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Geacht College, 

Naar aanleiding van de interne vergadering van de commissie P&O van de CMR d.d. dinsdag 6 
december 2016 stuur ik u hierbij een voorstel voor het inventariseren van het taaktoewijzingsbeleid 
ten behoeve van werkdruk-beheersing voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam. 

Graag gaat de CMR met u in overleg hoe deze inventarisatie op korte termijn kan plaatsvinden. Op de 
overlegvergadering van 20 december aanstaande zullen wij kort op dit voorstel terugkomen. 

Met vriendelijke groet, namens de CMR, 

Voorzitter CMR 



Voorstel inventarisatie taaktoewijzingsbeleid tbv werkdruk-beheersing HvA 
Voor: Centraal Bestuurlijk Overleg (College van Bestuur en Decanen) 
Van: Centrale medezeggenschapsraad 
Versie def, 12 december 2016 

Inleiding 
Beheersing van werkdruk staat bovenaan de agenda van de HvA1. Werkdruk leidt tot werkstress en zet de 
kwaliteit van onderwijs onder druk. Dit vraagstuk moet daarom zorgvuldig geïnventariseerd en doortastend 
worden aangepakt. Bij verschillende faculteiten en opleidingen zijn in de afgelopen jaren werkdruk-onderzoeken 
gedaan en initiatieven voor aanpak gestart. Een van de wegen om de werkdruk te beheersen is via het 
taaktoewijzingsbeleid. Uit de Medewerkersmonitor blijkt dat de meeste docenten beduidend meer uren maken 
dan het aantal uren zoals vastgesteld in de aanstelling (medewerkersmonitor 2015). We veronderstellen dat 
goed taaktoewijzingsbeleid een van sleutels is voor werkdrukbeheersing. Op dit moment zijn voor 
taaktoewijzingsbeleid geen HvA-brede normen en afspraken vastgesteld. Wel staat er een (niet vastgesteld) 
document 'Leidraad Taaktoewijzingsbeleid' op de pagina met HvA beleidsdocumenten. Iedere decaan heeft de 
bevoegdheid om hierop taaktoewijzingsbeleid te voeren en voorstellen daarvoor ter instemming aan te bieden 
aan de deelraad van de faculteit. Vanwege de diversiteit in onderwijsaanbod en didactische methoden, is er 
ruimte voor verschillen in het taaktoewijzingsbeleid tussen faculteiten en opleidingen. Het is evident dat die 
ruimte voor diversiteit nodig is, echter is tot op heden het overzicht van de verschillen en welke patronen die 
hierin te herkennen zijn onduidelijk. Om tot een 'evidence based' en transparant taaktoewijzingsbeleid te 
komen, is het zaak de onderlinge verschillen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het zowel om de verschillen in 
het beleid (tactisch en strategisch niveau) als de ervaren werkelijkheid op de werkvloer (operationeel). 
Vanuit de CMR bestaat de wens tot een gedegen analyse van het huidige taaktoewijzingsbeleid op de 
Hogeschool van Amsterdam op basis van de inventarisatie van: 
1) Het huidige taaktoewijzingsbeleid bij de verschillende faculteiten van de HvA; 
2) De mate en wijze waarop docententeams bij taaktoewijzing betrokken zijn; 
3) goede praktijken op gebied van taaktoewijzing bij de HvA en eventueel elders. 
De beleidsafdeling Human Resources heeft meegewerkt aan uitwerking van wens tot analyse van het 
taaktoewijzingsbeleid tot dit voorstel. 

Doel 
Het doel van de inventarisatie is om op basis van een analyse van de huidige stand van zaken te onderbouwen 
of en zo ja welke HvA-brede afspraken over taaktoewijzingsbeleid toegevoegde waarde hebben voor de 
werkdrukbeheersing bij de HvA, naast taaktoewijzingsbeleid op faculteitsniveau. Onderdeel daarvan is het om 
op grond van de analyse de huidige 'Leidraad Taaktoewijzingsbeleid' te actualiseren en deze in besluitvorming 
te brengen. De bedoeling is dat de HvA brede afspraken over taaktoewijzing bijdragen aan studeerbaar, robuust 
én doceerbaar onderwijs en daarmee eveneens aan de onderwijskwaliteit en positieve werkbalans van 
docenten. 

lnventarisatievragen 
Om dit doel te bereiken wordt in drie stappen een inventarisatie gedaan. Bij de drie stappen staan de volgende 
vragen centraal: 
1. Welk taaktoewijzingsbeleid2 hebben de zeven faculteiten en welke vraagstukken voor doorontwikkeling 

van het taaktoewijzingsbeleid per faculteit leven er? 
a. Verzamelen van vigerend taaktoewijzingsbeleid per faculteit en de actuele ontwikkelingen/vraagstukken 

op dit terrein beschrijven. 

1Beheersen van werkdruk is naast Toegankelijk onderwijs, Kwaliteit van onderwijs en Studentengagement het belangrijkste 
thema voor de HvA. Zie rede "De HvA in cadans" van Huib de Jong opening hogeschooljaar 2016-2017 
2 Ook wel taakbelastingsbeleid (cao hbo artikel G4-2) of taaktoedeling genoemd, zie 'Leidraad taaktoewijzing. Een 
werkdocument voor domeinvoorzitters en opleidingsmanagers' 4 februari 2013 
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b. Verzamelen van informatie over evaluaties van dit faculteitsbeleid (proces en inhoud) 
c. Onderzoeken hoe het beleid zich verhoudt tot wat docenten in de praktijk ervaren (bijv. enquête 

taaktoedeling, zoals bij de faculteit Maatschappij en Recht) 
d. Verkennen welke vraagstukken er leven voor doorontwikkeling van het taaktoewijzingsbeleid per 

faculteit? 
e. Onderzoeken in welke mate en op welke manier de verhouding tussen taken & middelen expliciet wordt 

gemaakt in het taaktoewijzingsbeleid op opleidingsniveau (at random een aantal opleidingen 
selecteren) 

Opleidingen3 Hoe worden taken verdeeld over Op welke wijze en in welke mate Ervaren Ervaren 
docenten in de opleiding? Op welke is de relatie tussen taakverdeling werkdruk onderwijskwalit 
wijze en in welke mate is de en beschikbare middelen opleiding eit opleiding 
taakverdeling {o.a. normering), (begroting) expliciet en (MTM (NSE) 
expliciet en transparant voor docenten transparant voor docenten? 2008-2016) 
in opleidingsteams 

1 

2 

Etc 

2. Wat is de stand van zaken: in welke mate komt de taakverdeling tot stand in dialoog tussen 
opleidingsmanager en docententeam(s)? Welke vraagstukken voor doorontwikkeling van proces/inhoud 
van taakverdeling leven er bij de opleidingen? 
a. Verkenning van de mate waarin taakverdeling tot stand komt op basis van dialoog van 

opleidingsmanager en diverse opleidingsteams. Verkenning in hoeverre teams een rol hebben, zowel 
proces van taakverdeling als inhoud, bijvoorbeeld door een gezamenlijke meetlat te ontwikkelen en te 
hanteren voor toedeling/normering van taken. Hoe wordt dit aangepakt? Wat kan gezegd worden over 
de transparantie, doelmatigheid en rechtvaardigheid van de taakverdeling? Welke vraagstukken leven 
er voor doorontwikkeling van proces/inhoud van taakverdeling? 
Deze verkenning vindt plaats bij tien van de opleidingen die bij vraag 1-d zijn geïnventariseerd. 

3. Van welke relevante goede praktijken kunnen we leren? 
• Beschrijven van praktijk van taakverdeling en organisatie van onderwijs (o.a. bij 

curriculumaanpassingen) bij een aantal opleidingen met een hoge NSE-score en een goede beheersing 
van werkdruk (medewerkersmonitor). Vooronderstelling is dan dat deze opleidingsteams en 
opleidingsmanagers taaktoewijzing op een doortastende manier organiseren en dat daar wat uit te 
leren is, bijvoorbeeld als antwoord op de vraagstukken voor doorontwikkeling die uit stap 1 en 2 
kwamen. 

Naast informatie uit de HvA maken we bij de inventarisatie gebruik van inzichten uit literatuur en andere 
instellingen voor hoger onderwijs 

Voorstel aanpak inventarisatie 
Om bovenstaand doel te realiseren wil de CMR met collega's vanuit verschillende perspectieven en rollen 
samenwerken aan deze inventarisatie, onder meer met de beleidsafdeling Human Resources. We stellen voor 
een tijdelijke taskforce 'Inventarisatie taaktoewijzingsbeleid' samen te stellen en deze voor de periode dat de 
opdracht duurt aan te vullen met een klankbordgroep dat periodiek meedenkt over de inventarisatie, de analyse 
en de aanbevelingen. 

3 Van de 80 bachelor- en masteropleidingen van de HvA worden willekeurig 20 opleidingen gekozen en geïnventariseerd, 
tenminste 1 van elke faculteit. Eventueel kan gekozen worden voor een selecte steekproef met 6 kleine, 8 middelgrote en 6 
grote opleidingen. 
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Planning: 
• De taskforce gaat van 1 februari 2017 tot en met 1 mei 2017 aan de slag met de inventarisatie van het 

taaktoewijzingsbeleid bij de verschillende faculteiten en opleidingen, aan de hand van de drie vragen. 
• Tussen 1 mei en 1 oktober werkt de taskforce op basis van de inventarisatie en analyse daarvan 

aanbevelingen uit, in samenspraak met de klankbordgroep, zoals een voorstel voor een geactualiseerde 
'Leidraad Taaktoewijzingsbeleid'. 

• In juni wordt dit voorstel, na afstemming met de CMR en met de onderwijsraad, bij het College van Bestuur 
aangeboden voor besluitvorming. 

Taskforce en klankbordgroep 
Om te zorgen dat de taskforce in staat is vanuit de verschillende rollen en perspectieven naar het vraagstuk te 
kijken, moeten er diverse gremia in vertegenwoordigd zijn. Het voorstel is dat de taskforce uit 5 leden bestaat 
en regelmatig met een klankbordgroep reflecteert op de voortgang en uitkomsten van de inventarisatie. 

De taskforce is als volgt samengesteld: 
- 2 leden van de CMR 
- 1 lid van de beleidsafdeling Human Resources 
- 1 lid van de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek, bij voorkeur ook in verbinding met afdeling (in oprichting) 
I nstitutiona I Research 
- 1 afgevaardigde vanuit Centraal Bestuurlijk Overleg (Decanen en CvB) 
De leden bepalen onderling de rolverdeling in de taskforce en communiceren via een vaste contactpersoon. 

De klankbordgroep bestaat uit één persoon per faculteit bij voorkeur met een variatie aan rollen/functies, die 
zorgdraagt/-dragen voor verbinding met het managementteam (zoals opleidingsmanager, hoofd O&K of hoofd 
HR) en met de deelraad van de faculteit, aangevuld met maximaal vier personen uit centrale afdelingen/IP 
programma's (o.a. betrokken bij invoering 'studeerbaar en robuust onderwijs', onderwijsontwikkeling en 
communicatie). 

Middelen en bevoegdheden voor de taskforce en klankbordgroep 
Om haar doelen te kunnen bereiken, heeft de taskforce de volgende middelen en bevoegdheden nodig: 
• de taskforceleden tijd dienen te krijgen om zich voor deze opdracht in te spannen. Voorstel is is dat leden 

van de CMR en de afgevaardigde vanuit het centraal bestuurlijk overleg ieder 16 uur per maand beschikbaar 
krijgen en de twee leden van de beleidsafdeling ieder 32 uur per maand. 

• de taskforce krijgt uitgebreide informatiebevoegdheden, en is gerechtigd om informatie op te vragen bij 
hiërarchisch verantwoordelijken, zoals opleidingsmanagers. Waar nodig kan de contactpersoon uit de 
klankbordgroep hierbij betrokken worden. Van taskforceleden wordt verwacht dat zij zorgvuldig met de hun 
toevertrouwde informatie omgaan en recht op privacy van individuen respecteren. 

• De taskforce doet in overleg met de voorzitter CMR en voorzitter van commissie P&O periodiek verslag van 
de voortgang. HvA-brede communicatie wordt desgewenst ondersteund vanuit de bestuursstaf. 

Voor leden van de klankbordgroep geldt: 
• Gedurende de inventarisatie 7 uur per maand beschikbaar dienen te krijgen voor voorbereiding en overleg 

met de taskforce en voor de verbinding met de eigen faculteit. 
• Ook van leden van de klankbordgroep en contactpersonen wordt verwacht dat zij zorgvuldig met de hun 

toevertrouwde informatie omgaan en recht op privacy van individuen respecteren. 
• Contactpersonen hebben een belangrijke rol om vanuit hun expertise en ervaring bij te dragen aan het 

resultaat en verbinding maar zijn niet eindverantwoordelijk voor het resultaat van de taskforce en/of voor 
verbetering van taaktoewijzingsbeleid in de faculteit. 
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