang te
brengen is er gebruik gemaakt van een spel.
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Elke docent heeft een dialoogvel (zie bijlage 5) gekregen met daarop verschillende woorden en
concepten met betrekking tot professionele kwaliteiten van HBO docenten. Elke docent heeft drie
van deze kwaliteiten gekozen en deze besproken in de groep. De docenten gaven wel aan dat zij
het lastig vinden om na te denken over hun eigen professionaliteit. Ze zijn voornamelijk gericht
op de professionaliteit van de studenten en vinden het moeilijk om kwaliteiten van het dialoogvel
te kiezen die aansluiten op hun eigen professionaliteit.

De kwaliteiten van het dialoogvel die het meest gekozen werden zijn:

-

Theorie versus praktijk
De docenten zijn van mening dat professionaliteit te vinden is in de manier waarop je
omgaat met de balans tussen theorie en praktijk. De theorie is de basis van
vakinhoudelijke kennis en de praktijk vormt de ervaring. Beide zijn erg belangrijk voor
een professionele ontwikkeling en tevens moet de HBO docent zowel theorie als praktijk
kunnen overbrengen aan studenten. HBO studenten krijgen naast de theorie ook met de
praktijk te maken in de vorm van stages. Daarom vinden de docenten het belangrijk om
de optimale balans te vinden. Wat mij opvalt is dat vakinhoudelijke kennis hier wordt
genoemd als onderdeel van professionaliteit terwijl dit aspect niet wordt genoemd in de
doelen van het domeinplan. Ook de standaard “Professionals in de HvA” noemt
vakkennis niet in de vier aspecten van professionaliteit. Wel zijn de activiteiten van het
instellings- en domeinplan hierop gericht en de HBO docenten zien het zelf dus ook als
belangrijk onderdeel.

-

De leraar als onderzoeker/kritisch denken
De docenten vinden dat een HBO docent een kritische en onderzoekende houding moet
ontwikkelen. Deze houding moet overgebracht worden op de studenten zodat zij leren om
door te denken en zelf op onderzoek uit te gaan. Hiervoor is het belangrijk dat de docent
inzet toont en vakliteratuur bijhoudt zodat zij de studenten optimaal kunnen begeleiden.
De docenten vinden het daarnaast fijn om in een team te overleggen en discussiëren over
onderwerpen die actueel zijn.
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Het domein O&O heeft alle docenten verdeeld over verschillende opleidingen en daar
teams van gevormd. Binnen elk team is er deze aandacht voor en discussie over de
actualiteit.

-

Levenslang leren
De docenten willen blijven bijdragen aan het opleiden van studenten. Zij vinden dat het
geen statisch geheel is, maar dat je mee moet gaan in de ontwikkelingen van het
bedrijfsleven en deze ook moet kunnen overbrengen op de studenten. De docenten zijn
van mening dat ze door het domein O&O gesteund worden in het ontwikkelen van hun
eigen kennis. Hier komt de zelfsturing weer naar voren, dit keer uit de docenten zelf.
Medewerkers van het domein O&O ontvangen wekelijks per e-mail een overzicht van de
meest recente nieuwsberichten over onderwijs en opvoeding uit de landelijke dagbladen
en andere periodieken. Deze nieuwsdienst, de Lexis Nexis e-mail, wordt aangeboden door
de HvA-Mediatheken. Daarnaast worden er door het domein O&O seminars en lezingen
georganiseerd voor de docenten waar zij zich kunnen bijscholen en waar zij ervaringen uit
kunnen wisselen. Echter vinden deze activiteiten wel plaats buiten de werkuren en de
docenten geven aan dat dit voor hen een belemmering is. Dit leidt ook tot deprofessionalisering (Arreman & Weiner, 2007). Tot slot weten de docenten dat er geld
beschikbaar is voor scholing en zijn zij ervan op de hoogte dat zij met hun leidinggevende
een opleidingsplan voor zichzelf kunnen maken en zich zo verder kunnen ontwikkelen.
De docenten zijn tevreden over de mogelijkheden die het domein hen biedt om te kunnen
ontwikkelen als professional, maar komen tijd te kort om voldoende gebruik te maken van
deze mogelijkheden.

Het belangrijkste resultaat uit de discussie over de genoemde kwaliteiten is dat HBO docenten
zich moeten blijven ontwikkelen en steeds nieuwe kennis en vaardigheden moeten opdoen om
zich te professionaliseren. Op die manier blijven zij in contact met het bedrijfsleven en kunnen zij
nieuwe ontwikkelingen overbrengen op hun studenten. Naar aanleiding van het bespreken van de
kwaliteiten hebben de docenten een citaat bedacht die het beste aansluit op hun visie over
professionaliteit. Het citaat luidt: “Professionele kwaliteit is het blijven ontwikkelen van jezelf en
de studenten”.
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Het zelfontplooiingsdenken en de zelfsturing van de docent zijn terugkerende thema‟s. Deze
thema‟s worden genoemd door de docenten zelf, maar komen ook voor in bijvoorbeeld de
standaard “Professionals in de HvA”.

De docenten hebben tevens metaforen bedacht die de professionele kwaliteit van een HBO
docent symboliseren. Een paar docenten noemden zichzelf kameleons: professionals die zich
aanpassen aan de omgeving en elke les het goede voorbeeld geven. Anderen noemen zichzelf een
keizerpinquïn die samenwerkt met collega‟s, contact heeft met het werkveld, kennis opdoet en
contact houdt met studenten. Allen waren het erover eens dat een professionele HBO docent
theorie en praktijk combineert, zich blijft bijscholen en dat overbrengt op de studenten. Zij
vinden dat HBO docenten het goede voorbeeld moeten geven. Dit sluit aan op de titel van het
domeinplan van O&O, “Het goede voorbeeld geven”.

Tot slot hebben de docenten gesproken over wat zij nodig hebben om zichzelf als professional te
kunnen ontwikkelen. De nieuwsberichten, seminars en scholingsgelden die beschikbaar worden
gesteld door het domein O&O worden over het algemeen positief ervaren. Ook de standaard
“Professionals in de HvA” waarderen zij erg. Echter wordt het „wij-gevoel‟ wat beschreven
wordt in de standaard “Professionals in de HvA” nog niet erkend. De docenten vinden dat zij te
weinig supervisie en begeleiding krijgen. Ze vinden de themabijeenkomsten met andere nieuwe
docenten erg prettig, maar zouden ook zulke bijeenkomsten met alle docenten uit hun team willen
hebben. Professionaliteit moet je samen ontwikkelen en kunnen uitwisselen en dus stellen de
docenten voor om binnen het docententeam koppels te maken voor intervisie. Opvallend is dat
hier gesproken wordt over teamontplooiing in plaats van de veelgenoemde zelfontplooiing.
Docenten kunnen dan bijvoorbeeld elke zes weken aan andere docenten gekoppeld worden om
ervaringen uit te wisselen. Daarnaast zouden ze meer aandacht willen hebben voor hun
persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). Hierin zou de gewenste professionele groei kunnen
worden vastgelegd waar vervolgens acties op kunnen worden ondernomen.

De basis voor de professionele groei is aanwezig door de aangeboden informatie en scholing
vanuit het domein O&O, maar de uitvoering in vormen van supervisie en POP`s ontbreekt.
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4.1.3. De visie van HBO docenten – professionalisering
Met behulp van een vooraf opgestelde vragenlijst (zie bijlage 4) heb ik zes docenten geïnterviewd
om een beeld te krijgen van hun visie over professionaliteit van de HBO docent. Ik heb de vragen
opgedeeld in drie clusters: professionalisering in het algemeen, de eigen professionaliteit van de
docenten en de professionalisering binnen het domein O&O. Ik zal de resultaten per onderwerp
bespreken.

Professionalisering algemeen
Alle geïnterviewde docenten zijn bekend met de term professionalisering. Als kenmerken van
professionalisering noemen zij het uitbreiden van theorie, kennis, ervaring, competenties,
beroepsmatige ontwikkeling, en groei. Zij scharen het verder ontwikkelen van kennis en
vaardigheden onder professionalisering van de HBO docent. Zij geven aan dat de HBO docent
wat betreft vakinhoud en didactiek op de hoogte moet blijven van veranderingen en zich daaraan
moet aanpassen. Eén docent zegt dat de samenleving en het werkveld voortdurend veranderen en
dat actief meegroeien en aanpassen noodzakelijk is, citaat:
“Het is fijn en het went steeds beter om een levenslange student en docent te zijn”

Een andere docent sluit hierop aan en zegt dat professionalisering het toerusten van de student
voor het leven is, en niet slechts voor het beroep. Deskundigheidsbevordering en
zelfontwikkeling aan de hand van eigen leervragen of functioneringsgesprekken behoren ook tot
de professionalisering van de HBO docent. De opkomende behoefte aan professionalisering
erkennen de geïnterviewde docenten en zij zien de oorzaak hiervan in de complexiteit van het
werk. Naast het geven van onderwijs moeten docenten ook studenten begeleiden en coachen,
netwerken onderhouden, werken aan hun kennisbasis en zelfs ook beleidszaken voorbereiden.
Hierdoor ontstaat de behoefte aan professionalisering zoals de HBO docenten dat definiëren:
jezelf ontwikkelen. Zelfontplooiing en kennis uitbreiding staan ook bij de ervaren HBO docenten
hoog op de lijst als het gaat om professionalisering. Alleen op die manier kunnen zij voldoen aan
het takenpakket van de docent. Daarnaast wordt als oorzaak van de behoefte aan
professionalisering de toenemende maatschappelijke focus op het onderwijs genoemd.
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Er wordt steeds meer kwaliteit van het onderwijs vereist en daarom ook van de docenten die het
onderwijs geven. Ook hier geldt weer dat de docenten zich moeten ontwikkelen om aan deze
eisen te kunnen voldoen.

Op de vraag welke ontwikkelingen zich de afgelopen vijf jaar op het gebied van
professionalisering hebben voorgedaan, hebben een aantal docenten geen antwoord gegeven.
Anderen leggen de nadruk op het functioneren op basis van een beroepsstandaard, zoals
competenties en de functieprofielen. Deze docenten denken dat dit zich in de nabije toekomst zal
ontwikkelen in een verder gedefinieerde en vastgelegde standaard voor het beroep. Enkelen zijn
bang dat er zo steeds meer standaardisatie en structurering komt wat ten koste zal gaan van hun
eigen invulling van het vak.

Evaluatie
De docenten zijn bang voor het verlies van beroepsautonomie door protocollisering van het
docentschap. Dit zou een terechte angst kunnen zijn als rekening gehouden wordt met het idee uit
het instellingsplan dat docenten door het domein worden „bijgestuurd‟ in plaats van dat ze
zichzelf sturen. Echter wordt het onderscheid tussen bijsturing en zelfsturing niet gemaakt in het
instellings- en domeinplan en dus is het niet duidelijk wat het domein O&O verwacht op het
gebied van eigen inbreng en inzet van de medewerkers. Het domein zou angst voor het verlies
van beroepsautonomie kunnen beperken/voorkomen door duidelijker te zijn in de definities en
verwachtingen op het gebied van professionalisering.

Ik stel de volgende definitie voor waarin ik de wensen van de docenten en de doelen van de HvA
combineer:
“Professionalisering is het continu blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden binnen de
individuele mogelijkheden”.

In deze definitie is kennis opgenomen, het onderdeel van professionalisering wat de docenten het
belangrijkste vinden.
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Daarnaast wordt in de definitie benadrukt dat er een continue ontwikkeling moet plaatsvinden.
Dit is het belangrijkste doel van de HvA als het gaat om professionalisering. Tot slot wordt ook
benadrukt dat de ontwikkeling binnen de individuele mogelijkheden moet plaatsvinden omdat het
geen universele beweging is. Hierin komt de rol van de leidinggevenden naar voren. Zij moeten
met de docenten bespreken wat binnen de mogelijkheden van de docenten ligt om verder te
ontwikkelen.

Eigen professionaliteit
Professionalisering speelt een grote rol in het werk van de docenten. Voor de één is dat omdat
hij/zij een opleiding of cursus aan het doen is, voor de ander is het een kans tot ontwikkeling die
nog aangegrepen moet worden. Tevens zijn een aantal docenten bezig met het begeleiden van
beginnende docenten en hebben zij intervisiesessies met collega‟s waar er gepraat wordt over
vakinhoudelijke zaken om hun kennisniveau op pijl te houden. De docenten hechten allen een
groot belang aan professionalisering omdat zij het, vooral als docent, belangrijk vinden om zich
beroepsmatig te blijven ontwikkelen. Onderwijs gaat immers over kennis. Ook zijn er docenten
die vinden dat er ontwikkelingen en accentverschuivingen plaatsvinden in de communicatie en
agogisch-pedagogisch handelen. Zij vinden het noodzakelijk om hierin mee te groeien. Docenten
houden hun kennis bij door het lezen van vakliteratuur terwijl een enkeling bezig is met
promoveren. Er is zelfs een docent die voor één semester van baan is geruild met een andere
docent om praktijkervaring op te doen. Weer een andere docent geeft aan in de beschikbare tijd
en binnen het bestaande programma zo goed en zo kwaad als het gaat invulling te geven aan zijn
ontwikkeling door de keuze van materialen en gesprekken met studenten. Een andere docent
geeft aan dat zelfreflectie erg belangrijk is om te groeien, citaat:
“Zonder zelfreflectie geen groei”

Evaluatie
Het thema professionalisering leeft onder de HBO docenten. Zij hebben ontwikkelingen op hun
lijstje staan die ze nog willen doormaken in het kader van hun docentschap. Deze ontwikkelingen
komen allen neer op het verbreden van expertise en werkgebied.
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Ze willen de ervaring en kennis die zij hebben opgedaan niet laten verwateren tot routinematig
handelen, maar juist verfrissen en bijhouden door materiaal aan te passen en uit te breiden. Ook
hier komt de nadruk op vakkennis naar voren. Deze wens komt voor een deel uit de inhoudelijke
interesse van de docenten voort en voor een deel uit de eisen van de maatschappij. Om deze wens
werkelijkheid te maken geven de docenten aan dat ze rust en ruimte, maar vooral tijd nodig
hebben. Deze tijd komen zij echter vaak te kort. Ook lopen de docenten aan tegen een tekort aan
loopbaanbegeleiding vanuit de leidinggevenden. Dit valt te verwachten na het analyseren van het
instellings- en domeinplan. Deze plannen geven namelijk geen helder beeld van de
operationalisering van bijvoorbeeld opleidingsplannen. Ook is het niet duidelijk wat een
professionaliseringstraject precies in zou moeten houden en wat de rol van de leidinggevende,
behalve het voeren van functioneringsgesprekken, hierbij is. De leidinggevenden hebben dus
geen leidraad voor het begeleiden van docenten in hun professionalisering, waardoor de docenten
een tekort aan begeleiding ervaren.

Het is aan te bevelen om een Leidraad Professionalisering voor Leidinggevenden te ontwikkelen
waarin staat vermeld welke verantwoordelijkheden bij de docent en welke bij de leidinggevende
liggen. Ook kan hierin komen te staan dat leidinggevenden bijvoorbeeld minimaal drie keer per
jaar een ontwikkelingsgesprek moeten aangaan met de docenten om opleidingsplannen te maken
en bespreken. Daarnaast moeten alle mogelijkheden die de HvA biedt om ontwikkeling mogelijk
te maken (cursussen, scholingsbudget, kennisbijeenkomsten etc.) in de leidraad komen te staan
zodat de leidinggevende weet wat de docenten geboden kan worden. Een dergelijke leidraad kan
de leidinggevenden helderheid geven in het professionaliseringsproces zodat zij docenten beter
en gerichter kunnen begeleiden.

Professionalisering binnen domein O&O
De docenten geven aan dat het domein O&O cursussen en seminars aanbiedt waar ze zich
vrijwillig op kunnen intekenen. Door deze activiteiten en door de nieuwsbrief die docenten
krijgen, kunnen zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Ze
geven echter nogmaals aan dat de tijd ontbreekt om te participeren aan de activiteiten. Er is veel
mogelijk, maar de docenten ervaren dit niet zo. Door hun vele werkzaamheden hebben zij geen
tijd om vakliteratuur te lezen of scholing te volgen.
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Voor één van de geïnterviewden is tijd geen probleem omdat diegene zelf zijn ontwikkelingsplan
heeft samengesteld en dat door goed overleg met de leidinggevende kan uitvoeren, citaat:
“Plezier in het weten”

Dit is echter een uitzondering. De andere docenten hebben het idee dat de behoefte aan
professionalisering binnen het domein O&O niet kan worden bevredigd door het gebrek aan tijd
en supervisie. De docenten zeggen dat zij weliswaar vrijheid krijgen van hun leidinggevenden om
zich te ontwikkelen. Echter hebben zij maar één keer per jaar een functioneringsgesprek waarin
dit onderwerp wordt behandeld waardoor supervisie veelal achterwege blijft. Eén docent geeft
aan dat de leidinggevende andere ideeën heeft over loopbaanregie en –planning dan de docent
zelf. Het domein O&O geeft voldoende aanbod en kansen om de HBO docenten te laten werken
aan hun professionalisering, maar biedt niet genoeg tijd en begeleiding. Eén docent mist een
geschoolde supervisor die kleine groepjes docenten tijdens bijeenkomsten kan begeleiden in hun
professionalisering.

Als oorzaak van het tekort aan tijd zeggen de docenten dat zij wel door hun leidinggevende vrij
worden gelaten in hun ontwikkeling, maar dat er daarvoor binnen werktijd geen tijd vrij wordt
gemaakt. Hun roosters zijn volgepland met colleges en de tijd die over is, hebben zij nodig om de
colleges voor te bereiden en om tentamens na te kijken. Zij hebben dan geen tijd over om aan hun
professionalisering en ontwikkeling te werken.

Evaluatie
Naast de bovengenoemde opvattingen van de docenten over hun professionaliseringtraject is het
opvallend dat de docenten de rol van de HRM afdeling niet helder voor ogen hebben. De HRM
afdeling adviseert en begeleidt de leidinggevenden bij de functioneringsgesprekken, zorgt ervoor
dat er een personeelsplan en –beleid ingevoerd wordt, benadrukt de noodzaak van
professionalisering bij de leidinggevenden en organiseert themabijeenkomsten voor HBO
docenten. De HBO docenten zelf weten niet allemaal dat HRM deze activiteiten onderneemt om
hen te ondersteunen in hun professionaliseringstraject.
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De HRM afdeling heeft op de achtergrond een grote rol, terwijl op de voorgrond de
leidinggevende de hoofdrol heeft maar niet voldoende vertolkt. De rol van HRM zou nog actiever
moeten zijn om het professionaliseringstraject in gang te zetten. Het ontwikkelen van een eerder
genoemde leidraad voor leidinggevenden, waarin duidelijk de verantwoordelijkheden en
mogelijkheden met betrekking tot professionalisering staan uitgelegd, zou de begeleiding van
docenten door leidinggevenden kwalitatief beter maken.
Tot slot geven de docenten aan dat zij het lastig vinden om de professionaliteit van hun collega‟s
te beoordelen omdat het niet de cultuur binnen het onderwijs is om daarover te communiceren.
Dit is een onderwerp wat een nieuw onderzoek waardig is en waar nu niet verder op in wordt
gegaan. Wel hebben zij aangegeven dat zij zien dat hun collega‟s een grote vakdeskundigheid
hebben en zich, in meerdere of mindere mate, professionaliseren.

4.1.4. Vergelijking beleid en docentwensen
Als de beleidsstukken die betrekking hebben op de professionalisering van HBO docenten naast
de wensen van de docenten zelf worden gelegd, vallen er een aantal cruciale dingen op.

Zowel het instellingsplan als het domeinplan hebben een aparte paragraaf over de
professionalisering van HBO docenten. Het instellingsplan geeft aan dat de HvA vraagt om
vakbekwame docenten met actuele kennis van het werkveld (HvA & UvA, 2007). Het voegt
daaraan toe dat scholingsbudgetten van de instituten worden ingezet om zittend personeel bij te
sturen op vakinhoudelijk en didactisch gebied. De nadruk in het instellingsplan als het gaat om
professionalisering van medewerkers ligt dus op het bijhouden en bijscholen van vakkennis. In
het domeinplan worden activiteiten beschreven die deze vakkennis kunnen verbreden, zoals
themabijeenkomsten en seminars. Echter geeft het domeinplan niet de hoogste prioriteit aan het
verbreden van kennis, maar juist aan „onderwijskundig leiderschap‟, „professionele cultuur‟ en
„professionele ruimte‟. Helaas worden deze termen, zoals eerder genoemd, niet verder toegelicht
in het domeinplan en daarom is het niet duidelijk wat het domein O&O precies verstaat onder
professionalisering en of het uitbreiden van kennis hier een groot onderdeel van uitmaakt. Ook de
standaard “Professionals in de HvA” voor de medewerkers van de HvA biedt geen uitkomst als
het gaat om verheldering van de inhoud van professionalisering.
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De standaard “Professionals in de HvA” geeft formele definities van een professional en van
professionalisering, maar licht deze helaas niet verder toe. In de genoemde definities komt ook
het uitbreiden van kennis niet naar voren. De standaard “Professionals in de HvA” stelt daarnaast
vier aspecten van professionaliteit op en ook daarin wordt vakkennis niet genoemd. Dit is
opvallend omdat juist scholingsplannen en training in de standaard “Professionals in de HvA”
worden genoemd als middelen voor de docenten om zichzelf verder als professional te kunnen
ontwikkelen. De docenten zelf geven aan dat kennis voor hen wel een belangrijk onderdeel is van
professionalisering. De nieuwe medewerkers op de themabijeenkomst kiezen zelfs „theorie versus
praktijk‟ als één van de belangrijkste kwaliteiten van een professional en geven daarbij aan dat de
vakinhoudelijke kennis van een docent de basis is van de professionele ontwikkeling. Ook de
ervaren docenten geven in de interviews aan het belangrijk te vinden zich bij te scholen op het
gebied van vakkennis als het gaat om professionalisering. De docenten vinden het allen fijn dat er
zoveel georganiseerd wordt vanuit het domein O&O om uitbreiding van de vakkennis mogelijk te
maken. Ze profiteren van de nieuwsbrief per e-mail en van de seminars en lezingen. De ervaren
docenten geven echter, op één na, aan dat zij vanuit het domein O&O te weinig tijd krijgen om
gebruik te maken van de aangeboden activiteiten. De docenten willen wel tijd steken in hun
professionalisering, maar krijgen daar binnen het domein O&O weinig tot geen mogelijkheden
voor.
Zoals al besproken, blijkt dat het instellingsplan, het domeinplan en de standaard “Professionals
in de HvA” niet duidelijk zijn in de definiëring van professionaliteit. Bovendien wordt er niet
eenzelfde nadruk op het uitbreiden van vakkennis gelegd, terwijl de docenten dit wel als één van
de belangrijkste elementen van professionaliteit zien. De docenten die ik heb gesproken
definiëren professionaliteit als het blijven ontwikkelen van zichzelf. Dit sluit aan bij het
zelfontplooiingsdenken. De docenten willen blijven leren om zich als professional te kunnen
ontwikkelen, maar de vraag is of de docenten zichzelf moeten sturen of dat het domein dat doet.
Het instellingsplan stelt dat scholingsbudgetten worden ingezet om de docenten „bij te sturen‟ op
vakinhoudelijk en didactisch gebied. Dit proces moet volgens het domeinplan door middel van
functioneringsgesprekken begeleid worden. Zoals gezegd geeft het domeinplan aan dat het
domein activiteiten wil organiseren om ervoor te zorgen dat de docenten over zichzelf en hun
loopbaanperspectief gaat nadenken.
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De standaard “Professionals in de HvA” voor de medewerkers van de HvA zegt juist dat de
medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling binnen vier aspecten van
professionaliteit. De drie beleidsstukken zijn dus erg tegenstrijdig: het instellingsplan zegt dat de
docenten moeten worden bijgestuurd, het domeinplan stelt dat het gaat om het vergroten van het
zelfreflexief gedrag van de docenten en de standaard “Professionals in de HvA” geeft aan dat
docenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling als het gaat om
professionalisering. Er wordt hierdoor geen helder beeld geschetst van wie welk initiatief neemt
op het gebied van professionalisering van HBO docenten en wat het precies inhoudt. Op deze
manier zakt de verantwoordelijkheid voor de professionalisering weg. Dat geeft de mogelijkheid
voor manipulatie. De docenten zelf geven, op één na, aan dat zij begeleiding missen bij het
uitwerken van opleidingsplannen en de ontwikkeling van zichzelf als professional. Het
onderwerp professionalisering en ontwikkeling wordt één keer per jaar tijdens het
functioneringsgesprek besproken en daarna niet verder uitgewerkt. Deze visie geldt vooral voor
een aantal van de geïnterviewde docenten. Zij wensen dan ook dat zij, naast voldoende tijd, ook
voldoende supervisie en begeleiding krijgen zodat zij hun professionaliteittraject voort kunnen
zetten. De docenten vinden het ook vanzelfsprekend dat de leidinggevenden hen daarbij
begeleiden, echter is het dus duidelijk dat de beleidsstukken hier geen eensluidend advies over
uitbrengen waardoor er misverstanden ontstaan binnen het domein O&O over de rolverdeling in
professionaliseringstrajecten. Het is opvallend dat de docenten enerzijds beroepsautonomie
willen, maar anderzijds ook begeleiding/aansturing nodig hebben vanuit het domein O&O. De
oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de docenten niet precies weten wat van hen verwacht wordt
en welke verantwoordelijkheden zij hebben op het gebied van professionalisering. Als zij een
heldere definitie van professionalisering vanuit het domein aangeboden krijgen, gericht begeleid
worden door de leidinggevenden en ruimte en kansen krijgen voor hun eigen ontwikkeling, zal de
tegenstrijdigheid opgeheven worden.

Het is na vergelijking van de beleidsstukken met de wensen van de docent duidelijk dat de
beleidsstukken onderling niet helder genoeg zijn in hun definities en elk andere aspecten van
professionalisering noemen. Daarnaast is het opgevallen dat de docenten hierdoor niet weten wat
er van hen verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten van hun leidinggevenden.
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Er ontstaan situaties waarbij docenten niet verder werken aan hun professionalisering door
gebrek aan tijd en begeleiding en er is zelfs een docent die intervisie zoekt bij collega‟s en zelf
probeert zijn ontwikkeling voort te zetten. Of het de bedoeling is dat docenten dit zelf in gang
zetten is niet duidelijk.

Het is aan te bevelen dat de beleidsstukken nader toegelicht en tevens eensluidend worden om de
docenten (en leidinggevenden) helderheid te geven over hun rol en taak in het
professionaliseringstraject. Ook de eerder toegelichte Leidraad Professionalisering voor
Leidinggevenden moet ontwikkeld en ingevoerd worden, zodat leidinggevenden weten wat hun
rol is in het professionaliseringstraject van docenten.

4.2 Langer doorwerken
Naast de noodzaak om te professionaliseren is ook langer doorwerken een ontwikkeling waar
docenten mee te maken krijgen. Beide ontwikkelingen blijken op elkaar aan te sluiten. De
hoofdpunten van professionalisering die naar voren zijn gekomen in mijn onderzoek zijn
ontwikkeling en de rol van leidinggevenden. Deze hoofdpunten van professionalisering blijken
ook van groot belang te zijn bij het langer doorwerken. In dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op
het langer doorwerken, in hoofdstuk 4.4 zal ik de combinatie tussen professionalisering en langer
doorwerken nader toelichten.
4.2.1. Theorie: arbeidsparticipatie en –productiviteit ouderen
Gründemann (2009) ziet toenemende problemen door de vergrijzing. Hij schrijft dat de „grijze
druk‟ zal verdubbelen van 23 % in 2009 naar ruim 47 % in 2038 (Gründemann, 2009).
Bovendien geeft Gründemann aan dat de potentiële beroepsbevolking in diezelfde periode met
10% zal afnemen. Deze ontwikkeling kan volgens Gründemann niet geheel gecompenseerd
worden door enkel het aantrekken van buitenlandse migranten (Gründemann, 2009, p.78).
Gründemann geeft aan dat de vergrijzing samen gaat met een verwisseling van de
verzorgingsstaat naar een participatiestaat. Dit houdt in dat werkenden zo lang mogelijk gezond
en productief aan de slag moeten blijven en dat niet werkenden zo veel mogelijk (weer) aan het
werk moeten (Gründemann, 2009, p.78).
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De krappe arbeidsmarkt in de toekomst is niet alleen het gevolg van de vergrijzing, maar heeft
ook te maken met de verwachting dat de Nederlandse economie weer zal gaan groeien. In
verschillende sectoren zal de vraag naar werknemers groter worden en in de onderwijssector
speelt vooral de vervangingsvraag een rol. Volgens Gründemann zullen in de periode tot 2020
minimaal 260.000 werknemers in het onderwijs vervangen moeten worden door het vertrek van
de babyboomgeneratie (Gründemann, 2009, p.79). Een verhoging van de AOW-leeftijd zal
volgens Gründemann niet creëren wat werkelijk nodig is: een hogere participatie en productiviteit
(Gründemann, 2009, p.79).

Arbeidsparticipatie ouderen
De huidige situatie van de arbeidsparticipatie is dat een groot deel van de werkenden in
Nederland voor de pensioenleeftijd stopt met werken. In 2006 werkte 42% van de 55-plussers
minstens 12 uur per week, deze groep bestaat voor 58% uit mensen tussen 55 en 59 jaar en voor
21% uit mensen tussen 60 en 64 jaar (Gründemann, 2009, p.84). In 2009 werkten 45% van de 55plussers en de totale arbeidsparticipatie van Nederland in 2009 was 72% (Gründemann, 2009,
p.84).

In de Arbobalans 2009 van de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek (TNO) staat vermeld dat in 2008 iets minder dan 40% van de werknemers in
Nederland 45 jaar of ouder zijn (TNO, 2009, p. 143). Volgens de Arbobalans (2009) was de
gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in 2009 61,7 jaar. Er is dus ruimte om door te
werken en het aandeel oudere werknemers die dat ook wil is in de afgelopen jaren gestegen van
21% in 2005 naar 36% in 2008 (TNO, 2009, p. 143). Het aandeel ouderen dat nog langer kan
werken in de huidige functie is gestegen van 41% in 2005 naar 50% in 2008. Een kwart zegt in
staat te zijn langer door te werken, maar wil dat niet (TNO, 2009, p. 143). Een toenemende groep
oudere werknemers zou wel langer door willen en kunnen werken. Deze groep is gestegen van
15% in 2005 naar 25% in 2008. Ouderen die wel willen maar niet kunnen doorwerken zijn
gestegen van 6% in 2005 naar 8% in 2008. De groep die niet kan en niet wil doorwerken is
gedaald van 54% in 2005 naar 39% in 2008 (TNO, 2009, p. 143).
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Wat betreft uitstroom blijkt dat een meerderheid van de oudere werknemers in 2008 uitstroomde
naar (pre) pensioen, VUT of functioneel leeftijdsontslag en ongeveer 30 % naar een uitkering
(TNO, 2009, p. 144). De gezondheid van de werknemer is de grootste oorzaak van het niet langer
door kunnen werken. Daarnaast spelen arbeidsomstandigheden als fysiek zwaar werk, hoge
taakeisen en een gebrek aan sociale steun van de leidinggevende een rol (TNO, 2009, p. 144).
Het niet door willen werken heeft te maken met burn-out klachten of met ongewenst gedrag als
pesten, intimidatie of geweld door collega‟s of leidinggevenden (TNO, 2009, p. 144). Dit
verlaagt de arbeidsparticipatie van ouderen. Een andere reden die genoemd wordt voor de lage
arbeidsparticipatie van ouderen is dat ze als duur en minder inzetbaar beschouwd worden.
Heemskerk (2009) schrijft dat werkgevers oudere werknemers zien als dure werknemers wegens
een veronderstelde scheefgroei tussen beloning en productiviteit (Heemskerk, 2009, p. 528). Dit
vormt een economische belemmering voor oudere werknemers om aan het arbeidsproces te
blijven deelnemen. Werkgevers willen bij voorkeur oudere werknemers ontslaan en jonge
werknemers in dienst nemen. De arbeidsmobiliteit van oudere werknemers daalt hierdoor
(Heemskerk, 2009, p. 528).

Arbeidsproductiviteit ouderen
Naast de mogelijkheden voor arbeidsparticipatie is ook arbeidsproductiviteit van belang bij
langer doorwerken. Volgens De Looze et al. (2007) veranderen vermogens en competenties
naarmate mensen ouder worden. Lichamelijke vermogens zoals zien, horen, conditie en fysieke
capaciteiten nemen vooral na het 45e jaar af (De Looze et al., 2007, p. 246). De afname is echter
maar beperkt, pas na het 60e jaar verloopt de afname sneller. Ook cognitieve vermogens nemen
vooral na het 50e jaar af. Hierdoor zijn ouderen minder snel, efficiënt en creatief bij het oplossen
van problemen (De Looze et al., 2007, p. 246). Niet alle cognitieve functies nemen af, de
intelligentie blijft tot op hoge leeftijd op pijl. De Looze et al. verwijst tevens naar Horn (1982),
die vloeiende en gekristalliseerde cognitieve vermogens onderscheidt. Vloeiende vermogens
(analytisch vermogen, snelheid van gegevensverwerking en werkgeheugen) nemen naarmate
mensen ouder worden af. Gekristalliseerde vermogens (automatische, op kennis gebaseerde
procedurele en verbale vermogens) lijken tot het 65e jaar steeds beter te worden.
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Volgens De Looze et al. scoren ouderen hierdoor beter dan jongeren op verbaal redeneren,
discussiëren en begrip van grote gehelen problemen (De Looze et al., 2007, p. 246)7. Tegenover
afname van lichamelijke vermogens en vloeiende cognitieve vermogens op hogere leeftijd staan
een toename van gekristalliseerde cognitieve vermogens en kennis en ervaring (De Looze et al.,
2007, p. 246). Voor mensen met een fysiek zware baan wordt het dus moeilijker om hun werk
voort te zetten naarmate zij ouder worden, voor een kenniswerker geldt dit niet (De Looze et al.,
2007, p. 246).

Daarnaast speelt de soort functie ook een rol. Nauta et al. (2005) hebben de invloed van
functietype op het verband tussen leeftijd en inzetbaarheid onderzocht en komen tot de conclusie
dat de inzetbaarheid voor de eigen functie toeneemt met leeftijd, maar dat de inzetbaarheid voor
andere functies afneemt met leeftijd (Nauta et al., 2005, p. 1)8. Daarnaast blijkt dat bij
werknemers met een generieke functie, welke afwisselend is en creativiteit en lerend vermogen
vereist, het negatieve verband tussen leeftijd en inzetbaarheid voor andere functies kleiner is dan
bij degenen met een specialistische functie (Nauta et al., 2005, p. 1). Het prestatievermogen en de
inzetbaarheid van werknemers neemt toe met de leeftijd voor de eigen functie, maar daalt voor
ander functies, waarbij de inzetbaarheid significant minder daalt in de meer generieke functies
(Nauta et al., 2005, p. 1). Functie-eisen doen blijkbaar niet enkel een beroep op kennis en
vaardigheden maar ook op de ontwikkeling daarvan.

In een TNO rapport van Nauta et al. (2004) geven zij aan dat de beelden die mensen hebben over
gezondheid en beperkingen van ouderen, niet blijken te kloppen met de feiten. De beelden die
mensen veelal hebben van ouderen zijn dat ouderen meer verzuimen, geen zwaar werk
aankunnen en slecht leren (Nauta et al., 2004, p. 53). Nauta et al. geven aan dat de feiten
uitwijzen dat de overgrote groep oudere werknemers t/m 70 jaar goed lichamelijk en geestelijk
gezond is en het werk goed aankan (Nauta et al., 2004, p. 53). Een kleine groep ouderen heeft
lichamelijke klachten en kan het werk niet goed aan, zodat enkele ouderen het beeld bepalen over
alle ouderen. Het verband tussen leeftijd en gezondheid blijkt zwak te zijn volgens Nauta et al.
(2004).

7
8

Leren via ervaring speelt een belangrijke rol bij oudere werknemers, zie ook Onstenk (1997) en Thijssen (1996).
Zie ook Gründemann (2009) en De Looze et al. (2007).

60

Leefstijl, functieduur en type beroep zijn belangrijker ter verklaring van gezondheid en verzuim.
Het blijkt tevens dat ouderen zich minder vaak ziekmelden dan jongeren, maar dat als zij zich
ziekmelden ze wel langer ziek zijn (Nauta et al., 2004, p. 53) 9. Dat ouderen minder goed leren is
een mythe (Nauta et al., 2005)10. Ze leren anders. De leerstof moet concreet aansluiten bij
bestaande kennis van ouderen (Nauta et al., 2005, p. 51). De beelden over oudere werknemers
blijken te ongenuanceerd te zijn om op basis daarvan te kunnen oordelen over de inzetbaarheid
van ouderen. Volgens Nauta et al. verdienen werknemers een individuele benadering, waarin ze
op hun capaciteiten worden beoordeeld en niet op hun leeftijd (Nauta et al., 2004, p. 53).

4.2.2. Theorie: soorten leeftijden
Nauta et al. geven aan dat leeftijd weinig voorspellend blijkt te zijn voor de inzetbaarheid.
Daarom is niet zozeer kennis nodig over leeftijd, maar over de belangrijkste condities die in de
loop van een mensenleven veranderen (Nauta et al., 2010, p. 5). Nauta et al. schrijven ook over
het eerder besproken toenemen van gekristalliseerde cognitieve vermogens en het afnemen van
vloeiende cognitieve vermogens, naarmate mensen ouder worden. Nauta et al. verwijzen hierbij
naar het vlindermodel van groei en verval van Breeuwsma (1994). Dit model laat zien dat beide
typen verandering in het hele leven aanwezig zijn. Echter in de eerste levenshelft valt de groei het
meest op en in de laatste levenshelft het verval (zie figuur 2).

Figuur 2: Vlindermodel van groei en verval (Breeuwsma, 1994).

9

Zie ook De Looze et al. (2007).
Zie ook Thijssen (2006).

10
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Nauta et al. (2010) geven aan dat er meer inzicht nodig is in de voornaamste condities waaronder
zich veranderingen voordoen, zodat werknemers en organisaties de voordelen van ouder worden
benutten en de nadelen minimaliseren. Nauta et al. introduceren hiervoor, naast kalenderleeftijd,
de leeftijden van professionaliteit, privésituatie, psychosociale beleving en gezondheid
(lichamelijk en neurocognitief) (Nauta et al., 2010, p. 6).

De leeftijd van professionaliteit verwijst volgens Nauta et al. naar de mate waarin mensen zich
hebben ontwikkeld op een bepaald punt in hun levensloop (Nauta et al., 2010, p. 7.). Er wordt
gekeken naar hoe goed de werkprestaties en competenties van werknemers op dat punt zijn. Voor
fysieke beroepen zal de professionaliteit samenhangen met de fysieke conditie. Voor beroepen
die vloeiende cognitieve functies vereisen piekt de professionaliteit rond het 20e levensjaar
(Nauta et al., 2010, p. 7). In beroepen die vooral gekristalliseerde intelligentie vereisen kan
worden gezegd dat de professionaliteit toeneemt naarmate mensen ouder worden, omdat ze dan
meer kennis en ervaring opdoen (Nauta et al., 2010, p. 7)11. Volgens Nauta et al. blijkt dat de
professionaliteit vrij stabiel blijft gedurende iemands loopbaan, omdat mensen eventuele
afnemende capaciteiten kunnen compenseren met werkervaring of hulpmiddelen (Nauta et al.,
2010, p. 8). Om op hoge leeftijd professioneel te blijven is het van belang dat werknemers goed
bij blijven in hun vak. Mensen die zelf hun kennis bijhouden of dit doen via opleiding en training
zorgen dat hun gekristalliseerde cognitieve vaardigheden toenemen en houden zo hun
professionaliteit op pijl12.

Naast professionele veranderingen zijn ook veranderingen in de privésfeer van belang. Trouwen,
kinderen krijgen, voor ouderen of zieken zorgen en reizen hebben allen invloed op de tijd en
aandacht die mensen aan hun werk besteden (Nauta et al., 2010, p. 12). Het krijgen van kinderen
zorgt ervoor dat werk minder centraal staat in de levens van werknemers tussen 25 en 44 jaar
aangezien kinderen een groot beslag leggen op tijd en emotionele aandacht (Nauta et al., 2010, p.
13).

11
12

Zie ook Cremer (1993).
Zie ook De Looze et al. (2007).
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Voor oudere werknemers (met name vrouwen tussen 45 en 65 jaar) geldt dat zij vaak te maken
krijgen met mantelzorg voor (schoon-)ouders of partners waardoor zij minder aandacht hebben
voor het werk (Nauta et al., 2010, p. 13). Het is dus van belang voor werknemers om het privé
leven goed te organiseren en balans te houden tussen werk en privé.

De derde leeftijd die Nauta et al. noemen is die van de psychosociale beleving. Mensen kunnen
zich jonger of ouder voelen dan ze zijn. Dit speelt vooral bij mensen tussen 40 en 45 jaar,
aangezien zij dan feitelijk niet jong en niet oud zijn (Nauta et al., 2010, p. 14). In deze tussenfase
is iemands potentie het meest diffuus, aangezien sommige paden definitief afgesloten zijn en
sommigen nog open liggen (Nauta et al., 2010, p. 14). De huidige maatschappij noemt jong zijn
ideaal, waardoor ouder zijn onaantrekkelijk wordt gevonden. Door deze opvatting zijn de
huidige, negatieve beelden van ouderen ontstaan, waardoor ouderen minder vaak dan jongeren
gestimuleerd worden om hun eigen inzetbaarheid via trainingen te verbeteren (Nauta et al., 2010,
p. 14). Dit terwijl het, zoals eerder al genoemd, zo belangrijk is voor ouderen om hun kennis en
vaardigheden op pijl te houden om zo hun professionaliteit en daarmee inzetbaarheid hoog te
houden. Opvallend is wel dat uit onderzoek blijkt dat hoe ouder werknemers zijn, hoe beter zij
zich in mentaal opzicht voelen (Nauta et al., 2010, p. 14). Wel zijn ouderen mentaal minder
veerkrachtig dan jongeren. Daarnaast blijkt dat mensen in andere levensfasen om verschillende
redenen emotioneel uitgeput kunnen raken. Ouderen vanwege een gebrek aan sociale steun van
collega‟s en managers en werknemers van middelbare leeftijd vanwege hoge taakeisen (Nauta et
al., 2010, p. 14).

Als laatste behandelen Nauta et al. de leeftijd van de gezondheid. Mensen blijven tot op steeds
hogere leeftijd gezond, dankzij verbeterde levens- en arbeidsomstandigheden. Mensen zijn
volgens Nauta et al. in staat om tot hun 65e of zelfs 67e door te werken. Nauta et al. geven wel
aan dat dit sterker geldt voor hoger- dan voor lageropgeleiden aangezien hogeropgeleiden 6 a 7
jaar langer leven en zich 16 a 19 jaar langer gezond voelen dan lageropgeleiden (Nauta et al.,
2010, p. 18). Zoals al eerder genoemd blijkt dat de gezondheid weliswaar achteruit gaat bij het
ouder worden, maar dat dit voor de meerderheid van de ouderen tot de pensioenleeftijd maar
weinig invloed heeft op de inzetbaarheid (Nauta et al., 2010, p. 19)13.
13

Zie ook Gründemann (2009).
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De problemen die het langer doorwerken moeilijker maken komen neer op de verminderde
vloeiende cognitieve vaardigheden van ouderen, het negatieve beeld over ouderen, de hoge
salarissen van ouderen en het minder flexibel kunnen zijn in het geval van een
functieverandering. De positieve kanten van ouderen zijn de verhoogde gekristalliseerde
cognitieve vaardigheden, meer kennis en ervaring, de grotere betrokkenheid en de betere mentale
gesteldheid. Om langer doorwerken mogelijk te maken, is het de taak van HRM om op deze
negatieve en positieve kanten van oudere werknemers in te spelen.
4.2.3. De visie van de HBO docenten – langer doorwerken
Naast de interviews over professionalisering en de bijeenkomst met de nieuwe docenten heb ik
een gestratificeerde steekproef gedaan. Ik heb vier docenten van 50 jaar en ouder en vier
docenten van 49 jaar en jonger een open vragenlijst over langer doorwerken voorgelegd (zie
bijlage 5). Daarnaast heb ik twee HRM medewerkers geïnterviewd over de mogelijkheden van
langer doorwerken binnen het domein O&O.

Mening docenten
De vier oudere docenten staan allen positief tegenover langer doorwerken na het 65e jaar. Eén
docent geeft wel aan dat het werktempo en de capaciteit terugloopt op die leeftijd en zou dan
graag een aanpassing in zijn werk willen. De vier jongere docenten zijn minder positief. Eén
geeft aan dat het waarschijnlijk wel zal moeten als zij zover is en een andere geeft aan dat ze niet
staat te springen en dat het afhankelijk is van haar functie en gezondheid.

Als positieve kanten van langer doorwerken zien de oudere docenten dat zij bij kunnen blijven in
hun vak en interessegebied, deel blijven uitmaken van een werkgemeenschap waar zij zich prettig
in voelen en met mensen doelgericht kunnen blijven werken. Ook de jongeren zien het
maatschappelijk betrokken blijven als positieve kant, samen met geestelijk fit blijven. De ouderen
zien ook negatieve kanten, zoals verhoogde werkdruk en afname in werkplezier. De ouderen zijn
bang dat er te weinig verandert in het onderwijs en denken dat dat de sfeer niet ten goede komt.
De jongere docenten zien meer negatieve kanten, zoals uitgeput zijn tegen die tijd, minder
flexibel zijn voor de organisatie en één verwacht zelfs minder enthousiast te zullen zijn tegen die
tijd.
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Om langer door te kunnen werken, geven de oudere docenten aan dat ze in goede gezondheid
moeten verkeren. Tevens is het van belang dat collega‟s ze niet beschouwen als iemand die
“werk van de jeugd afsnoept”. De jongere docenten willen loopbaanregie in eigen hand kunnen
houden, waardering krijgen van leidinggevenden en de mogelijkheid krijgen om in deeltijd te
werken. Hier komt de waardering van leidinggevenden die Nauta ook noemt sterk naar voren.
Ook ontwikkeling blijkt dus erg belangrijk te zijn voor zowel professionalisering als langer
doorwerken.

De rol van scholing is volgens alle docenten groot. Ook supervisie en begeleiding vinden de
docenten belangrijk. Vooral de oudere docenten willen zich blijven ontwikkelen, maar zien
ervaring als hun sterkste punt. Eén oudere docent geeft wel aan dat het naarmate je ouder wordt
steeds moeilijker is om nieuwe dingen te leren. Een andere oudere docent vraagt zich af of de
organisatie nog gaat investeren wanneer de levenskansen en toekomstkansen van een oudere
werknemer minder zijn.

De docenten zien een link tussen professionaliteit en langer doorwerken. Twee oudere docenten
geven aan dat je op je 65e een leven aan kennis en ervaring kunt bieden en dat je daardoor een
belangrijke rol kunt spelen in de professionalisering van anderen. Hier komt het idee naar voren
dat oudere docenten de rol van coach of supervisor voor jongere docenten op zich kunnen nemen
en zo kennis en ervaring kunnen overdragen, waardoor de kennis behouden blijft in de
organisatie. Ook de jongere docenten zien wat in de rol van coach voor oudere docenten. De
jongere docenten vinden dat professionaliteit langer doorwerken mogelijk maakt.

Wat opvalt bij de vraag of er verschillen zijn tussen oudere en jongere docenten is dat de oudere
docenten zich in hun antwoord richten op jongere docenten en dat de jongere docenten zich in
hun antwoord richten op oudere docenten. De oudere docenten vinden dat jongere docenten vaak
gedreven zijn in lesgeven, gefocust zijn op niveau en inhoud, vaak ongeduldig zijn ten opzichte
van de leerwinst (waardoor zij de neiging krijgen om er meer tijd in te steken, terwijl het
rendement niet stijgt) en dat jongeren verschillen in snelheid van doen en denken.
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De jongere docenten vinden dat de oudere docenten als vraagbaak input kunnen geven aan de
werkvloer, dat hun aanpak zelfverzekerder is, hun relativeringsvermogen groter en zij meer
ervaring en historisch inzicht hebben. Dit sluit aan op de theorie van Nauta (2010), die beschrijft
dat oudere docenten betere gekristalliseerde vermogens (automatische, op kennis gebaseerde
procedurele en verbale vermogens) hebben en jongeren betere vloeiende vermogens (analytisch
vermogen, snelheid van gegevensverwerking en werkgeheugen). Op de vraag of zij bereid
zouden zijn om een andere functie aan te nemen na hun 65e jaar beantwoorden alle docenten
positief. Zij kunnen zich niet voorstellen dat zij tegen die tijd nog hetzelfde zouden willen doen
en denken meer aan een functie als onderzoeker, coach of supervisor. Ze zouden ook liever gaan
werken in deeltijd om ook tijd aan andere dingen te kunnen gaan besteden.

Mogelijkheden langer doorwerken binnen domein O&O
Ik heb niet alleen docenten maar ook twee HRM medewerkers van het domein O&O
geïnterviewd. Zij hebben met elke medewerker die 60 jaar of ouder is binnen het domein
gesproken over hun loopbaan. Er zijn in totaal tweeënvijftig docenten 60 jaar en ouder, waarvan
er veertien met vervroegd pensioen willen gaan (FPU).

Het hoofddoel van de gesprekken was om inzicht te krijgen in de uitstroom van docenten in de
komende vijf jaar als onderdeel van levensfasebewust personeelsbeleid en het desgewenst
bevorderen van mobiliteit. De belangrijkste uitkomst van de gesprekken is dat de meerderheid
van de docenten ervoor kiest om door te werken tot hun 65e jaar. De reden hiervoor is financieel
van aard. Men geeft alleen wel aan dat het werk fysiek en mentaal zwaarder wordt. Er zijn maar
enkelen die willen stoppen voor hun 65e jaar als gevolg van veranderde familieomstandigheden.
Op de vraag hoe docenten er tegenover stonden om langer dan hun 65e jaar door te werken zijn
maar weinigen positief. De meesten willen stoppen. Er zijn wel een aantal docenten die uit
zichzelf gevraagd hebben om na hun 65e te blijven werken, maar zij willen dan wel een speciale
taak (coach, supervisor, onderzoeker) en het liefst parttime werken. Dit is ook wat als resultaat uit
de vragenlijsten is gekomen. Het domein stimuleert doorwerken na het 65e jaar niet, maar de
mogelijkheid is wel aanwezig, waarbij gedacht moet worden aan overdracht van werkzaamheden
of specifieke projecten en specialistische taken.
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4.3 De rol van HRM
4.3.1 Theorie: mogelijk maken van langer doorwerken voor docenten
Hoe kan HRM het langer doorwerken van oudere docenten mogelijk maken? Nauta et al. (2010)
geven hier suggesties voor. Zij beschrijven bij elk van de vier leeftijden die zij noemen een HR
praktijk die de inzetbaarheid van ouderen kan verbeteren. Bij professionaliteit moet ervoor
gezorgd worden dat problemen rondom onderprestatie van oudere werknemers aangepakt
worden. Dit kan HRM bereiken door tijdig vast te stellen wat er aan de hand is en trainings- en
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Indien dit geen baat heeft kan her- en uitplaatsing en/of
her-, om- en bijscholing plaatsvinden (Nauta et al., 2010, p. 22). Nauta et al. geven aan dat ruimte
voor zelfmanagement hierbij de beste preventie is.
Door werknemers de ruimte, stimulans en zonodig loopbaancoaching te geven, worden
werknemers in staat gesteld zelf de beste loopbaankeuzes te maken (Nauta et al., 2010, p. 22).
Bij de privésituatie gaat het om de balans. Er moet vooral gelet worden op het voorkomen van
(mentaal) verzuim. HRM kan hierop inspelen door flexibele werktijden, verlofregelingen en
relatieve prestatiematen in te voeren (Nauta et al., 2010, p. 22). Ook praten met de werknemer
over veranderingen in de privésituatie kan zulk verzuim voorkomen.
Bij psychosociale beleving moeten werkgevers demotivatie zien aan te pakken (Nauta et al.,
2010, p. 23). Het beoordelen van werknemers op hun unieke competenties in plaats van op
leeftijd kan de oudere werknemer stimuleren. Ook moeten werkgevers alles in het werk stellen
om verzuim vanwege lichamelijke en cognitieve klachten te voorkomen (Nauta et al., 2010, p.
23). Dit kan HRM bewerkstelligen door de arbeidsomstandigheden op pijl te houden, uitdagingen
te bieden en variatie in het werk te creëren. Ook gezondheidsmanagement is een optie, door
bedrijfsfitness en periodieke health scans aan te bieden (Nauta et al., 2010, p. 23). Het
allerbelangrijkste is het aanbieden van ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden. Als
werknemers regelmatig nieuwe dingen leren en zich breed ontwikkelen valt de cognitieve
veroudering enigszins te vertragen en blijven werknemers langer inzetbaar (Nauta et al., 2010, p.
23).
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Ook Gründemann (2009) sluit hierop aan. Volgens Gründemann moet het HRM beleid in ieder
geval drie elementen naar voren laten komen, namelijk het ontwikkelen van nieuwe kennis en
vaardigheden, het zorgen voor voldoende variatie in het werk en het bevorderen van de
gezondheid van de werknemers (Gründemann, 2009, p. 91). Dit sluit aan op wat Nauta et al.
aangeven. Gründemann zegt dat HRM bedrijfskundige kennis en bereidheid moet hebben om
over de grenzen van de organisatie heen te opereren en aandacht te besteden aan sectorale en
regionale aspecten (Gründemann, 2009, p. 95). Het is nodig om contact te houden met
scholingsinstellingen in de omgeving en met sectorale opleiding- en ontwikkelingsfondsen zodat
werknemers optimale ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden geboden. Daarbij zullen de
traditionele arbeidsorganisatie en werkprocessen herzien moeten worden volgens Gründemann
(2009). Een werkdag van 9 tot 5 uur sluit niet altijd meer aan bij de behoefte van alle
werknemers.

Ook De Looze et al. sluiten zich aan bij het idee om ouderen ontwikkelingsmogelijkheden te
bieden. Volgens De Looze et al. (2007) zullen trainingsprogramma‟s effectief zijn in het
vertragen of zelfs stoppen van de cognitieve achteruitgang. Zij zeggen dat de oplossingen ook
binnen het werk gezocht kunnen worden door cognitief veeleisende functies aan ouderen toe te
wijzen. Daarnaast moeten positieve punten van oudere werknemers als kennis, ervaring en het
overzien van grote gehelen, gestimuleerd worden. Dit is volgens De Looze et al. een betere
aanpak dan het ontziebeleid waarbij ouderen „in de luwte‟ worden geplaatst, wat de afname van
cognitieve vaardigheden zal versnellen (De Looze et al., 2007, p. 247). Voor oudere werknemers
die problemen ervaren, kunnen oplossingen worden bedacht als een verbeterde werkverdeling,
extra pauzemogelijkheden en taakroulatie.

Er zal ook iets gedaan moeten worden aan de negatieve beeldvorming die bestaat over oudere
werknemers. In het TNO rapport geven Nauta et al. (2004) aan dat hier op drie niveaus aan
gewerkt kan worden. Op maatschappelijk niveau moet de beeldvorming bestrijdt worden door
middel van het stimuleren van werkaanpassingen in CAO‟s voor de kleine groep oudere
werknemers met beperkingen en gezondheidsbevordering door middel van overheidscampagnes
(Nauta et al., 2004, p. 87).
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Op organisatieniveau zal er meer voorlichting moeten komen over de inzetbaarheid van ouderen,
zullen er werkaanpassingen gemaakt moeten worden voor de kleine groep ouderen met
beperkingen en zal er gezondheidsmanagement ingevoerd moeten worden (Nauta et al., 2004, p.
87). Op individueel niveau zal de eigen verantwoordelijkheid genomen moeten worden voor een
goede gezondheid.

4.3.2. Toevoegingen aan literatuur
De auteurs zijn het er allemaal over eens: ontwikkeling is het belangrijkste bij het langer
inzetbaar houden van ouderen. Ik ben het daar ook mee eens, maar ik denk niet dat het de enige
oplossing is. Zoals gezegd kunnen de gekristalliseerde cognitieve vaardigheden van ouderen de
meeste productiviteit opleveren en door die te stimuleren werken ouderen niet alleen aan hun
professionaliteit maar ook aan hun zelfvertrouwen. Als ouderen zien dat zij niet aftakelen maar
nog steeds een goede bijdrage kunnen leveren en nuttig zijn voor de organisatie, zullen zij zich
beter voelen. Dit zal ten goede komen aan hun prestaties.

HRM zal hierbij hard moeten werken aan het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden maar ook
aan het bieden van veel variatie in de functies zodat ouderen niet dag in dag uit hetzelfde doen.
HRM zal zich naast de bovengenoemde acties ook bezig moeten gaan houden met het invoeren
van goed leiderschap.

HRM moet erop toezien dat leidinggevenden op de juiste manier met ouderen omgaan. De
uitwerking van het beleid wat HRM invoert hangt af van wat de leidinggevenden ermee doen.
Het blijkt namelijk dat ouderen emotioneel uitgeput raken vanwege een gebrek aan sociale steun
van managers (Nauta et al., 2010, p. 14). Als leidinggevenden niet goed omgaan met ouderen,
zullen ouderen dus eerder kunnen gaan verzuimen door emotionele uitputting, hoe goed het HRM
beleid ook is opgezet.

Wat in de behandelde literatuur niet naar voren is gekomen maar wel belangrijk is, is dat oudere
werknemers een extra functie als coach kunnen krijgen. Op deze manier kan de kennis en
ervaring van de oudere werknemer overgedragen worden aan jongere, minder ervaren
werknemers waardoor de kennis in de organisatie blijft.
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Dit geeft variatie in het werk voor de oudere werknemer, de jongere werknemer kan ervaring
opdoen en de organisatie behoudt kennis en ervaring op langere termijn. Dit is wel opgenomen in
het instellingsplan “Leren excelleren” van de HvA.

Daarnaast zie ik een ander belangrijk aspect wat ik niet in de literatuur heb teruggezien, namelijk
de interne motivatie en het enthousiasme van ouderen op peil houden. Het is één ding om hun
vaardigheden en kennis op pijl te houden, maar als oudere werknemers „werk-moe‟ zijn
geworden en geen zin meer hebben in hun werk, zullen zij ondanks hun vele kennis en ervaring
niet goed kunnen functioneren. Ook hierbij denk ik dat leiderschap van groot belang is.
Inspirerend leiderschap is nodig om oudere werknemers enthousiast te houden voor hun werk en
hen te motiveren. Het is de taak van leidinggevenden om hier goed en effectief mee om te gaan
en samen met de oudere werknemer alles eruit te halen wat erin zit. Dit zal het ziekteverzuim van
ouderen, dat veroorzaakt wordt door andere aspecten dan gezondheid, beperken.

4.4. Combinatie langer doorwerken en professionalisering
Uit de literatuur blijkt dat het aanbieden van ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden het
belangrijkste aspect bij langer doorwerken is. Als werknemers regelmatig nieuwe dingen leren en
zich breed ontwikkelen, valt de cognitieve veroudering enigszins te vertragen en blijven
werknemers langer inzetbaar (Nauta et al., 2010, p. 23). Dit is ook uit de interviews en
vragenlijsten gebleken. Om langer door te kunnen werken, willen docenten zich blijven
ontwikkelen. Uit het beleid van de HvA en de interviews met de HBO docenten over
professionalisering blijkt dat het belangrijkste aspect van professionalisering ook ontwikkelingsen scholingsmogelijkheden is. Naast het geven van onderwijs moeten docenten ook studenten
begeleiden en coachen, netwerken onderhouden, werken aan hun kennisbasis en zelfs ook
beleidszaken voorbereiden. Hierdoor ontstaat de behoefte aan professionalisering. HBO docenten
definiëren professionalisering als jezelf ontwikkelen. Als kenmerken van professionalisering
noemen de HBO docenten het uitbreiden van theorie, kennis, ervaring, competenties en
beroepsmatige ontwikkeling en groei. Zij geven aan dat de HBO docent wat betreft vakinhoud en
didactiek op de hoogte moet blijven van veranderingen en zich moet blijven ontwikkelen.
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Dit zal de gekristalliseerde cognitieve vaardigheden van oudere docenten verbeteren, waardoor
zij geprikkeld worden en langer inzetbaar blijven.

Om langer doorwerken en professionalisering mogelijk te maken is dus scholing en ontwikkeling
noodzakelijk. HRM moet ervoor zorgen dat dit goed gefaciliteerd wordt. De acties van de HRM
afdeling bij het domein Onderwijs en Opvoeding omvatten het adviseren en begeleiden van
leidinggevenden bij de functioneringsgesprekken, ervoor zorgen dat er een personeelsplan en –
beleid ingevoerd wordt, het benadrukken van de noodzaak van professionalisering bij de
leidinggevenden en het organiseren van themabijeenkomsten voor HBO docenten. Ik denk dat er
naast deze activiteiten meer aandacht gegeven moet worden aan goed leiderschap, aangezien de
uitwerking van het beleid wat HRM invoert, afhangt van wat de leidinggevenden ermee doen.
Als leidinggevenden niet goed omgaan met ouderen, zullen ouderen eerder gaan verzuimen door
gebrek aan zelfontplooiingsmogelijkheden, motivatie en erkenning. Ook de HBO docenten zelf
geven dit aan. Zij zeggen de wens te hebben om zich te blijven ontwikkelen, maar dat deze wens
geen werkelijkheid kan worden door gebrek aan tijd en supervisie. De docenten zeggen dat zij de
nodige vrijheid krijgen van hun leidinggevenden om zich te ontwikkelen, maar weinig
begeleiding krijgen. Het onderwerp professionalisering wordt slechts één keer per jaar behandeld
tijdens het functioneringsgesprek.

Het domein O&O geeft voldoende aanbod en kansen om de HBO docenten te laten werken aan
hun professionalisering, maar biedt niet genoeg tijd en begeleiding. De oorzaak hiervan is
wellicht terug te voeren naar het beleid. Het instellingsplan en het domeinplan geven geen helder
beeld van de operationalisering van bijvoorbeeld opleidingsplannen. Ook is het niet duidelijk wat
een professionaliseringstraject precies in moet houden en wat de rol van de leidinggevende
hierbij is, behalve het voeren van functioneringsgesprekken. De leidinggevenden hebben geen
leidraad voor het begeleiden van docenten in hun professionalisering. De docenten ervaren
hierdoor een tekort aan begeleiding.
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Omdat de docenten niet voldoende ondersteund worden in hun ontwikkeling zal het
professionaliseringstraject moeizaam verlopen en daardoor zal langer doorwerken lastig zijn. Als
de gekristalliseerde cognitieve vaardigheden niet voldoende gestimuleerd worden door gebrek
aan scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden zal het functioneren van de oudere werknemer
achteruit gaan. Als oudere docenten daarnaast ook geen goede begeleiding krijgen van hun
leidinggevenden zal de kans op ziekteverzuim omhoog gaan en langer doorwerken moeilijker
worden. Een goed professionaliseringstraject kan langer doorwerken mogelijk maken en daarom
is het van groot belang dat het professionaliseringstraject binnen de HvA en het domein O&O op
orde komt.
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Hoofdstuk 5: Conclusie

5.1 Conclusie
Dit onderzoek behandelt twee onderwerpen die gevolgen hebben voor het onderwijs:
professionalisering en langer doorwerken.

Uit de behandelde literatuur over langer doorwerken kan worden geconcludeerd dat leeftijd niet
voorspellend blijkt te zijn voor de inzetbaarheid (Nauta et al, 2010, p. 5). Ouderen hebben
weliswaar verminderde vloeiende cognitieve vermogens en lichamelijke vermogens, maar hier
tegenover staan een toename van gekristalliseerde cognitieve vermogens en kennis en ervaring
(De Looze et al, 2007, p. 246). Om ouderen op hogere leeftijd inzetbaar te houden is het van
belang dat zij regelmatig nieuwe dingen leren en zich blijven ontwikkelen. Op deze manier wordt
de cognitieve veroudering vertraagd en worden de gekristalliseerde cognitieve vermogens
gestimuleerd (Nauta et al., 2010, p. 23). Geconcludeerd moet worden dat ontwikkeling het
belangrijkste aspect is om langer doorwerken voor werknemers mogelijk te maken.

De conclusies die getrokken kunnen worden uit de interviews met de docenten sluiten aan op de
literatuur. De docenten blijken allen de noodzaak van langer doorwerken in te zien en vinden
scholing van groot belang om dit mogelijk te maken. Zij willen echter wel op hogere leeftijd
gewaardeerd blijven, in deeltijd gaan werken en een functie als coach of supervisor krijgen. Naast
ontwikkelingsmogelijkheden vinden zij ook dat een goede begeleiding en waardering van
leidinggevenden noodzakelijk is om langer doorwerken mogelijk te maken.

Uit de literatuur over professionalisering kan geconcludeerd worden dat ook voor
professionalisering ontwikkeling een belangrijk aspect is. Nauta et al. geven aan dat naast leeftijd
gekeken moet worden naar professionaliteit, privésituatie, psychosociale beleving en gezondheid
(lichamelijk en neurocognitief) om de ontwikkeling van werknemers te kunnen beoordelen
(Nauta et al., 2010, p. 6)14.

14

De literatuur van Nauta et al. (2010) over de vier leeftijden is van groot belang geweest voor mijn onderzoek en
zullen ook aanknopingspunten bieden voor andere onderzoeken betreffende professionalisering en de (langere)
inzetbaarheid van medewerkers.
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Om op hogere leeftijd professioneel te blijven is het van belang dat werknemers bij blijven in hun
vak en zich blijven ontwikkelen. Dit is zeker van toepassing op docenten omdat zij aan jongeren
actuele kennis moeten overdragen. Bovendien houden de docenten hun gekristalliseerde
cognitieve vaardigheden op pijl als zij zich blijven ontwikkelen.

Uit de interviews met de docenten kan worden geconcludeerd dat ook zij ontwikkelings- en
scholingsmogelijkheden een vereiste voor professionaliteit vinden. Daarnaast geven zij aan dat
voldoende tijd en begeleiding nodig zijn om hun professionaliseringstraject te kunnen blijven
volgen.

Uit de analyse van de beleidsstukken is gebleken dat het instellingsplan, het domeinplan en de
standaard “Professionals in de HvA” allen geen eenduidige definitie stellen van
professionalisering. Tevens worden er geen eenduidige voorwaarden van professionalisering
genoemd en er worden geen heldere verantwoordelijkheden van verschillende partijen
beschreven. Geconcludeerd kan worden dat het beleid ernstige tekortkomingen heeft waardoor
docenten en leidinggevenden niet weten wat de mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn als
het gaat om professionalisering. Aangezien het niet duidelijk is wie op welk onderdeel van
professionalisering het initiatief moet nemen, ervaren de docenten een tekort aan begeleiding.
Hierdoor wordt er niet voldoende geprofessionaliseerd.

Uit mijn analyse kan worden geconcludeerd dat professionalisering de belangrijkste voorwaarde
voor langer doorwerken is. Als docenten werken aan hun ontwikkeling en hierbij goed begeleid
worden kunnen zij de eventuele cognitieve veroudering vertragen en blijven zij langer inzetbaar.
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5.2 Toetsing hypothesen
5.2.1 Hypothese 1
“Professionaliteit speelt een cruciale rol bij het langer inzetbaar houden van docenten. Tevens
hebben oudere docenten capaciteiten die specifiek zijn voor ouderen”.

Uit zowel de behandelde literatuur als uit de interviews blijkt dat ontwikkelingsmogelijkheden
het belangrijkste onderdeel van professionalisering is en een voorwaarde voor langer
doorwerken. Professionalisering van docenten zorgt ervoor dat docenten hun gekristalliseerde
cognitieve vaardigheden blijven ontwikkelen, hun kennis en vaardigheden bijhouden en meer
ervaring opdoen. Op deze manier blijven zij op niveau inzetbaar en wordt langer doorwerken
mogelijk gemaakt. De voorwaarde is wel dat de docenten goede begeleiding krijgen van hun
leidinggevenden. Zonder goede begeleiding komt het professionaliseringsproces niet op gang.

Daarnaast blijkt dat oudere docenten capaciteiten hebben die specifiek zijn voor ouderen. Nauta
et al. (2010) beschrijven dat ouderen betere gekristalliseerde vermogens hebben en jongeren
betere vloeiende vermogens. Tijdens de interviews bleek dat bij de vraag of er verschillen zijn
tussen oudere en jongere docenten de oudere docenten zich in hun antwoord richten op jongere
docenten en dat de jongere docenten zich in hun antwoord richten op oudere docenten. Het blijkt
dat ouderen meer ervaring, relativeringsvermogen en kennis hebben. Jongeren hebben
daarentegen een hogere snelheid van werken en gedrevenheid. Hypothese 1 wordt door dit
onderzoek bevestigd.
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5.2.2 Hypothese 2
“HRM heeft een grote invloed op de gemoedsrust van de docent en heft de eventuele negatieve
(psychologische) effecten van het langer doorwerken voor docenten op”.

Docenten geven in de interviews aan dat zij een goede begeleiding van leidinggevenden
noodzakelijk vinden om langer door te kunnen werken. Daarnaast willen zij gewaardeerd worden
door hun collega‟s en leidinggevenden. Bovendien willen zij als zij langer door moeten gaan
werken dit doen in deeltijd en met een speciale functie als coach of supervisor. HRM heeft de
taak om dit mogelijk te maken. HRM moet bij leidinggevenden aangeven dat het van groot
belang is om docenten goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast moet HRM
leidinggevenden adviseren over de diverse mogelijkheden voor oudere docenten, zoals
alternatieve functies, werktijdvermindering en scholing. Indien de HRM afdeling dit niet doet is
het voor leidinggevenden niet duidelijk wat de mogelijkheden voor oudere docenten zijn.
Hierdoor kunnen leidinggevenden niet goed inspelen op de wensen van oudere docenten. Dit
heeft tot gevolg dat docenten zich minder prettig en minder gehoord gaan voelen in hun werk wat
het ziekteverzuim zal verhogen.

Door te zorgen voor ontwikkelingsmogelijkheden, goede begeleiding van leidinggevenden en
aangepaste functies voor oudere docenten zorgt de afdeling HRM ervoor dat de positieve kanten
van langer doorwerken worden gestimuleerd en benadrukt. Dit zal een goede uitwerking hebben
op de gemoedsrust van de docent. Hypothese 2 wordt ook door dit onderzoek bevestigd.
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5.2.3 Probleemstelling
Er kan nu een antwoord worden gegeven op de probleemstelling:
“Wat moet vanuit Human Resource Management gedaan worden om docenten langer en
professioneel inzetbaar te houden indien de AOW-leeftijd verhoogd wordt?”

Uit de bevestigde hypothesen is gebleken dat HRM een grote rol heeft bij het
professionaliseringsproces en bij het langer inzetbaar houden van docenten. HRM moet meerdere
acties ondernemen om de ontwikkeling van docenten en daarmee langer doorwerken mogelijk te
maken. Het belangrijkste is dat HRM het professionaliseringsproces optimaliseert. Dit kan door
ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden zoals cursussen, opleidingen, promotietrajecten en
didactische aantekeningen. HRM moet de leidinggevenden en docenten wijzen op deze
mogelijkheden en erop toezien dat er ontwikkelingsplannen worden gemaakt. De
gekristalliseerde, cognitieve vaardigheden die van groot belang zijn voor ouderen worden dan
gestimuleerd. Daarnaast moet HRM ervoor zorgen dat leidinggevenden docenten goed
begeleiden in hun ontwikkeling. HRM kan dit doen door leidinggevenden te wijzen op de diverse
ontwikkelingsmogelijkheden en tevens op hun verantwoordelijkheden als begeleider. Op deze
manier blijft de mentale gesteldheid van docenten goed omdat zij zich ondersteund en
gewaardeerd voelen.

Uit de interviews met de oudere en jongere docenten is ook gebleken dat docenten in deeltijd
willen werken als zij langer door moeten werken. Daarnaast geven docenten aan graag een rol als
coach of supervisor te willen krijgen. Dit zou gunstig zijn omdat de kennis en ervaring van de
oudere docent aan de jongere docent doorgegeven kan worden en deze kennis in de organisatie
blijft. HRM moet de mogelijkheden hiervoor onderzoeken en dit bespreken met de
leidinggevenden.
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5.2.4. Aanbevelingen
Om het professionaliseringstraject te optimaliseren en zo langer doorwerken mogelijk te maken
wil ik naar aanleiding van mijn onderzoek en de analyse de volgende drie aanbevelingen
nogmaals naar voren brengen.
Aanbeveling 1 – Eén definitie van professionalisering
Het is noodzakelijk dat er een eenduidig, goed uitgewerkt beeld en definitie van
professionalisering van HBO docenten wordt geschetst. Het is nu niet duidelijk waar de docent
aan moet voldoen, wat zijn rol is en hoe hij daarbij wordt gesteund en begeleid. Het
instellingsplan, domeinplan en de standaard “Professionals in de HvA” schieten hierin ernstig
tekort. Dit belemmert de uitvoering van het professionaliseringstraject. Het instellingsplan en de
standaard “Professionals in de HvA” gelden voor de hele HvA, hier moet absoluut eenduidigheid
in komen. Als er één definitie gesteld is van professionaliteit en duidelijk wordt wat dat betekent
voor de medewerkers van de HvA, kunnen de aparte domeinen vervolgens hierop inspelen en
acties ondernemen om de professionaliteit te verhogen.

Ik stel de volgende definitie voor waarin ik de wensen van de docenten en de doelen van de HvA
combineer:
“Professionalisering is het continu blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden binnen de
individuele mogelijkheden”.

In deze definitie is kennis opgenomen, het onderdeel van professionalisering wat de docenten het
belangrijkste vinden. Daarnaast wordt in de definitie benadrukt dat er een continue ontwikkeling
moet plaatsvinden. Dit is het belangrijkste doel van de HvA als het gaat om professionalisering.
Tot slot wordt ook benadrukt dat de ontwikkeling binnen de individuele mogelijkheden moet
plaatsvinden omdat ontwikkeling geen universele beweging is. Hierin komt de rol van de
leidinggevenden naar voren. Zij moeten met elke docent bespreken welke ontwikkeling binnen de
individuele mogelijkheden van de docent ligt.
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Aanbeveling 2 – Aanpassing beleidsdocumenten
Het huidige instellingsplan loopt tot 2010 en het valt aan te bevelen om in het volgende
instellingsplan duidelijke definities en doelen te stellen met betrekking tot professionalisering.
Het domeinplan wordt na 2012 vernieuwd en moet aansluiten op het nieuwe instellingsplan. Van
belang is dat het domeinplan niet tegenstrijdig is met het instellingsplan, dat beschreven wordt
welke doelen binnen welke tijd behaald moeten worden, dat duidelijk is voor wie de doelen
gelden, dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden docenten en leidinggevenden hebben en
helder wordt welke acties ondernomen moeten worden. Indien dit niet in de volgende versies van
het instellings- en domeinplan helder wordt, kan de uitvoering van professionalisering niet goed
plaatsvinden en kunnen doelen niet worden behaald. De voorgestelde definitie zal de basis
moeten zijn voor de uitwerking van de plannen.
Aanbeveling 3 – Leidraad professionalisering ontwikkelen en invoeren
Naast een heldere definitie en de aanpassing van het instellingsplan en het domeinplan, is het aan
te bevelen dat de HRM afdeling een Leidraad Professionalisering voor Leidinggevenden
ontwikkelt. Het domeinplan kan hier de basis voor zijn, maar het domeinplan alleen is niet
voldoende omdat het niet specifiek gericht is op leidinggevenden en dat is wel noodzakelijk. Een
leidraad waarin staat vermeld welke verantwoordelijkheden bij de docent en welke bij de
leidinggevende liggen, kan ervoor zorgen dat het professionaliseringstraject daadwerkelijk op de
werkvloer tot stand komt. Ook moet in de leidraad komen te staan dat leidinggevenden
bijvoorbeeld minimaal drie keer per jaar een ontwikkelingsgesprek moeten hebben met de
docenten om individuele opleidings- en ontwikkelingsplannen te maken en te bespreken.
Daarnaast moeten alle mogelijkheden die de HvA biedt om ontwikkeling mogelijk te maken
(cursussen, scholingsbudget, kennisbijeenkomsten etc.) in de leidraad komen te staan zodat de
leidinggevende weet wat de docenten geboden kan worden. Een dergelijke leidraad kan de
leidinggevenden helderheid geven in het professionaliseringsproces en hen stimuleren hierop
actie te ondernemen. Het is van groot belang dat de HRM afdeling een leidraad ontwikkelt omdat
het een sleutelrol heeft in het invoeren van professionalisering en het langer inzetbaar houden van
docenten.
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De genoemde taken van de HRM afdeling en de aanbevelingen zijn niet alleen van toepassing op
de HvA, maar op elke onderwijsinstelling. De aanbevelingen zorgen ervoor dat het
professionaliseringstraject goed zal gaan verlopen waardoor docenten zich verder kunnen blijven
ontwikkelen. Daarnaast krijgen de docenten voldoende begeleiding van hun leidinggevenden, wat
de docenten zal stimuleren. Een professionaliseringstraject met een heldere leidraad dat
ontwikkeld wordt door HRM, goed en adequaat begeleid wordt door leidinggevenden en waarbij
docenten zich kunnen blijven ontwikkelen, zal ertoe leiden dat het doorwerken tot eventueel 67
jaar voor elke docent mogelijk gemaakt kan worden.
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5.3 Reflectie
Welke maatregelen ook genomen worden om de inzetbaarheid van oudere werknemers op pijl te
houden, het is van belang dat ze effect hebben. De effecten van de genoemde maatregelen voor
oudere werknemers zijn echter tot op heden nog niet grondig onderzocht. Er is dus meer
theoretisch en empirisch onderzoek nodig aangezien er weinig bekend is over het draagvlak voor
en de effectiviteit van de genoemde HRM maatregelen voor het langer inzetbaar houden van
oudere werknemers.

Daarnaast is de verhoging van de AOW leeftijd nog steeds een voorstel dat nog niet aangenomen
is. De maatregelen genoemd in deze scriptie zijn evengoed van belang, ook al wordt de AOW
leeftijd niet verhoogd. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers blijkt momenteel 61,7
jaar te zijn volgens de Arbobalans (2009), dus de maatregelen zouden de oudere werknemers
kunnen stimuleren om door te werken tot minimaal 65 jaar. Dit zou de overheidskosten voor
ouderen ook al kunnen verlagen.

Ik heb voor dit onderzoek zes stappen ondernomen. Deze zes stappen hebben mij in de
gelegenheid gesteld steeds specifiekere vragen te formuleren en voor te leggen aan de
verschillende groepen docenten. Ik heb op deze manier de diverse problematieken boven water
kunnen halen. Een ander interessant onderzoek zou een kwantitatief onderzoek zijn. Met een
grote enquête kunnen meer HBO docenten om hun mening worden gevraagd en statistieken
worden gegenereerd. Echter ben ik van mening dat mijn onderzoeksopzet met de diverse, kleine
gestratificeerde steekproeven en interviews kwalitatief goede informatie heeft gegeven die ook
aansluit op de behandelde theorie.

Ik heb met ontzettend veel plezier aan deze scriptie gewerkt en ik vind het leuk om te zien dat het
schrijven van deze scriptie ook mijn eigen professionaliteit heeft verhoogd. Ik heb mij verdiept in
achtergronden en theorieën, onderzoek gedaan en analyses gemaakt waardoor ik mijzelf verder
heb kunnen ontwikkelen. Deze scriptie levert dus ook een bijdrage aan mijn eigen ontwikkeling
als professional.

81

Bijlagen
Bijlage 1 – Organogram domein O&O
Bijlage 2 – Definities
Bijlage 3 – Afkortingen
Bijlage 4 – Vragenlijst interviews professionaliteit
Bijlage 5 – Vragenlijst langer doorwerken
Bijlage 6 – Dialoogvel themabijeenkomst professionaliteit
Bijlage 7 – Bronvermelding

82

Bijlage 1 – Organogram domein O&O
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Bijlage 2 – Definities

Controle versus betrokkenheidstrategie
De controlestrategie houdt in dat er door het management in een organisatie gestreefd wordt naar
controle, orde en efficiëntie in de uitvoering van het werk (Walton, 2003, blz. 116). Bij het
streven naar controle mogen medewerkers alleen vastgestelde taken doen waarop het
management hen controleert (Walton, 2003, blz. 115). Bij de betrokkenheidstrategie hebben
medewerkers meer vrijheid (Walton, 2003, blz. 116). De hiërarchie van het management is
relatief plat en statusverschillen zijn geminimaliseerd. De controle en coördinatie zijn bij de
betrokkenheidstrategie gericht op gemeenschappelijke doelen van het management en de
medewerkers (Walton, 2003, blz. 117).

De-professionalisering
Het omgekeerde proces van professionalisering, het verlies van beroepsautonomie (Arreman &
Weiner, 2007).

Flexibilisering
Flexibilisering is een ontwikkeling in het arbeidsbestel die inhoudt dat organisaties zich meer
gaan richten op de dynamiek van de omgeving en daarop inspelen (Powell, 2003, p. 325).

Human Relations beweging
De Human Relations beweging ontstond als reactie op het Scientific Management. Het gaat ervan
uit dat mensen niet alleen materiële behoeften hebben, maar ook sociaalpsychische behoeften
zoals plezier in werk (self-fulfillment), sociale contacten en participatie in besluitvorming. Er
ontstaat humanisering van de arbeid (Van Dam en Marcus, 2005, p.22).

Nieuwe docenten
Docenten die minder dan één jaar in dienst zijn.

Oudere docent
Docenten die 50 jaar of ouder zijn.
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Professionalisering
Er is in de sociologie geen eenduidige definitie te vinden van professionalisering. Socioloog Van
der Krogt (1981) onderscheidt wel een drietal benaderingen van professionalisering:

-

De kenmerkbenadering
De essentie van deze benadering is dat professies worden beschouwd als beroepen die een
aantal basiskenmerken gemeen hebben, die hen van de andere beroepen onderscheidt
(Van der Krogt, 1981).

-

De functionalistische benadering
Deze benadering gaat ervan uit dat professionele beroepen in de maatschappij een aantal
functies vervullen die in belangrijke mate verbonden zijn met de centrale waarden van de
samenleving (Van der Krogt, 1981).

-

De machtsbenadering
Professionalisering is in deze benadering een strategie ter wille van de
belangenbehartiging (Van der Krogt, 1981).

De HBO-raad, de HvA, het domein O&O en de HBO docenten zelf geven allen ook geen
eenduidige definitie. Op basis van het onderzoek stel ik daarom de volgende definitie van
professionalisering in het onderwijs voor:
Professionalisering is het continu blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden binnen de
individuele mogelijkheden.

Scientific Management
Scientific management is het managementmodel bedacht door Frederick Winslow Taylor waarbij
het management nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en taken krijgt welke verdeeld zijn in vier
stappen. (Taylor, 2003, p. 26). Eerst ontwikkelt het management een wetenschappelijke analyse
over elk element van het werk en van het productieproces. Vervolgens selecteert en traint het
management de arbeiders op hun vaardigheden en kennis. Daarna zorgt het management ervoor
dat de arbeiders het werk doen zoals dat voorgeschreven is in procedures en tot slot is er gezorgd
voor een eerlijke verdeling van werk en verantwoordelijkheid tussen management en arbeiders
waardoor er een splitsing ontstaat tussen leidinggeven en uitvoeren. (Taylor, 2003, p. 27).
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Bijlage 3 – Afkortingen

CBO
Centraal Bestuurlijk Overleg.

CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond.

CPB
Centraal Plan Bureau.

Domein O&O
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is opgedeeld in domeinen op basis van het onderwerp van
de opleidingen. Domein Onderwijs en Opvoeding (domein O&O) is het domein waar studies
aangeboden worden die studenten opleiden tot pedagoog of leraar.

FNV
Federatie Nederlandse Vakvereniging.

HBO
Hoger Beroeps Onderwijs.

HBO docent
Docent die lesgeeft op Hogescholen in het Hoger Beroeps Onderwijs.

HvA
De Hogeschool van Amsterdam.

OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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POP
Persoonlijk ontwikkelingsplan.

PPM
De werkgroep Professionals/Professionalisering medewerkers.

SER
Sociaal Economische Raad.

SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

TNO
Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek.

UvA
De Universiteit van Amsterdam.

VOBVE
De lerarenopleiding voor Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.
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Bijlage 4 – Vragenlijst interviews professionaliteit

Professionalisering

1. Bent u zelf bekend met de term professionalisering?

2. Wat verstaat u onder professionalisering van de HBO docent?

3. Welke kenmerken heeft professionalisering volgens u?

4. Welke veranderingen hebben zich de afgelopen 5 jaar voorgedaan op het gebied van
professionalisering?

5. Welke veranderingen op het gebied van professionalisering voorziet u nog in de nabije
toekomst?

6. Wat verklaart volgens u de opkomende behoefte aan professionalisering?

Eigen professionaliteit

7. Wat betekent professionalisering volgens u in het domein O&O?

8. Welke rol speelt professionalisering voor u in het werk?

9. Welk belang hecht u aan professionalisering?

10. Waar werkt u op dit moment aan in het kader van professionalisering?

11. Welke ontwikkeling zou u nog willen maken in het kader van uw docentschap?
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12. Waar komt deze wens vandaan?

13. Wat heeft u nodig om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van uw professionaliteit?

14. Welke factoren stimuleren u om te professionaliseren?

15. Welke eventuele belemmeringen ervaart u?

16. Maakt het thema professionalisering deel uit van de functionerings- en
beoordelingsgesprekken? Heeft u concrete afspraken hierover gemaakt met uw
leidinggevende?

Het Domein O&O

17. Hoe vindt u dat de HRM afdeling op dit moment voldoet aan uw wensen voor uw eigen
ontwikkeling en professionalisering? Waar bent u tevreden over en wat mist u nog?

18. Hoe beoordeelt u het professionaliseringsbeleid in het domein O&O? Waar bent u tevreden
over en wat mist u nog?

19. Op welke manier vindt u dat uw leidinggevende op dit moment voldoet aan uw wensen voor
uw eigen ontwikkeling en professionalisering? Waar bent u tevreden over en wat mist u nog?
20. Wat is uw oordeel over de professionaliteit van uw collega‟s? Op welke punten zijn zij sterk
en op welke punten is ontwikkeling nodig?
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Bijlage 5 – Vragenlijst langer doorwerken na het 65e jaar
1. Hoe staat u tegenover langer doorwerken na uw 65e jaar?

2. Wat zijn de positieve kanten en de negatieve kanten van langer doorwerken voor u?

3. Wat heeft u nodig om langer door te kunnen werken?

4. Welke rol heeft scholing en ontwikkeling voor u wanneer u langer moet doorwerken?

5. Wat kan uw leidinggevende voor u betekenen wanneer u langer moet doorwerken?

6. Ziet u een link tussen professionaliseren en langer doorwerken? Zo ja, welke? Zo nee,
motiveer uw antwoord.

7. Welke verschillen ziet u in vaardigheden tussen oudere docenten en jongere docenten?
8. Zou u bereid zijn om een andere functie te aan te nemen binnen de organisatie na uw 65e jaar?
Zo ja, welke? Zo nee, motiveer uw antwoord.
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Bijlage 6 – Dialoogvel themabijeenkomst professionalisering
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