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DE UITDAGING VAN HET HOGESCHOLENDECREET 
VAN 1994, EEN TERUGBLIK* 

Jef C. Verhoeven** 

Op 30 juni 2009 zal het 15 jaar geleden zijn dat het 
Vlaams Parlement een decreet goedkeurde waardoor 
de hogescholen een nieuwe structuur en een ruimere 
missie kregen. Dit decreet vroeg echter meer van de 
hogescholen dan het aanvaarden van een nieuwe struc-
tuur en een uitgebreidere missie, want de hogescholen, 
op dat moment nog 164 eenheden in Vlaanderen, 
moesten zich fusioneren tot een veel kleiner aantal. Al 
snel kwam men tot de vestiging van 29 hogescholen, 
een aantal dat later nog verminderde tot 22 eenheden. 
Hieruit zou men kunnen besluiten dat het doel van dit 
decreet bereikt is, aangezien men het aantal hogescho-
len drastisch heeft verminderd. Men mag deze vraag 
echter niet op een dergelijke eenvoudige wijze beant-
woorden. Deze hogescholen moesten niet enkel fuse-
ren maar tegelijkertijd met een fusie werd er van hen 
verwacht dat zij naast een nieuwe beleidsstructuur ook 
projectmatig wetenschappelijk onderzoek en maat-
schappelijke dienstverlening zouden ontwikkelen, ta-
ken die in latere decreten nogmaals werden onder-
streept. In dit artikel zal ik geen oordeel vellen over de 
stand van zaken in de hogescholen op dit ogenblik. 
Daarvoor beschik ik niet over de nodige informatie. 
1-let is wel mijn bedoeling om een schels te maken van 
de uitdagingen die door dit decreet aan de hogescho-
len werden gesteld en een kort overzicht te geven van 
de wijze waarop de nieuwe structuur van de hogescho-
len door de beleidsvoerders en het onderwijzend per-
soneel van deze hogescholen 5 tot 7 jaar na de fusie 
werd beleefd. Omdat dit ook een periode is waar van-
uit de internationale omgeving druk werd uitgeoefend 
op de beleidsvoerders om een beleid te voeren dat aan-
leunt bij wat men "managerialism" is gaan noemen, 
wordt ook even teruggekeken naar de wijze waarop 
departementshoofden en opleidingscoördinatoren hun 
eigen beleidsgedrag in 2007 tegenover dit "manageria-
lism" duiden. 

Dit artikel vormt de basis van de lezing die de auteur gaf op 
de VVKI-10-themanamiddag "Het hogescholendecreet in de 
degelijkheidswedloop" van vrijdag 29 mei 2009 in het Boit-
dewijngebouw te Brussel. 
Emeritus gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven en bijzon-
der gasthoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch On-
derzoek (K.U.Leuven) waar hij vroeger het Centrum voor 
Onderwijssociologie van de K.U.Leuven leidde. De auteur 
dankt Dr. Kurt De Wit (Dienst Onderwijsbeleid van de 
K.U.Leuven) voor zijn kritische commentaar op dit stuk. 

1. WAT WAS DE UITDAGING? 

1-let hogescholendecreet van 13 juli 1994 heeft letterlijk 
de Vlaamse hogescholen overhoop gezet. Vlaanderen 
was bezaaid met 164 kleine en nog kleinere hogescho-
len waarvan de leefbaarheid op termijn in die vorm 
niet meer haalbaar zou zijn. Men had nood aan grotere 
concentraties zodat men op een grotere markt zijn cli-
enteel kon betrekken, beter kon plannen voor de ver-
dere ontwikkeling van de opleidingsprogramma's, 
meer zekerheid kon bieden aan zijn staf, het overaan-
bod va fl bepaalde opleidingen kon rationaliseren, en 
dgl. De wetgever dwong de hogescholen daarom te ko-
men tot fusies van oude hogescholen en binnen deze 
nieuwe hogescholen moesten de staatshogescholen 
verplicht een bepaalde organisatie- en overlegstruc-
tuur inrichten. De vrije hogescholen hadden op bepaal-
de punten meer vrijheid, maar konden zich evenmin 
aan de oprichting van bepaalde raden onttrekken. Al 
van bij het begin van de fusiegolf werden 164 hoge-
scholen gefuseerd tot 29 waarvan 20 meer dan 2.000 
studenten telden. Het onderwijzend personeel zou niet 
meer in de oude rangindeling worden opgedeeld maar 
in een nieuwe die veel gelijkenis vertoont met de 
rangindeling van de universiteiten. Daarenboven leun-
den ook de salarissen van het onderwijzend personeel 
dicht aan bij deze van de universiteiten. Hierbij moeten 
we echter direct opmerken dat ofschoon het personeel 
in de hogescholen in dezelfde rangen als aan de uni-
versiteiten konden ingeschaald warden, de geschiede-
nis heeft geleerd dat er in de hogescholen proportio-
neel veel minder docenten in de hogere rangen werden 
ingeschaald dan aan de universiteiten (Verhoeven, 
2008). 

De wetgever maakte in het decreet meteen ook duide-
lijk dat de resultaten van dit nieuwe beleid zouden 
worden opgevolgd. Daarom werden er eisen gesteld 
aan de kwaliteitszorg en van de hogescholen werd ook 
verwacht dat zij rapporteerden over hun vorderingen. 
De staat verwachtte dat de verantwoordelijken van de 
hogescholen verslag uitbrachten over het gebruik van 
de middelen die de staat ter beschikking had gesteld. 
Daarenboven werd er geëist dat de hogescholen regel-
matig zouden onderzoeken of hun personeel hun ta-
ken naar behoren vervulde. Evaluatie van het perso-
neel zou in de toekomst regelmatig moeten plaatsgrij-
pen. 

In dit nieuwe kader zouden hogescholen kwalitatief 
hoogstaand hogescholenonderwijs moeten verstrek-
ken, projectmatig wetenschappelijk onderzoek organi-
seren en maatschappelijk dienstverlening verzorgen. 
Dit alles zou moeten gebeuren in een onderwijsomge- 



ving die internationaal is georiënteerd en die studen-
ten en docenten richtte op deze internationale werke-
lijkheid. 

Deze aanpak is een typisch product van een neolibe-
rale samenleving waarin van de staat wordt verwacht 
dat hij de voorwaarden, wetten en instituties bepaalt 
zodat er een geschikte markt ontstaat waarbinnen de 
staat goed kan functioneren. Van de burger wordt ver-
wacht dat hij als een ondernemer zijn weg zoekt op 
deze markt. Daartoe moet hij gevormd worden. Deze 
burger-ondernemer kan daarvoor een beroep doen op 
middelen door de staat ten dienste gesteld, maar moet 
ook verantwoording afleggen over het gebruik van 
deze middelen en de resultaten die men ermee bereikt 
heeft. Eenmaal een geschikte markt gecreëerd, speelt 
de wet van vraag en aanbod, en zal de meest biedende 
het meest in handen krijgen. Dat betekent dat in deze 
samenleving de voorkeur wordt gegeven aan deregu-
lering en privatisering. In dit decreet vertolkt zich dat 
in autonomie die men aan de hogescholen heeft gege-
ven en de vrijheid om hun eigen beleid te bepalen bin-
nen door de wetgever bepaalde minimale eisen die zij 
moesten naleven. Ook al hebben de hogescholen heel 
wat vrijheden gekregen (zij kunnen hun eigen beleid 
voeren, kunnen autonoom programmeren (weliswaar 
binnen de grenzen gesteld door de overheid), kunnen 
autonoom hun personeel aanwerven (maar ook hier 
binnen bepaalde financiële grenzen) enz.), van hen 
wordt wel verwacht dat zij een uitvoerige lijst van re-
gels, opgelegd door de overheid, naleven. 

Voor de raden van bestuur en de directeurs van de 
toenmalige kleine hogescholen betekende het Hoge-
scholendecreet van 1994 een grote uitdaging. Men 
moest zijn oude hogeschool verlaten en met collega's 
gaan samenzitten om te overleggen of men al dan niet 
zou fusioneren en onder welke voorwaarden dit zou 
gebeuren. Wellicht één van de eerste overwegingen 
was of men al dan niet zou fusioneren met hogescholen 
uit een ander net dan wel of men binnen zijn eigen net 
zou blijven. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat 
sommige hogescholen een duidelijke lijst van voor-
waarden hadden geformuleerd om een fusie aan te 
gaan, terwijl andere zich meer lieten leiden door toeval 
of ruimtelijke nabijheid. Wat ook de optie was, de nieu-
we algemeen directeur, de raad van bestuur en hun 
medewerkers zouden van die vele hogescholen één ho-
geschool moeten maken die in staat was om studenten 
aan te trekken en te voldoen aan de eisen van overheid. 
Dit zou kunnen uitmonden in een door de overheid 
opgelegd proces van planmatige verandering en voor 
vele hogescholen was dit ook het geval. Maar even 
goed treft men hogescholen aan waar men zich bij het 
begin van de fusie meer bekommerde om een juridisch 
verantwoord contract dan om de opbouw van een één-
gemaakte hogeschool. Akkoorden over een aantal juri-
dische principes zijn belangrijk, maar leiden niet auto-
matisch naar een geïntegreerde hogeschool. 

Een andere vraag waar deze hogescholen mee gecon-
fronteerd werden, had betrekking op de organisatori-
sche uitbouw van de hogeschool. Wilde men een uni-
taire hogeschool waar elk departement weliswaar zijn 
eigen roeping kan realiseren, maar dit inpast in het 
centrale beleid bepaald door het hogeschoolbestuur? 
Of wilde men anderzijds een hogeschool waar aan de 
top wel overleg is maar waar elk departement auto-
noom zijn beleid bepaalt en een eigen begroting heeft 
zonder solidair te moeten zijn met andere departemen-
ten? Verder moest men akkoord geraken over de vraag 
welke beslissingen op het niveau van de hogeschool 
zouden worden genomen en welke door de departe-
menten en welke taken door het hogeschoolbestuur 
worden uitgevoerd en welke door de departementsbe-
sturen. Vergeten we hierbij niet dat de departementen 
waren samengesteld uit de oude hogescholen. Zo was 
er bijvoorbeeld een nieuwe hogeschool die 5 oude ho-
gescholen in één departement moest integreren, naast 
de creatie van andere departementen die hun leden 
vonden in nog andere oude hogescholen. Ofschoon 
niet alle oude hogescholen fuseerden met andere hoge-
scholen, kan men stellen dat de meeste nieuwe hoge-
scholen bestonden uit een fusie van 2 tot 13 oude hoge-
scholen. Deze oude hogescholen lagen nu eens in el-
kaars nabijheid, gespreid over een stad, maar het ge-
beurde ook dat zij in meerdere provinciën gevestigd 
waren. Op termijn was het wel de bedoeling om die 
vele eenheden op één of meerdere campussen samen te 
brengen (aangespoord door het decreet), maar te ver 
wilde men daarin ook niet gaan om niet het gevaar te 
lopen studenten te verliezen die er de voorkeur aan ge-
ven om zo dicht mogelijk bij huis hoger onderwijs te 
volgen. 

Eens een bepaalde organisatievorm was overeengeko-
men, was men nog niet aan het einde van het fusiepro-
ces. Men moest ook de oude hogescholen, elk met hun 
eigen cultuur, leren samenwerken als één departement 
in de nieuwe hogeschool. Dit betekende niet enkel dat 
men het departementshoofd en de departementsraad 
erkende als de verantwoordelijke beleidsvoerders, 
maar ook dat docenten en ander personeel moesten le-
ren samenwerken als een eenheid. Het was dan ook te 
verwachten dat dit proces heel wat jaren in beslag zou 
nemen. 

II. WELKE WEMELEN KREGEN DE HOGESCHOLEN OM DE FUSIE TE 
REALISEREN? 

Om dit fusieproces te ondersteunen had de wetgever 
een aantal hulpmiddelen voorzien. Op de eerste plaats 
kregen de raden van beheer van alle scholen een grote 
autonomie. Zij konden binnen bepaalde wettelijke 
grenzen, hun beleid volledig autonoom bepalen, zon-
der tussenkomst van de overheid. Op die wijze hadden 
hogescholen de mogelijkheid om een duidelijk studie-
aanbod aan te bieden. Dit liet toe een beleid te voeren 
ter ondersteuning van de fusie. De overheid zou blij-
ven controleren, maar dit zou gebeuren volgens min of 
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meer klare afspraken en door welbepaalde kanalen en 
personen (regeringscommissarissen). Aangezien men 
aan deze raden van bestuur autonomie had gegeven, 
kon men hen ook nu meer responsabiliseren voor het 
beleid dat zij voerden. Dit beleid werd enerzijds onder-
steund door een financiering die bepaalde fusieproces-
sen beloonde, maar werd anderzijds bemoeilijkt door 
een enveloppenfinanciering die onvoldoende rekening 
hield met het groeiend studentenaantal. Nog steeds is 
het zo dat de overheid meer geld voorziet voor een stu-
dent van het gewoon secundair onderwijs dan voor 
een hogeschoolstudent. Daarenboven ging dit fusie-
proces gepaard met een rationaliseringsproces zodat 
tal van hogescholen het aantal studenten zagen toene-
men, terwijl talrijke docenten moesten afvloeien, zoals 
we hieronder zullen illustreren. Sommige geïnterview-
den in ons onderzoek noemden dit fusieproces een be-
sparingsproces: door hogescholen te fusioneren en te 
responsabiliseren kon de overheid een deel van haar 
financieringszorgen doorspelen naar de nieuwe hoge_ 
scholen. 

ENKELE CASESTUDY'S 

Om een beter beeld te geven van de complexiteit van 
het fusieproces geef ik een beknopt overzicht van het 
verloop van de fusie in twee hogescholen. 

Hogeschool A 

In 2001 volgden in deze vrije hogeschool ongeveer 
7.000 studenten les. Zij bestond uit een fusie van 13 ho-
gescholen die op 22 locaties gevestigd waren. Deze ho-
geschool bestond uit zes departementen, waarvan één 
een fusie was van vijf vroegere hogescholen. In een  
tijdspanne van vijf jaar was het studentenaantal geste-
gen met 1.000 eenheden, terwijl het aantal personeels-
leden, gedwongen door het financieringssysteem, ver-
minderd was met bijna 50 eenheden. 

Deze hogeschool had gekozen om een unitaire struc-
tuur op te zetten. Dit betekende dat het hogeschoolbe-
stuur op alle mogelijke domeinen het beleid zou voe-
ren. Departementen hadden uiteraard hun rechten bin-
nen de organisatie, maar de uiteindelijke beslissingen 
werden genomen op hogeschoolniveau in overleg met 
de departementshoofden. Er werden verschillende 
centrale diensten opgericht. In 2001 werkten er op de 
centrale administratieve diensten van deze hogeschool 
ongeveer 30 personen en daarnaast werkten 114 perso-
nen voor de vijf centrale diensten verspreid over de 
hogeschool. 

Dat deze fusie niet zonder problemen verlopen is, 
vraagt weinig toelichting. Er doken tal van problemen 
op voor wat de boekhouding, het personeelsbeheer  en 
de ICT-u itrusting betreft. Elke fusiepartner had zijn ei-
gen gewoonten en zijn eigen uitrusting én deze moes-
ten omgevormd worden tot een ééngemaakt systeem. 

Daarenboven ontstonden er ook spanningen tussen het 
hogeschoolbestuur en de departementen omdat som-
migen de indruk hadden dat er dubbel werk (op hoge-
schoolniveau werd nogmaals het werk gedaan dat in 
een departement was gedaan) werd geleverd en omdat 
er te veel middelen van de departementen naar het 
centrale bestuur zouden vloeien. Door het feit dat alle 
beslissingen telkens langs de top moesten passeren, 
kreeg men in de departementen ook het gevoelen dat 
in vergelijking met vroeger de informatie veel trager 
doorstroomde en dat het langer duurde vooraleer de 
beslissingen doordrongen in de departementen. Verder 
hadden de docenten liet gevoelen dat er grote cultuur-
verschillen tussen de verschillende opleidingen be-
stonden, wat de samenwerking hinderde. 

Hogeschool B 

Deze vrije hogeschool was in 2001 uitgegroeid tot een 
hogeschool van ongeveer zesduizend studenten. 
Nochtans hadden bepaalde departementen studenten 
verloren omwille van liet financieringssysteem. De 
toenmalige algemeen directeur schatte dal de hoge-
school 10 (X, minder geld kreeg dan de vroegere ge-
scheiden hogescholen. In vijf jaar tijd had deze hoge-
school dan ook 76 personeelsleden moeten laten af-
vloeien. 

Bij de oprichting van deze hogeschool hadden de be-
trokkenen van de fusionerende hogescholen een dui-
delijk aantal criteria vooropgesteld dat hen zou leiden 
bij het betrekken van andere hogescholen in de fusie. 
Zij mikten vooral op kwaliteit, internationale gericht-
heid, en de aanwezigheid van tweecycli-opleidingen. 
Op die wijze waren acht hogescholen hervormd tot 
acht departementen die verspreid lagen over verschil-
lende regio's. In tegenstelling met voorgaande hoge-
school hebben de oprichters van deze hogeschool ge-
kozen voor een confederale structuur. Dit betekent dat 
het zwaartepunt van het beleid bij de verschillende de-
partementen bleef. Bij de oprichting waren verschil-
lende departementen niet bereid om bij te dragen tot 
het wegwerken van tekorten die door andere van de 
vroegere hogescholen gemaakt waren. Het gevolg was 
dat er tussen de departementen geen financiële solida-
riteit bestond en dat het overheidsgeld verdeeld werd 
over de departementen conform de regels van het de-
creet. Het hogeschoolbestuur kreeg in feite geld van de 
departementen om te functioneren. In ruil daarvoor 
zorgden de algemeen directeur en zijn diensten (die 
bestonden uit ongeveer 10 personen) dat alle taken die 
moesten vervuld worden voor de overheid, uitgevoerd 
werden, werd er wekelijks een directiecomité gehou-
den dat bestond uit de algemeen directeur en acht de-
partementshoofden om het beleid op elkaar af te stem-
men. Om tot meer overeenstemming te komen in het 
beleid van de verschillende departementen werden er 
een groot aantal coordinatiecommissies en werkgroe-
pen opgericht. In drie daarvan zetelde de algemeen di- 



recteur als de vertegenwoordiger van het directie-
comité. 

Net zoals in de vorige hogeschool werd er door de ge-
interviewden gewezen op de moeilijke communicatie 
tussen het centrale bestuur en de verschillende depar-
tementen. Eén van de redenen van deze moeilijke com-
municatie was het grote aantal campussen waarover 
de hogeschool verspreid lag en de afstand tussen deze 
campussen. Maar net zoals hierboven werd ook gewe-
zen op de moeilijk te overbruggen verscheidenheid 
van culturen die er bestond tussen de leden van de 
vroegere hogescholen. 

IV. BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP (1999) 

Een eerste observatie van de stand van het fusieproces 
werd uitgevoerd in 1999. De bedoeling van dit onder-
zoek was een beeld te krijgen van de wijze waarop de 
bestuursorganen en de medezeggingsorganen functio-
neerden. In 16 hogescholen werden 1.282 personen 
aangeschreven die een beleidsfunctie of een vertegen-
woordigingsfunctie vervulden. 63 `g, van deze perso-
nen hebben een vragenlijst ingevuld. Daarenboven 
werden er zes case studies gemaakt om het functione-
ren van de verschillende raden te beschrijven. Merk op 
dat uit de resultaten van dit onderzoek zal blijken dat 
er vijf jaar na de fusie grote verschillen bestaan tussen 
de opvattingen van de bestuursleden en het personeel. 

A. Tevredenheid over de raden 

In de twee case studies werd hierboven al melding ge-
maakt van de spanningen waarmee de fusie van de ho-
gescholen had af te rekenen. Daarom vroegen de on-
derzoekers zich ook af of dit ongenoegen over de wer-
king van, bepaalde organen ook in de andere hogescho-
len bestond. Het onderzoek leverde op dit vlak een 
gevarieerd beeld. Over sommige raden waren de leden 
wel tevreden, over andere waren zij echter niet tevre-
den. De hoogste score (3,75 op 5) werd behaald in de 
raden van directeurs en departementshoofden. Het be-
treft hier immers een raad van mensen die intens moes-
ten samenwerken en elkaar zeer regelmatig ontmoet-
ten. Minder tevreden waren de leden van de raden van 
bestuur (score 3,68 op 5) en de departementsraden 
(score 3,68 op 5), alhoewel dit nog een behoorlijk resul-
taat is. De leden van de andere raden waren echter 
minder tevreden. Zij scoorden 3 op 5 of minder. Dit 
was het geval voor de leden van de academische raad 
(AR), het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) en 
het departementele onderhandelingscomité (DOC). 
Vooral bij de personeelsleden die lid zijn van het hoge-
schoolonderhandelingscomité of het departementale 
onderhandelingscomité heerste er ontevredenheid. De 
andere leden van deze raden waren meer tevreden. Dit 
was zo voor de algemeen directeurs, de departements-
hoofden en de leden van de raden van bestuur. 

B, Nut van de raden 

Alle raden die door de overheid gecreëerd werden, 
werden door de leden niet zonder meer als nuttig be-
schouwd. Ongeveer 61 % van de leden van de departe-
mentsraad en 60 % van de leden van de hogeschoolon-
derhandelingscomité's beschouwden deze raden als 
nuttig. Dit was veel minder het geval voor de academi-
sche raad: slechts de helft van cle leden vond het een 
zeer nuttig orgaan. En nog minder was dit het geval 
voor het departementele onderhandelingscomité. 
Slechts 47 % van de leden van deze raad spraken hier-
over als een zeer nuttig orgaan. 

Een overwegend groot aandeel van de leden van de 
studentenraad was ervan overtuigd dat de studenten-
raad een nuttig orgaan was (score 4,05 op 5), maar be-
twijfelden dat de meeste leden van deze raad zich goed 
zouden voorbereiden op de vergadering (score 3 op 5). 
Zij dachten ook dat de inbreng van de meeste leden 
beperkt was tot opmerkingen bij de geformuleerde 
voorstellen (score 2,97 op 5). De houding van de leden 
van de departementale studentenraad tegenover hun 
raad was enigszins positiever (score 4,17 op 5) clan de 
houding tegenover de studentenraad van de hoge-
school. Maar net zoals voor de studentenraad van de 
hogeschool was de voorbereiding op de vergaderingen 
niet overtuigend (score 3 op 5) en bleef hun inbreng in 
de vergaderingen beperkt tot opmerkingen bij de ge-
formuleerde voorstellen (score 2,85 op 5). Er moet 
evenwel beklemtoond worden dat de meeste leden ge-
loofden dat de studenten een belangrijke rol speelden 
in de besluitvorming van deze twee raden (score 4,53 
op 5 voor de studentenraad van de hogeschool en score 
4,58 voor de departementale studentenraad). Informa-
tie over de huidige studentenparticipatie kan men vin-
den in een verslag van de regeringscommissaris-coCir-
dinator (Cottenie, 2008). 

C. Inspraak 

Zoals hierboven reeds duidelijk werd, had de wetgever 
in het decreet een aantal raden voorzien waarin niet 
enkel de bestuursleden aan bod zouden kunnen ko-
men maar eveneens het personeel. De vraag die wij ons 
stelden was of deze raden voldoening gaven aan de 
verschillende leden van deze raden. De meningen lie-
pen hier nogal uiteen. Zo stelden wij vast dat de alge-
meen directeurs ervan overtuigd waren (score 4,75 op 
5) dat er rekening gehouden werd met het advies van 
de leden van de hogeschoolonderhandelingscomités 
en dat dit ook zichtbaar was in het algemene hoge-
schoolbeleid (score 4,67 op 5). Het personeel dat deel 
uitmaakt van deze raden was daarvan echter minder 
overtuigd (score 3,19 op 5). 

Een ander inspraakorgaan wordt gevormd door de de-
partementale onderhandelingscomités. De departe-
mentshoofden waren er tamelijk gerust in dat in dit 
orgaan rekening werd gehouden met de opvattingen 

4971 



van de leden van dit orgaan (score 4,11 op 5), maar wa-
ren er minder van overtuigd dat de adviezen die door 
de departementale onderhandelingscomités geformu-
leerd werden in het hogeschoolbeleid een rol speelden. 
Ook hier stelden we vast dat het personeel veel minder 
deze mening was toegedaan. 

Een zelfde fenomeen konden we waarnemen in de de-
partementsraden. De departementshoofden geloofden 
dat men in de departementsraad rekening hield met de 
opvattingen van de leden (score 4,43 op 5), maar waren 
er anderzijds minder van overtuigd dat de beslissingen 
van de departementsraad ook een impact hadden op 
het hogeschoolbeleid. En wederom werd vastgesteld 
dat het personeel op dit vlak een meer kritische hou-
ding aannam. 

D. Decentralisatie 

Vanuit het neoliberale denken werd er heel wat verant-
woordelijkheid doorgespeeld naar lagere besluitvor-
mingsorganen. In principe was dit ook mogelijk bin-
nen het hogescholendecreet. Hogescholenbesturen 
zouden niet alles zelf moeten beslissen. Een flink stuk 
van het beleid kon men immers overlaten aan de de-
partementen en andere eenheden in de hogeschool. Dit 
betekent dat men principieel kon opteren voor een ver-
gaande decentralisatie. Wij onderzochten destijds in 
welke mate deze decentralisatie in de hogescholen ge-
realiseerd was. 

Het financiële en materiële beleid werd in 1999 gezien 
als de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur 
van de hogeschool en gedeeltelijk ook van de departe-
mentshoofden. De departementsraad speelde hierin 
een minder belangrijke rol. 

Het onderwijsbeleid daarentegen was meestal gede-
centraliseerd naar de departementen. Hierin speelde 
het departementshoofd een zeer belangrijke rol, gedra-
gen door de departementsraad. Hetzelfde kan men 
zeggen over het personeelsbeleid. Ook het personeels-
beleid was destijds sterk gedecentraliseerd naar de de-
partementen toe en daarin speelde het departements-
hoofd een belangrijke rol. 

We hebben ons toen ook de vraag gesteld of het moge-
lijk was dat de toename van de inspraak van de leden 
van de hogeschool in het bestuur van de hogeschool 
(dus een meer gedecentraliseerde besluitvorming) zou 
kunnen samengaan met de toenemende interdeparte-
mentale functionele integratie (d.w.z. het bestaan van 
interdepartementale werkgroepen, de mate waarin de-
partementen samen tot gemeenschappelijke afspraken 
omtrent bepaalde doelstellingen komen, de mate waar-
in gemeenschappelijke afspraken samen gedragen 
worden). Onze onderzoeksresultaten hebben dit echter 
tegengesproken. 

Opmerkelijk is ook weer hier dat er een groot verschil 
bestond in visie op de interdepartementale functionele 
integratie bij de algemeen directeurs en de departe-
mentshoofden aan de ene kant en het personeel aan de 
andere kant. Waar de eersten (respectievelijk score 3,67 
en 3,55 op 5) nog enigszins geloofden dat er enige func-
tionele integratie was, werd dit door een meerderheid 
van het personeel ontkend (score 2,74 op 5). 

E. Leiderschapsstijl 

De fusieperiode was voor niemand van de verant-
woordelijken in de hogescholen een gemakkelijke peri-
ode. Maar vooral de algemeen directeurs stonden on-
der zeer zware druk. Zij hadden de dagelijkse leiding 
van dit proces in handen en moesten dit brengen tot 
een aanvaardbaar resultaat. Het was te verwachten dat 
elke algemeen directeur dit op zijn eigen wijze zou 
doen. Uit gesprekken met algemeen directeurs bleek 
dat zij duidelijk doordrongen waren van de nood aan 
samenwerking met alle leden van de hogeschool. De 
vraag is echter in welke mate zij deze leden aan het 
woord lieten. De meeste respondenten (66 %) vonden 
dat de algemeen directeur de personeelsleden slechts 
zwak betrok in de besluitvorming. 27 % meende dat dit 
matig gebeurde en slechts 7 % geloofde dat de perso-
neelsleden door de algemeen directeurs sterk betrok-
ken werden in het beleid. 

De algemeen directeurs waren hiervan wel bewust 
maar geloofden toch meer dan de anderen dat zij het 
personeel bij hun beleid betrokken (score 3,67 op 5). Dit 
was echter niet de mening van de meerderheid van de 
departementshoofden (score 2,83 op vijf) en het perso-
neel (score 2,3 op vijf). Slechts 6 % van de personeelsle-
den vonden dat de algemeen directeur hen sterk betrok 
bij het beleid, bij de algemeen directeurs was dit aan-
deel 33 % en bij de departementshoofden 10 %. Op-
nieuw stellen we vast dat er wel enige sociale afstand is 
tussen de algemeen directeur en het personeel. 

F Effecten van de fusie 

Zoals hierboven reeds werd gezegd, heeft het hoge-
scholendecreet niet enkel een nieuwe beleidsstructuur 
opgezet, maar wilde de wetgever ook verandering 
brengen in het functioneren van de hogescholen. Ho-
gescholen zouden door hun grotere omvang en door 
het samenbrengen van verschillende studiedomeinen 
in elke hogeschool meer zekerheid bieden voor de uit-
bouw van de hogescholen; de continuïteit van het per-
soneel zou meer verzekerd kunnen worden; er zou een 
grotere financiële stabiliteit kunnen bewerkt worden; 
de schaalvergroting zou het daarenboven mogelijk ma-
ken om goedkoper bepaalde uitrusting te verwerven; 
men zou een beroep kunnen doen op specialisten die 
vanuit de centrale diensten ter beschikking zouden 
kunnen gesteld warden van de departementen, enz. In 



2001 hebben wij in een vijftal hogescholen onderzocht 	werk, de didactische uitrusting, de uitbouw van een 
in welke mate deze doelstellingen waren bereikt. 	bibliotheek enz. 

1. Streven naar een duidelijk en stabiel multisectoraal aanbod 

Door de fusie van een groot aantal kleine hogescholen 
in enkele grote hogescholen zou het aanbod van de 
verschillende studiedomeinen veel duidelijker kunnen 
voorgesteld worden. Dit zou het voor de studenten in 
de toekomst gemakkelijker maken om een studiekeuze 
te doen. Daarenboven zouden de hogescholen minder 
onderhevig zijn aan veranderingen in aantrekkings-
kracht van bepaalde studierichtingen met zijn gevol-
gen voor de stabiliteit van het personeel. Immers, in-
dien een hogeschool meerdere opleidingen aanbiedt, 
kan het personeel bij een eventuele verschuiving in 
studiekeuze nog steeds tewerk gesteld worden in de 
opleidingen die niet aan populariteit inboetten. 

Uit ons onderzoek bleek dat dit mogelijk was maar 
slechts onder bepaalde voorwaarden. Er moet een dui-
delijke structuur gegeven worden aan de opleidingen 
en men moet voorkomen dat in dezelfde hogeschool te 
veel kleine opleidingen aanwezig zijn. Opleidingen 
met weinig studenten geven weinig ruimte aan een 
continue tewerkstelling voor docenten. 

2. Toename van de financiële stabiliteit 

Grotere eenheden kunnen over meer middelen be-
schikken en kunnen op die manier bepaalde tegensla-
gen gemakkelijker te boven komen. Dit heeft in de 
meeste hogescholen een positieve uitwerking gehad. 
Nochtans speelde dit principe niet in alle hogescholen. 
In één van onze case studies bestond er geen solidari-
teit tussen de verschillende departementen. Dit bete-
kende dat de verschillende departementen niet wilden 
bijdragen om het eventuele tekort van een ander de-
partement aan te vullen. Men vond dat elk departe-
ment zijn eigen verantwoordelijkheid moest nemen. In 
deze context is het uiteraard lastig voor departemen-
ten, die opleidingen verzorgen die meer onderhevig 
zijn aan conjuncturele schommelingen, het hoofd te 
bieden aan de eventuele tekorten. 

3. Verbetering van de materiële uitrusting 

Door de toegenomen schaalgrootte was het ook meer 
dan vroeger mogelijk voor heel wat departementen om 
bouwprojecten op te starten of af te werken. Sommige 
departementshoofden stelden dat indien de fusie niet 
had plaatsgehad zij niet over de gebouwen hadden 
kunnen beschikken waarover zij op dat ogenblik be-
schikten. Dit was niet enkel het geval voor grote bouw-
werken maar ook voor kleinere, maar belangrijke uit-
rustingsonderdelen van de hogescholen. Denken we 
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een ICT-net- 

4. Betere centrale ondersteuning van de departementen 

In de meeste hogescholen had de fusie voor gevolg dat 
het centrale bestuur van de hogeschool een hele reeks 
van diensten had uitgebouwd waarop de departemen-
ten en de leden van de hogeschool een beroep konden 
doen. Zo beschikten de meeste hogescholen over cen-
trale diensten voor het beheer van hun financiën en 
hun personeel, een dienst voor de studentenadminis-
tratie, een juridische dienst, diensten voor kwaliteits-
zorg, internationalisering, wetenschappelijk onder-
zoek, maatschappelijke dienstverlening en dergelijke. 
Betekent dit nu dat al deze diensten door de departe-
menten en het personeel positief werden ervaren? Dit 
was niet het geval. Op een aantal plaatsen bestond er 
een spanning tussen de departementen en de centrale 
diensten. Ook vonden sommige respondenten dat er te 
veel geld naar de centrale diensten ging in plaats van 
naar de departementen. 

5. Kans op interdepartementale leereffecten 

Door deze fusies werden soms zeer verscheiden oplei-
dingen samengebracht in één hogeschool. Daaruit ont-
stond de mogelijkheid om nieuwe contacten te hebben 
met mensen met een verschillende ervaring, zowel op 
het vlak van het verstrekken van onderwijs als op het 
vlak van onderwijsbeleid. Vooral departementshoof-
den (maar minder het personeel) hebben hiervan ge-
bruikgemaakt. Uit de case studies leerden we dat de-
partementshoofden vooral lering trokken uit de kennis 
van andere departementshoofden inzake kwaliteits-
zorg, juridische inzichten, informatisering, weten-
schappelijk onderzoek en internationalisering. 

6. Ontwikkeling van interdepartementale projecten 

De ontmoeting van verschillende departementen in 
dezelfde hogeschool creëerde eveneens nieuwe moge-
lijkheden voor het onderwijs. Waar men vroeger moei-
lijk tot contacten kwam buiten de hogeschool, was het 
nu mogelijk om met collega's van andere departemen-
ten projecten voor onderwijs en/of onderzoek op te 
zetten. Op het ogenblik van onze observatie waren der-
gelijke interdepartementale projecten nog gering in 
aantal, maar ze betekenden wel veel voor de integratie 
van de hogeschool. Ofschoon hier ook de mogelijkheid 
in stak om tot een multidisciplinaire samenwerking te 
komen, wijzen de feiten echter op het tegendeel. De 
meeste van deze projecten waren niet multidisciplinair. 
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7. De ontwikkeling van een hogeronderwijsmentaliteit 

Voor de fusie waren een aantal van de ééncyclusoplei-
dingen ruimtelijk gesitueerd in de directe nabijheid 
van het secundair onderwijs. Dit had voor gevolg dat 
een deel van hen zich daar ook voor een deel mee iden-
tificeerde. De fusie heeft voor heel wat van deze oplei-
dingen als effect gehad dat zij werden losgekoppeld 
van deze situatie. Zij kwamen op een campus terecht 
die zij deelden met andere hogeschoolopleidingen. In 
een aantal gevallen was het zelfs zo dat zij in de directe 
nabijheid werkten van tweecycli-opleidingen waar de 
hogeronderwijsmentaliteit reeds duidelijk meer aan- 
wezig was. Op die wijze werd het secundair onderwijs 
niet langer meer de referentiegroep, maar wel het ho-
ger onderwijs. Niet iedereen in de door ons onderzoch- 
te hogescholen was daarover gelukkig. Bepaalde de-
pa rtementshoofden van twee-cycli-opleidingen voel-
den zich door deze nabijheid geremd. De departe-
mentshoofden van de één-cyclusopleidingen waren 
over deze toenadering wel opgetogen. 

S. Betere inzetbaarheid van het personeel 

Aangezien de personeelsleden zouden behoren tot een 
grotere, gefusioneerde hogeschool verwachtte men dat 
personeelsleden veel flexibeler zouden kunnen wor-
den ingezet. Indien er bepaalde personeelstekorten 
waren in een bepaald departement zouden personeels-
leden van departementen met een overschot hier kun-
nen worden tewerkgesteld. In praktijk bleek dit echter 
niet zo gemakkelijk te verlopen. Departementen be-
schouwden hun personeel enkel als verbonden aan een 
bepaald departement en waren dan ook niet gemak-
kelijk geneigd om hun personeelsleden aan een ander 
departement toe te vertrouwen. Daarenboven leefde in 
bepaalde departementen de opvatting dat promotie 
enkel maar mogelijk was voor diegenen die enkel vol-
tijds verbonden waren aan het eigen departement. In 
de meeste hogescholen werd de inzetbaarheid van het 
personeel enkel uitgebreid in de richting van het over-
nemen van het overtollig personeel uit andere departe-
menten. Uitwisseling van personeel leek niet voor de 
hand te liggen. 

9. Mogelijkheid om zich beter te profileren 

Men verwachtte van dit fusieproces ook dat de grotere 
eenheden zich duidelijker aan de buitenwereld zouden 
kunnen voorstellen. Zij zouden immers over meer 
middelen en meer kennis beschikken om dit te doen. 
Dit veronderstelt echter dat de fusionerende hogescho-
len zich loyaal achter het project opstellen. Dit was het 
geval voor twee van de vijf onderzochte hogescholen. 
Alle departementen boden zich aan het publiek aan als 
een onderdeel van een bepaalde hogeschool. Sommige 
respondenten meenden zelfs dat hun studentenaantal 
onder invloed hiervan gestegen was. Deze profilering 
van de hogeschool naar buiten als een eenheid was 

echter niet sterk aanwezig in de drie andere hogescho-
len. Departementen gebruikten hier hun oude naam 
om zich aan het publiek aan te bieden en maakten aan 
het publiek niet duidelijk dat zij behoorden tot een be-
paalde hogeschool. 

V. HOUDING TEGENOVER DE- FUSIE (2001) 

Tot nu toe zijn overwegend bestuursleden en perso-
neelsleden die in de hogeschool een vertegenwoordi-
gende functie hadden aan het woord geweest. Van de 
gewone personeelsleden hebben wij in de voorgaande 
bladzijden niet veel vernomen tenzij wat in verband 
met hen ervaren werd door deze bestuursleden en ver-
tegenwoordigers. In 2001 hebben wij in 11 hogescholen 
773 leden van het onderwijzend personeel onder-
vraagd en werden er case studies gemaakt van vijf ho-
gescholen. De bedoeling van dit onderzoek was een 
beeld te krijgen van de wijze waarop het onderwijzend 
personeel van de hogescholen de fusie had beleefd. 

A. Tevredenheid over de fusies 

Men kan zich inbeelden dat een fusieproces een zware 
impact kan hebben op het dagelijks leven van een do-
cent. In de veronderstelling dat de fusie niet voor ge-
volg had dat de oude hogeschool moest verhuizen 
naar een andere campus, betekende de fusie voor een 
docent minimaal dat hij een andere werkgever kreeg. 
Dit kon uiteraard aanleiding geven tot heel wat vragen 
van de kant van het personeelslid. Daarenboven werd 
hij geconfronteerd met een andere beleidsstructuur en 
werd de vroegere directeur eventueel departements-
hoofd zodat die vertrouwde band nog bleef bestaan. 
Totaal verschillend is het uiteraard waar de oude ge-
zagdragers vervangen werden door nieuwe, verkozen 
verantwoordelijken. Dit zal ongetwijfeld enig effect 
hebben gehad op de relaties binnen een bepaald depar-
tement. Maar voor vele docenten was deze fusie com-
plexer dan uit voorgaande schets blijkt. De oude hoge-
scholen verhuisden immers naar nieuwe campussen 
waar de docenten collega's ontmoetten die dezelfde 
opleiding verzorgden maar ook collega's die werk-
zaam waren voor andere opleidingen. Zij kregen af te 
rekenen met nieuwe taakverdelingen, een nieuw afwe-
gen van het belang van elke taak, andere uurroosters 
en dergelijke meer. Wij stelden in bepaalde case studies 
vast dat een departement werd samengesteld uit vijf 
oude hogescholen die elk hun eigen cultuur hadden 
ontwikkeld. Men kan zich voorstellen dat dit voor de 
meeste docenten niet eenvoudig was. Laten we even 
kijken hoe zij zeven jaar na de fusie over dit fusieproces 
dachten. 

Uit onze bevraging blijkt dat de meerderheid van de 
docenten niet tevreden was over de fusie (score 2,4 op 
5). 70 % was ontevreden of zeer ontevreden. Die onte-
vredenheid had zowel betrekking op de resultaten van 
de fusie, als op het fusieproces, de inspraak in de fusie, 



hun positie als docent en de situatie van de hogeschool 
waar zij werkten. Deze houding was in alle hogescho-
len niet dezelfde. De meest tevreden hogeschool haal-
de een score van 2,84 op 5 en de minst tevreden 2,1 op 
5. Ook stelden we vast dat kleine hogescholen meer te-
vreden docenten hadden dan grote hogescholen. Ho-
gescholen waar minder heterogene opleidingen war-
den aangeboden scoren ook beter dan meer heteroge-
ne. Daarenboven verschilt de (on)tevredenheid ook 
tussen studiegebieden. De minst ontevreden docenten 
vonden we in de gezondheidszorg (score 2,78 op 5) en 
de meest ontevreden in het studiegebied van de indus-
triële wetenschappen en technologie (score 2,18 op 5). 

B. Arbeidstevredenheid 

In tegenstelling met wat we op basis van de voorgaan-
de beschrijving zouden kunnen verwachten, stelden 
wij vast dat de meerderheid van de docenten toch nog 
boven het middenpunt van de arbeidstevredenheids-
schaal scoorden (score 3,48 op 5). Dit is in elk geval dui-
delijk hoger dan de score voor tevredenheid over de 
fusie. Kan men dit hoog noemen? Hierop is moeilijk 
eenduidig te antwoorden. Uit ander onderzoek bij ver-
gelijkbare populaties werd er een score van 3,7 op 5 
gevonden, wat opmerkelijk hoger is dan wat wij von-
den in de hogescholen. Wanneer we echter wat nader 
kijken naar de basis van deze score, dan stellen we vast 
dat deze lage score hoofdzakelijk bewerkt werd door 
vier hogescholen die merkelijk lager scoorden dan de 
zeven andere. Ook blijkt uit dit onderzoek dat er meer 
arbeidstevredenheid was in de minder heterogene ho-
gescholen dan in de meer heterogene. Blijkbaar voel-
den docenten zich beter onder collega's in hogescholen 
waar het onderwijsaanbod niet te verschillend was. 
Maar de cijfers maken ook duidelijk dat niet alle stu-
diegebieden getuige waren van een even hoge arbeids-
tevredenheid. De hoogste score van arbeidstevreden-
heid werd gevonden in de studiegebieden toegepaste 
taalkunde, onderwijs en gezondheidszorg. De laagste 
scores werden aangetroffen in de studiegebieden in-
dustriële wetenschappen en technologie, audiovisuele 
en beeldende kunst en muziek en dramatische kunst. 

C. Toename van de administratieve belasting 

Volgens de docenten had de fusie ook een zware im-
pact op hun administratieve taken. De meerderheid 
van de docenten was ervan overtuigd dat sedert de fu-
sie de administratieve rompslomp aanzienlijk was toe-
genomen, de vergaderfrequentie een grotere vlucht 
had genomen en dat zij opmerkelijk meer tijd moesten 
besteden aan administratie (score 4,16 op 5). Opmerke-
lijk is dat dit oordeel werd teruggevonden in alle on-
derzochte hogescholen en dat er geen verschil was tus-
sen de hogescholen volgens hun omvang of de hetero-
geniteit van hun studieaanbod. Daarentegen was het 
wel zo dat vooral de docenten van twee studiegebie-
den klaagden over een sterke toename van de adminis- 

tratieve belasting, nl. audiovisuele en beeldende kunst 
en biotechniek. 

D. Toename van de taakbelasting 

De fusie bracht volgens de docenten niet enkel een toe-
name van de administratieve belasting teweeg, maar 
zorgde er ook voor dat de taakbelasting van de docen-
ten groter werd. Zij oordeelden dat vóór de fusie een 
werkweek ongeveer 37,82 uur arbeid voor de hoge-
school omvatte. Na de fusie kwamen zij tot een gemid-
delde van 43,99 uur per week. Uit verdere analyse 
bleek dat deze toegenomen taakbelasting zowel het ge-
volg was van de toename van het aantal onderwijsuren 
als van het aantal stage-uren per week. 

E. Toename van de didactische middelen 

Aangezien dit fusieproces een schaalvergroting in de 
hogescholen voor gevolg zou hebben, was het ook re-
delijk dat docenten konden verwachten dat zij een be-
roep zouden kunnen doen op een betere didactische 
uitrusting. De feiten bleken echter anders te zijn en bij-
gevolg was hun globaal oordeel over de didactische 
middelen in de nieuwe hogeschool niet zo positief 
(score 2,98 op 5). De beschikbaarheid van moderne di-
dactische middelen kreeg een score die slechts licht bo-
ven het middelpunt van een schaal die loopt van 1-5 
uitstijgt. De meerderheid van de docenten was er niet 
van overtuigd dat sedert de fusie de infrastructuur van 
de hogeschool beter aangepast was aan de onderwijs-
noden (score 2,53 op 5). Maar ook hier maakt onze ob-
servatie duidelijk dat er markante verschillen waren 
tussen de hogescholen. 

E Toename van de financiële middelen 

Ofschoon het hogescholendecreet ruimte bood om de 
nieuwe grote hogescholen meer financiële draagkracht 
te geven, een opvatting die ook leefde bij tal van be-
stuursleden, geloofde de meerderheid van de docenten 
niet dat dit het geval was. Zij geloofden niet dat hun 
departement (score 2,3 op 5) sedert de fusie over meer 
middelen kon beschikken en geloofden evenmin dat 
dit voor hun hogeschool (score 2,44 op 5) het geval 
was. 

G. lbename van inspraak in de beslissingen 

Door het hogescholendecreet werden tal van raden op-
gericht waarbinnen vertegenwoordigers van het per-
soneel konden deelnemen aan de discussie over het 
beleid en langs adviezen enige impact hebben op de 
beleidsvoering. Hierboven werd er reeds op gewezen 
dat de personeelsleden die lid waren van dergelijke ra-
den zelf kritisch stonden tegenover de mogelijkheid 
om langs deze weg te wegen op het beleid. Deze over- 



tuiging leefde eveneens bij de meerderheid van de do-
centen. Docenten hadden niet het gevoelen erg betrok-
ken te zijn bij de beslissingen die in de hogeschool wer-
den genomen (score 2,29 op 5). Maar anderzijds leefde 
bij hen wel de opvatting dat zij sedert de fusie meer 
inspraak hadden gekregen, ofschoon weinig, in verge-
lijking met vroeger. Ook op dit punt stelden wij merk-
waardige verschillen vast tussen de verschillende ho-
gescholen. 

H. Identificatie met zijn departement of hogeschool 

Door de vestiging van deze nieuwe hogescholen kon 
men verwachten dat docenten zich na enige tijd min-
der zouden gaan identificeren met het departement en 
meer met de hogeschool waartoe men dan behoorde. 
De feiten leerden ons het omgekeerde. Vele jaren na de 
fusie was het nog steeds zo dat docenten zich meer 
identificeerden met hun eigen departement (score 3,7 
op 5) dan met hun nieuwe hogeschool (score 3,04 op 5). 
Anders uitgedrukt: 63 % van de docenten identificeer-
de zich matig tot sterk niet zijn departement, en slechts 
37 %, identificeerde zich matig tot sterk met de hoge-
school. Merkwaardig is dat de identificatie met het de-
partement niet verschilde tussen de hogescholen, ter-
wijl dit wel het geval was voor de identificatie met de 
hogeschool. Het departement had voor hen meer bete-
kenis dan de hogeschool. 

I. Communicatie met collega's 

Spijts de kritische houding die tal van docenten tegen-
over het fusieproces hadden, zou het verkeerd zijn te 
denken dat er geen samenwerking tussen docenten be-
stond. Deze docenten getuigden immers dat ze hun 
vaardigheden met collega's deelden, dat zij hun colle-
ga's inlichtten over praktische zaken en dat men nieu-
we collega's ook hielp, ofschoon niet op een uitbundige 
wijze (score 3,37 op 5). Dit patroon verschilde echter 
niet veel van het patroon dat zij voor de fusie onder-
hielden, maar was wel verschillend voor de verschil-
lende hogescholen. 

J. Cohesie tussen docenten 

Daarenboven zou het fout zijn te beweren dat de fusie 
de cohesie tussen de docenten zou vernietigd hebben. 
Uit de antwoorden van de docenten op de gestelde 
vragen bleek dat zij hoger scoorden dan het schaalmid-
den (score 3 op een schaal van 1 tot 5) voor teamwer-
king met hun collega's, hulp bieden aan elkaar, luiste-
ren naar elkaars problemen, interesse betonen voor el-
kaai; enz. Ons onderzoek maakte evenwel duidelijk 
dat de situatie verschillend was in de verschillende ho-
gescholen. In vergelijking met de situatie voor de fusie 
was dit gedragspatroon weinig veranderd. Men mag 
wel stellen dat de fusie, ook al greep zij soms diep in 
het leven van een departement in, niet noodzakelijk be- 

tekende dat docenten oude gedragspatronen bleven 
cultiveren zodat de fusie, die door velen niet erg en-
thousiast werd onthaald, toch geen aanleiding gaf tot 
extreme vormen van arbeidsontevredenheid. 

VI. MANAGERIALISM (2007) 

In 2007 had ik het voorrecht om deel te nemen aan een 
internationaal vergelijkend onderzoek over beleidsstij-
len van "middle managers" in het hoger onderwijs in 
een achttal landen. De klemtoon in dit project lag op 
het detecteren van de eigenheden van de beleidsstijl in 
instellingen voor hoger onderwijs die aansluiten bij 
wat "managerialism" ivordt genoemd. Ofschoon men 
deze beleidsstijl nog moeilijk kan verbinden met het 
fusieproces dat in 1995 werd ingezet, is het wel interes-
sant om te welen op welke wijze het beleid wordt ge- 
voerd door departementshoofden 	opleidi ngscotk- 
dinatoren op dit ogenblik, 12 jaar na de fusie. Om hier-
van een beeld te schetsen hebben wij 247 departe-
mentshoofden en opleidingscordinatoren in 11 hoge-
scholen een web enquête voorgelegd (71 % van de po-
tentiële respondenten hebben op deze vragen geant-
woord). Op basis van hun antwoorden kunnen wij het 
volgende beeld schetsen van de wijze waarop "mana-
gerialism" zich in onze hogescholen aanbiedt. 

Wat wordt er verstaan onder "managerialism"? In de 
wetenschappelijke literatuur bestaat er een grote veel-
heid aan opvattingen over dit begrip. Wij beperken mis 
in dit onderzoek tot vier belangrijke kenmerken, nl. 
"managerialism" als een beleidsstijl die gekenmerkt is 
door decentralisatie van het beleid, efficiency, kwali-
teitszorg, en verantwoordingsplicht. 

Decentralisatie veronderstelt dat de besluitvorming en 
de uitvoering van de besluiten zo dicht mogelijk bij de 
persoon komt die verantwoordelijk is voor de realisatie 
van het besluit. Daarom heb ik onderzocht in welke 
mate deze "middle managers" eraan hielden om zelf te 
beslissen over de besteding van het budget, de inzet 
van het personeel, de inhoud van het onderzoek en de 
inhoud van het onderwijs. Het tweede kenmerk omvat 
de gerichtheid op de efficiency van het functioneren 
van de organisatie. Hiervoor heb ik gepeild naar de ge-
richtheid van de "middle managers" op het opzetten 
van een goed resultaatgerichte organisatie die in staat 
is om de doelen binnen een bepaalde periode te berei-
ken. Het derde kenmerk omvat alle acties die worden 
ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en het 
onderzoek op punt te houden. Het vierde kenmerk, de 
verantwoordingsplicht, heeft betrekking op de plicht 
van elk lid van een organisatie om aan te tonen dat hij 
of zij met de beschikbare middelen op een redelijke 
wijze is omgesprongen. Al deze kenmerken krijgen een 
bevoorrechte plaats in onze neoliberale samenleving. 
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A. Welke houding hebben departementshoofden en op-
leidingscoiirdinatoren tegenover "managerialism"? 

Hogescholen ontsnappen niet aan de waarden die op-
gang maken in de maatschappij. Tegenover decentrali-
satie, kwaliteitszorg en verantwoordingsplicht nemen 
departementshoofden en opleidingscoördinatoren een 
tamelijk positieve houding aan. Zij staan eveneens po-
sitief tegenover efficiënt beleid, maar zijn tegelijkertijd 
kritisch voor bepaalde consequenties van dit beleid. Zo 
stelden zij dat tevredenheid van studenten en docenten 
belangrijker is dan een efficiënte organisatie: indien de 
organisatie efficiënter wordt door bepaalde maatrege-
len, maar deze maatregelen betekenen een te zware last 
voor docenten en studenten dan zijn zij bereid om min-
der efficiency na te streven. We zien wel dat in de hoge-
scholen deze "middle managers" de professionele rela-
ties met het personeel meer waarderen dan collegiale 
relaties. Merkwaardig is eveneens dat departements-
hoofden positiever staan tegenover kwaliteitszorg dan 
opleidingscotirdinatoren. Dit zou kunnen verband 
houden met het feit dat opleid ingscoardinatoren meer 
geconfronteerd worden met de belasting die kwali-
teitszorg voor de docenten meebrengt. 

B. Toepassing Valt "managerialism" in het beleid 

Ofschoon deze "middle managers" tamelijk open staan 
voor een gedecentraliseerd beleid, wordt dit beleid in 
de praktijk toch minder gedecentraliseerd toegepast. 
De beschrijving die zij geven van hun gedrag wijst 
meer op een hiërarchische structuur in de hogescholen 
dan wel op een sterk gedecentraliseerde. Met andere 
woorden, hoe hoger beleidsvoerders staan in de hoge-
scholen des te meer kunnen zij besluiten formuleren en 
afdwingen. Dit is niet enkel zo voor het onderwijsbe-
leid, het materiële en financiële beleid, en het perso-
neelsbeleid, maar eveneens voor het wetenschappelijk 
onderzoek. Dit laatste ligt in de universiteiten anders: 
hier ligt het zwaartepunt van de besluitvorming bij 
de onderzoeksleider en/of bij de raad die hij of zij 
voorzit. 

Departementshoofden en opleidingscoördinatoren 
vinden dat het beleid over het algemeen efficiënt ver-
loopt. Nochtans hebben zij enkele belangrijke reserves. 
Zij vinden dat het personeelsbeleid niet efficiënt ge-
beurt. Dit houdt uiteraard verband met de financiële 
limieten waarbinnen de hogescholen moeten werken. 
Het beleid inzake onderwijs en kwaliteitsbewaking 
verloopt daarentegen redelijk efficiënt. Maar omtrent 
de efficiency van het financiële beleid, het beleid inza-
ke wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke 
dienstverlening hebben zij twijfels. 

Wat de kwaliteitszorg betreft, leeft bij hen de overtui-
ging dat die relatief goed georganiseerd is. Dit weer-
houdt hen echter niet om een aantal reserves uit te 
drukken tegenover de gevolgen van deze kwaliteits-
zorg. Zo vinden zij dat kwaliteitszorg te veel druk legt 

op het personeel. Daarenboven zijn zij de mening toe-
gedaan dat kwaliteitszorg onvoldoende de kwaliteit 
van het wetenschappelijk onderzoek beschermt. 

Departementshoofden en opleidingscoördinatoren 
vinden dat zij tegenover verschillende partijen een ver-
antwoordingsplicht over hun beleid hebben. In dit on-
derzoek heb ik verder de vraag gesteld of deze "mid-
dle managers" eveneens zelf hun beleid verantwoor-
den, of zij beschikken over de middelen daartoe en of 
zij dit verwachten van de docenten waarmee zij wer-
ken. De informatie die zij nodig hebben om hun beleid 
te verantwoorden, is naar hun oordeel beschikbaar 
maar niet in overdreven mate (score 3,7 op 5). Zij me-
nen dat zij zelf meer dan voldoende ervoor zorgen dat 
hun uitgaven verantwoord warden (score 4,23 op 5). 
Deze verantwoordingsplicht leggen zij ook bij de do-
centen: de meesten verwachten immers dat de docen-
ten zich over hun onderwijs en onderzoek verantwoor-
den (score 4,28 op 5). 

C. Is er enige verandering opgetreden op het vlak van 
"managerialisin" in vergelijking met vijf jaar gele-
den? 

Aangezien de symptomen van het neoliberale denken 
de laatste vijf jaar zeker niet zijn afgenomen, mag men 
veronderstellen dat ook de "middle managers" van de 
hogescholen niet ontsnappen aan deze invloed. Er 
werd dan ook expliciet aan deze departementshoofden 
en opleidingcoardinatoren gevraagd of er in vergelij-
king met vijf jaar geleden meer aandacht was voor de 
efficiency van het beleid in hun instelling, voor het be-
halen van de doelen, voor de kwaliteitsbewaking, voor 
het delegeren van taken en voor de verantwoording 
van het beleid. Op drie punten stelden de meesten dat 
er veel meer aandacht was in de beleidsvoering dan 
vijf jaar geleden. Dit was het geval voor de aandacht 
voor de efficiency van het beleid, voor het behalen van 
de doelen en voor de kwaliteitsbewaking. Voor deze 
drie domeinen is de aandacht in de hogescholen de 
laatste vijf jaar sterk toegenomen. Van minder belang, 
maar toch nog een toename in vergelijking met vijf jaar 
geleden, is de aandacht voor het delegeren van taken 
en de verantwoording van het beleid. We moeten hier-
bij evenwel opmerken dat het gaat om een oordeel dat 
wordt uitgesproken over het gedrag van de beleids-
voerders in het algemeen in de hogeschool. Het gaat 
niet om een uitspraak die men doet over zijn eigen ge-
drag. Men kan hier evenwel uit aflezen dat het klimaat 
in de hogescholen voor "managerialism" zeker in de 
geesten van de "middle managers" duidelijk aanwezig 
is. Men kan zich hierbij afvragen wat dit voor gevolg 

. zal hebben in de toekomst wanneer de financiering 
van het hoger onderwijs meer zal gebeuren in termen 
van output dan wel in de termen van de noden die 
men heeft om een opleiding van studenten te financie-
ren. 



VII. NABESCHOUWING 

Het hogescholendecreet ontstond in een periode toen 
het neoliberale denken het politieke handelen meer en 
meer ging inspireren. Enerzijds zorgde de overheid er-
voor dat de positie van de hogescholen in het kader 
van het hoger onderwijs meer tot zijn recht kwam, 
maar anderzijds verwachtte die overheid ook van de 
leden van de hogescholen dat zij op een gedisciplineer-
de wijze zouden bijdragen tot de realisatie van een 
nieuw hogescholenconcept waar meer verantwoorde-
lijkheid werd gegeven aan de hogescholen (alle hoge-
scholen werden autonoom, ook de vroegere rijkshoge-
scholen). Enerzijds delegeerde de overheid een flink 
stuk van haar vroegere taken naar het lokale bestuur 
van de hogescholen, maar anderzijds moesten deze ho-
gescholen verminderen in aantal door een fusie aan te 
gaan met andere hogescholen, een rationeler aanbod 
van het hogescholenonderwijs aanbieden, besparingen 
doorvoeren, een nieuwe beleidsstructuur opzetten, en 
dergelijke. Veel middelen werden er door de overheid 
niet ter beschikking gesteld. Eën van onze responden-
ten stelde zelfs dat de overheid de financiering van zijn 
hogeschool met 10 % verminderde gedurende de eer-
ste vijf jaar van de fusie. Dat was voor de hogescholen 
en zeer zware uitdaging. Op twee momenten in de ont-
wikkeling van deze fusie hebben wij onderzoek ge-
daan naar de stand van zaken, en in 2007 hebben wij 
opnieuw gekeken naar de wijze waarop over het hoge-
scholenbeleid gedacht wordt. 

Wat kunnen wij hieruit leren? Op de eerste plaats is het 
belangrijk te onthouden dat in feite elke hogeschool 
haar eigen verhaal heeft van de fusie. Elk is een pro-
duct van de ontmoeting van twee of meerdere van de 
vroegere hogescholen die sterk gespecialiseerd waren. 
Dit betekent dat elke hogeschool op haar eigen manier 
die verschillende culturen met elkaar heeft trachten te 
verzoenen. De ene hogeschool is daardoor meer beïn-
vloed dan de andere. Het is nooit onze bedoeling ge-
weest om op dit vlak een oordeel te vellen over de ver-
schillende hogescholen. We hebben op basis van een 
aantal case studies de eigen dynamiek van de ontwik-
keling van een aantal hogescholen beschreven en aan 
de hand van een aantal surveys een beeld geschetst 
van wat er leefde als algemene opvatting over het fu-
sieproces bij bestuursleden en personeelsleden van de 
hogescholen. Er werd vastgesteld dat vijf jaar na de 
start van de fusie alle hogescholen de nieuwe bestuurs-
structuur hadden geïmplementeerd. Het onderzoek 
maakte ook duidelijk dat deze nieuwe structuur bij de 
meeste bestuursleden krediet kreeg. Hij werd be-
schouwd als adequaat voor het beleid. Maar anderzijds 
werd ook duidelijk dat die opvatting niet werd gedeeld 
door het onderwijzend personeel. Het onderwijzend 
personeel, zowel in 1999 als in 2001, had veel meer be-
merkingen bij deze nieuwe bestuursstructuur. Daaren-
boven vonden wij zeven jaar na het begin van de fusie 
meer leden van het onderwijzend personeel die onte-
vreden waren over de wijze waarop de fusie verlopen 
was dan leden die wel tevreden waren. Dit betekent 

evenwel niet dat men ontevreden was met zijn arbeids-
situatie, maar het wees wel duidelijk op het feit dat de 
meeste leden van het onderwijzend personeel de fusie 
nog niet verwerkt hadden. Daar was in hun ogen ook 
weinig reden voor. De fusie had naar hun gevoel im-
mers weinig bijgedragen tot een betere arbeidssituatie. 

De beleidsvoerders van de hogescholen bleven, spijts 
deze tegenkantingen, geloven in een doelgerichte aan-
pak van hun beleid. Dit bleek uit hun geloof in een aan-
tal principes van "managerialism". Maar ook al stre-
ven zij een gedecentraliseerd en efficiënt beleid na, 
goede kwaliteitszorg en komen zij op voor de verant-
woordingsplicht, zij zijn niet blind voor bepaalde min-
der gelukkige gevolgen van deze vorm van beleids-
voering. 

Op dit ogenblik zijn we acht jaar verder dan onze laat-
ste observatie met betrekking tot de verschillende stap-
pen die men tijdens de fusie had moeten zetten. Wij 
vermoeden dat de situatie op tal van punten reeds an-
ders zal zijn. Stilaan groeit het deel van de staf aan dat 
de eigenlijke fusie niet heeft meegemaakt en dus op 
een andere wijze het arbeidsterrein van de hogeschool 
betreedt dan hun voorgangers. Op vele plaatsen heeft 
men nieuwe algemene directeurs, die het begin van de 
fusie niet als directeur hebben meegemaakt, en zijn er 
nieuwe departementshoofden en nieuwe opleidings-
cordinatoren aangetreden. Ondertussen blijven de 
hogescholen niet enkel staan voor dezelfde uitdaging 
die 15 jaar geleden werd opgezet, namelijk hogescho-
len ontwikkelen die in staat zijn om in een internatio-
nale context hun taak van hoger onderwijs, weten-
schappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstver-
lening te realiseren, maar wordt van hen en de univer-
siteiten ook verwacht dat zij associaties vormen met 
elkaar, een proces waarvan het eindpunt nog steeds 
niet vastligt. Terwijl men zich de vraag kan stellen of 
de eerste fusie reeds tot een goed einde is gekomen, 
moeten (delen van?) bepaalde hogescholen zich gereed 
maken om weg te trekken uit de vroegere fusies en as-
sociaties (nieuwe fusies?) aangaan met de universitei-
ten (Ministeriële Commissie, 2009). Hogescholen heb-
ben in elk geval het voordeel dat zij reeds fusie-erva-
ring hebben en daardoor wellicht bepaalde fouten uit 
het verleden niet meer zullen maken. Maar net zoals 
vroeger zullen zij geconfronteerd worden met cultuur-
verschillen tussen hogescholen en universiteiten waar-
van zij uit ervaring weten dat dit een fusieproces zwaar 
kan belasten. 
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