
 

  

 
 
   
 

Geachte dames en heren, 
 
Hogescholen en medewerkers staan voor de opdracht kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek te 
verzorgen. Die opdracht voeren zij uit ten behoeve van een samenleving die in hoog tempo ingrijpend 
verandert als gevolg van de omschakeling naar duurzame energie, digitalisering, fintech en blockchain. 
Onderwijs en onderzoek zullen een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken 
o.a. op het gebied van klimaat en milieu. Tegelijkertijd veranderen de wensen van werkveld én studenten. De 
Coronapandemie heeft de grilligheid van de maatschappelijke veranderingen extra scherp in beeld gebracht. 
Dat illustreert dat hogescholen opereren in een omgeving die complexer is dan ooit. Het vraagt van 
hogescholen en medewerkers wendbaarheid en weerbaarheid en een hoog aanpassingsvermogen. 
 
Die noodzakelijk geachte beweeglijkheid raakt ook aan de manier waarop de medewerker in zijn/haar werk 
staat. Het gaat om pro-activiteit, responsiviteit en de bereidheid om in wisselende coalities en rollen te werken. 
Hogescholen willen de snelle veranderingen op de voet kunnen volgen. Dat vereist aanpassingsvermogen van 
organisatie en medewerker. Er zal meer dan voorheen in teamverband worden gewerkt. Ook zal vaker sprake 
zijn van wisselende teamsamenstellingen. De nadruk komt op skills meer dan op inhoud te liggen. In plaats van 
vaste functies zullen docenten vaker wisselende rollen gaan vervullen. Dat vraagt om flexibiliteit van 
medewerkers. Zij zullen regie moeten voeren op de rollen die ze vervullen in relatie tot de instelling en daarbij 
tevens één been in het werkveld houden. Dit vereist pro-activiteit. Docenten worden aangemoedigd 
verbindingen te zoeken die kruisbestuiving mogelijk maken. Zo kan een hogeschooldocent zowel werkzaam zijn 
in het onderwijs als in het werkveld – hybride docentschap -  maar ook deelnemen in expertise-netwerken.  
 
In de werkgeversvisie op eigentijdse arbeidsverhoudingen is het van belang dat medewerkers doorlopend 
werken aan hun professionele ontwikkeling. De basis daarvoor is gelegen in de volwassen arbeidsverhouding, 
de goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker en het besef bij de medewerker dat hij/zij het stuur 
moet nemen over de eigen professionalisering, duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. 
Medewerkers kunnen daarvoor gebruik maken van de uitgebreide faciliteiten die de werkgever aanbiedt op 
het gebied van DI en professionalisering. Werkgevers adviseren en begeleiden vanzelfsprekend de 
medewerkers bij hun ontwikkeling. In de kern draait het om maatwerkafspraken die passend zijn voor de 
hogeschool èn voor de medewerker.  
 
Werkgevers streven naar een cao die is gericht op zowel het onderwijsgevend als het ondersteunend personeel 
en op versterking van aantrekkelijk werkgeverschap van hogescholen. 

E-mail 

bakker@vereniginghogescholen.nl 
Doorkiesnummer 

(070) 312 21 40 

Datum 

19 maart 2021 

Ons kenmerk 

21.5031.HB 
Onderwerp 

Inzet cao 2021 2022 



 

 

Bladnummer 2 

De sector heeft actueel te maken met serieuze regionale verschillen (krimp- of groeigebied), met verschillen 
tussen hogescholen en specifieke functiegroepen en met flexibilisering van het onderwijs waaronder de vraag 
naar arrangementen op het gebied van leven-lang-ontwikkelen. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor oplossingen 
in maatwerk nodig zijn. Dat vraagt om een cao met kaderstellende afspraken en ruimte voor lokale invulling. 
Het bovenstaande illustreert ook het wederzijds belang van hogescholen en medewerkers om doorlopend te 
werken aan hun employability. Zij moeten in staat zijn om ander betaald werk te verwerven, met name als de 
marktsituatie dat afdwingt. Het is dus belangrijk dat medewerkers blijven investeren in hun employability. 
Naast brede inzetbaarheid binnen de organisatie gaat het om behoud van aantrekkelijkheid voor de 
arbeidsmarkt. 
Het is van belang dat de cao aan hogescholen ruimte biedt om te kunnen inspelen op de gevolgen van Corona. 
De crisis zal ontegenzeggelijk leiden tot duurzame verandering van arbeidsomstandigheden.  
 
Met inachtneming van deze uitgangspunten is onze inzet als volgt. 
 
Cao met een langere looptijd 
Werkgevers zetten in op een cao met een looptijd van 15 maanden van 1 oktober 2021 tot en met 31 
december 2022. Een langere looptijd zorgt voor rust, ruimte en regelmaat om hogescholen in staat te stellen 
de organisaties aan te passen aan de veranderingen van de Coronacrisis en ook om cao afspraken goed en 
degelijk te kunnen implementeren.  
 
Corona knelpunten  
Werkdruk  
Onder de huidige Coronabeperkingen en de werkdruk die dat meebrengt leveren medewerkers bijzondere 
prestaties door ondanks alles de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Werkdruk is bij uitstek een 
contextgevoelig onderwerp dat zich niet leent voor detailafspraken op cao-niveau. Daarvoor zijn eerder 
afgesproken plannen van aanpak om werkdruk per hogeschool tegen te gaan een beter instrument. 
Werkgevers willen ervoor zorgen dat de belastbaarheid van medewerker in balans blijft met de werkbelasting. 
Initiatieven daartoe worden opgepakt in het kader van de werkdrukplannen. Die plannen worden in 
samenhang met knelpunten als gevolg van Corona geactualiseerd en aangevuld. Hogescholen zetten daartoe 
een scala aan middelen in, op collectief niveau èn op niveau van de medewerker.  
De tijdelijke financiële middelen die het kabinet in het vooruitzicht stelt, zullen worden ingezet om extra banen 
van verschillende aard te creëren. Dat zal tijdelijk leiden tot een toename van het aantal tijdelijke contracten. 
Dit doet echter niks af aan eerdere ten aanzien van dit punt gemaakte cao-afspraken.  
Voorts zetten hogescholen onverminderd in op het vergroten van de regelruimte en autonomie van docenten 
en medewerkers om tot werkdrukverlaging te komen.   
 
Thuiswerken en reizen: faciliteiten en vergoedingen  
Hogescholen hebben op lokaal niveau adequate regelingen getroffen om thuiswerken op een verantwoorde 
wijze mogelijk te maken en komen ook tegemoet in kosten zolang de beperkingen vanwege de Coronacrisis 
duren. In de cao zou als principe kunnen worden vastgelegd dat iedere hogeschool een regeling dient te 
hebben in overeenstemming met de eisen van deze tijd. 
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De Coronacrisis leert onder meer dat thuiswerken ook voordelen voor medewerkers met zich kan brengen. Het 
thuiswerken zal na de crisis een blijvend fenomeen blijken te zijn, vermoedelijk in een andere verhouding. 
Werkgevers willen gedurende de cao-looptijd hier ervaring mee opdoen. 
 
Duurzame inzetbaarheid en balans tussen werk en privé  
Werkgevers realiseren zich terdege dat onder de huidige Corona omstandigheden in redelijkheid niet van 
medewerkers kan worden verwacht dat zij uitvoering geven aan de cao-afspraak om DI-spaarsaldi binnen drie 
jaar vanaf 1 augustus 2020 volledig te besteden. Vandaar dat wij voorstellen om deze afspraak in zijn geheel 
met één jaar op te schorten. Dat impliceert echter niet dat de spaarmogelijkheid wordt heropend. Het is van 
het grootste belang dat medewerkers hun DI-uren juist in Corona tijd zoveel mogelijk aanwenden voor 
recuperatie en behoud van de werk-privé balans.  
Ook op het punt van professionalisering worden medewerkers zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld om 
zich de vaardigheden eigen te maken die nog zijn voor een optimaal gebruik van digitale 
communicatiemiddelen.  Hogescholen spannen zich in om daartoe zo enigszins mogelijk vervangingscapaciteit 
te regelen.   
 
Ten algemene geldt het voorbehoud dat gaande de onderhandelingen nieuwe voorstellen aan de 
werkgeversinzet kunnen worden toegevoegd.    
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
De heer ir. J.F. Houterman, 
voorzitter werkgeversdelegatie 
 
 
 
 


