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* Waar over ‘de opleiding’ wordt gesproken is bedoeld: de opleiding
Informatiedienstverlening en -management (IDM). Constaterin-
gen zullen vaak vertaald kunnen worden naar andere HBO-
opleidingen. Indien de student als ‘hij’ ten tonele wordt gevoerd is
uiteraard ook ‘zij’ bedoeld.
Hier verwoorde opvattingen komen voor rekening van de auteur
en zijn niet bedoeld om een gemeenschappelijk IDM-standpunt
weer te geven.

Hugo Nierstrasz

De IDM-opleiding en de paradox
van specialisatie en verbreding

Het krachtenveld waarbinnen een
beroepsopleiding als IDM haar weg
moet zoeken is de laatste jaren ingrij-
pend gewijzigd. Er zijn actoren bijge-
komen en daarmee zijn ook de ver-
wachtingen die men heeft en de eisen
die men stelt, veranderd. Hugo Nier-
strasz inventariseert de veranderingen
in het krachtenveld rondom de oplei-
ding IDM en wat men vanuit het
beroepenveld van de opleiding mag
verwachten.

De student

Wat verwacht een student van een HBO-studie en met
welke houding en motivatie wordt aan de studie begon-
nen.*

Kenmerken van de student
De grootste instroom komt nog steeds vanuit HAVO.
Dat is ook het niveau waarop een HBO-opleiding zich
dient te richten, met alle eventuele beperkingen van
dien. Het is de taak van de opleiding ervoor te zorgen dat
aan het eind van het opleidingstraject, na vier jaar, het
eigenlijk niet meer uitmaakt welke vooropleiding de
student ooit volgde. In de loop van de studie moet het
grootste gedeelte van de studenten in het gewenste
profiel groeien. De indruk bestaat dat de huidige instroom
steeds meer een bedrijfskundig en informatietechnolo-
gisch gericht type student is, passend in het profiel van
een modern opgeleide informatiespecialist.

Het dilemma dat de opleidingen ervaren is dat studen-
ten vaak zeggen: de opleiding is te gemakkelijk, maar dat
ze niet overeenkomstig presteren. Niet meer dan tien
procent haalt in één jaar de propedeuse. Daagt de
opleiding wel voldoende uit tot studeren? Of: worden de
studenten wel voldoende gemotiveerd door het beroep?
Selectie tijdens de propedeuse is een antwoord op dit
gebrek aan motivatie, maar voor een economisch ver-
antwoorde basis moet de opleiding wel voldoende stu-
denten overhouden.

Beroepsverwachtingen
Het is moeilijk inzicht te krijgen in wat een student van
een opleiding verwacht. Imago of schematische indruk-
ken van beroep en opleiding bepalen vaak de keuze,
ondanks alle voorlichtingsinspanningen. Als de student
zich al iets kan voorstellen bij beroepen als bibliothecaris
of archivaris, dan zijn het beelden waarvan de opleiding
zegt dat ze niet correct zijn omdat ze zo niet meer
bestaan. Of het beroepenveld geeft aan dat ze studenten
die dat soort beroepsbeelden zoeken, niet (meer) nodig
heeft.
Een student met een breed en onduidelijk perspectief
kan al snel het gevoel hebben dat de opleiding niets voor
hem/haar is. Bovendien is een keuze voor IDM vaak
eigenlijk een tweede keus. De mogelijkheden om vanuit
de opleiding de student alsnog te motiveren moeten niet
te hoog worden ingeschat.

Studiehouding
De student van vandaag is vooral een consument en
vraagt waar voor zijn geld. Studeren is maar een klein
gedeelte van zijn tijdsbesteding. De mentale ruimte die
voor studie wordt ingeruimd is beperkt. Van de door de
overheid tot het minimum teruggebrachte beurs kun je
onmogelijk leven. De student gaat er dus van uit dat
minstens één dag per week beschikbaar is om een
baantje aan te houden. De opleiding kan niet anders dan
daar ruimte voor bieden en hopen dat de voordelen van
het werken in de houding terug te vinden zullen zijn.
De opleiding selecteert door de student te toetsen op de
aanwezigheid van kritische beroepsvaardigheden. De
bekostigende overheid wenst vroegtijdige selectie met
het oog op het onderwijsrendement.
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Een brede studie
De student kiest een opleiding liefst op grond van een
aansprekend en duidelijk beroepsbeeld, maar wil ander-
zijds niet beperkt worden in de keuzemogelijkheden op
de langere termijn. Een voordeel van de opleiding IDM
is zeker dat je er nog zo veel kanten mee op kunt.
Uitgaande van dat beeld van veelzijdigheid, moet ver-
meden worden dat bepaalde functies of beroepsbeelden
in de onderwijsopzet te nadrukkelijk als leidend geno-
men worden. Dat leidt er weer toe dat veel van het
voorstellingsvermogen van de student gevraagd wordt
om er achter te komen waar de opleiding nu precies toe
leidt.
Het is belangrijk om een student die op HBO-niveau
gaat studeren duidelijk te maken dat hij voorlopig nog
niet uitgeleerd zal zijn en maar kort op de opleiding kan
teren. Hij moet getraind worden in levenslang leren. Die
boodschap valt tegen: na zonder veel enthousiasme de
middelbare school te hebben uitgezeten, dacht de stu-
dent dat de hogere opleiding afdoende zou zijn. Maar al
snel tijdens de opleiding, en zeker tijdens de baan daarna,
komt het aan op de eigenschappen die de student als
persoon meebrengt en op de investeringen in zijn car-
rière die de beginnend medewerker wenst te doen.

Arbeidsmarkt
De huidige IDM-opleiding verkeert in een tweeslachtige
positie: de afgestudeerden vinden gemakkelijk werk,
maar dat heeft geen (kwalitatief en kwantitatief) gezonde
instroom tot gevolg.
Voor een student zal de overgang naar de arbeidsmarkt

een geleidelijke verschuiving zijn vanuit de opleiding via
relaties, afstudeeropdrachten enzovoort naar (meestal)
projectactiviteiten. Startfuncties zijn er niet: meteen
moet op niveau gepresteerd worden. Het feit dat de
student enerzijds al bijbaantjes heeft en anderzijds zijn
eigen relatienetwerk vormt, maakt dat de opleiding een
veel beperktere rol dan vroeger heeft in het initiëren van
de student in het arbeidsproces.
Interessante (en betaalde) stages en afstudeeropdrachten
worden meestal aangeboden daar waar informatie es-
sentieel is voor het functioneren van de organisatie.
Daar zijn ook de mogelijkheden op het gebied van de
informatietechnologie het grootst en dus ook de toe-
komstmogelijkheden voor de student. De student ver-
wacht van de opleiding dat hij voor een dergelijke
werkomgeving wordt opgeleid.

De werkgever

De snelle veranderingen in beroep en opleiding maken
dat de IDM’ers door de traditionele werkgevers soms
niet meer en door de nieuwe nog niet worden herkend.
Onbekendheid bij het bedrijfsleven met de mogelijkhe-
den van een opleiding moet ook een kwestie van zorg
zijn voor de beroepsgroep: blijkbaar vindt de werkgever
de functie niet van essentieel belang. De beste manier
om de opleiding te promoten is in stages en afstudeer-
opdrachten laten zien wat een student van de IDM kan.

Brede inzetbaarheid
Het afnemende beroepenveld wil het liefst een modern
opgeleide werknemer die meteen kan beginnen, maar
ook weer niet te specifieke kennis en vaardigheden heeft
omdat een bredere inzetbaarheid in het kader van
loopbaanontwikkeling belangrijk is. Dat geldt zeker
voor functies op HBO-niveau, die impliceren altijd
groeicapaciteit. De informatiespecialist heeft vaak een
staffunctie, een eigen specialisme met veel vrijheid van
handelen. Het nadeel daarvan is dat de kansen op
doorstroom naar andere functies soms niet groot zijn.
Persoonlijke eigenschappen spelen daarbij een grote rol:
flexibiliteit, stressbestendigheid, creativiteit. Eigenschap-
pen die bij een intredend medewerker moeilijk zijn te
meten. Vandaar dat werkgevers graag een student in
dienst nemen die tijdens een stage of een afstudeer-
opdracht al heeft laten zien wat hij kan. Tegenwoordig
zelfs zo graag, dat het voor de opleiding moeilijk wordt
om goede studenten na de stage in het derde jaar nog
terug te krijgen naar de opleiding teneinde de studie af
te maken.

Beroep of functie
Bestaat het beroep van bibliothecaris als een samenhan-
gend geheel van taken en verantwoordelijkheden nog?
De opleiding IDM zal zeggen: nee, dat beroep bestaat
niet meer, net zomin trouwens als het beroep van
archivaris.
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In het bedrijf van morgen zal een stabiele werkomgeving
ontbreken. De bibliotheek als type van de werkomgeving
wordt losgelaten voor een functiegerichte invulling. De
moderne informatiespecialist zal niet meer opereren
vanuit een (al dan niet grote) afdeling bibliotheek/
documentatie/archief, maar als specialist die diensten
verleent aan specifieke afdelingen of aan projecten. De
breedheid aan functies maakt het des te lastiger om
werkgevers te attenderen op de IDM-opleiding.

Werkgelegenheid
Zoals bekend stagneert de werkgelegenheid in de geves-
tigde beroepenmarkt. De openbare bibliotheek ver-
wacht dat het aantal functies op HBO-niveau, zeker in
de toekomst, klein zal zijn. Informatievoorziening aan
wetenschappers, in wetenschappelijke instellingen maar
ook bij research & development in bedrijven vereist een
diepgaande kennis van het, al dan niet toegepaste,
wetenschappelijke gebied waarop de gebruiker werk-
zaam is. Het ligt daarom niet voor de hand dat IDM’ers
in die functies, die een disciplinekennis op wetenschap-
pelijk niveau vergen, aan inhoudelijke activiteiten zullen
toekomen.
Gelukkig breidt de werkgelegenheid in nieuwe sectoren,
voornamelijk in de zakelijke dienstverlening, zich snel
uit. Nog steeds komen er veel nieuwe bedrijven bij die
nog geen traditie hebben met een gestructureerde
informatievoorziening.
Onze afgestudeerden kunnen daar goed werk verrich-
ten door een moderne dienstverlening op te zetten. De
ruimte die men krijgt en de mogelijkheden die er zijn om
moderne technologie te gebruiken maken dat velen daar
willen werken.

Niveau van de banen
Ook in de toekomst moet IDM een voet aan de grond
blijven houden in banen op HBO-niveau, anders valt de
basis van de opleiding weg. De uitdaging voor jonge
professionals ligt erin het potentieel van nieuwe techno-
logische ontwikkelingen te herkennen en te implemen-
teren. De jonge honden kunnen op dit gebied initiatie-
ven ontplooien en veranderingen doorvoeren. De plaats
van het beroep kan daardoor verstevigd worden. Banen
die voornamelijk uitvoerend van aard zijn, zullen in
toenemende mate niet meer door afgestudeerden wor-
den geambieerd, wegens te geringe doorgroei-
mogelijkheden.

Onbekendheid met de opleiding
Het is moeilijk om werkgevers ervan te doordringen dat
IDM’ers goed uit de voeten kunnen met de toepassing
van moderne informatie- en communicatietechnologie.
En dat ze weten wat een goede informatievoorziening
voor een organisatie kan betekenen.
Bij informatietechnologische problemen wordt toch in
eerste instantie gedacht aan een HIO’er of een BI’er.
Dat IDM deel uitmaakt van het hoger economisch
onderwijs en dat afgestudeerden dus een goede basis
hebben in bedrijfskunde is veelal onbekend. Hieruit
blijkt maar weer dat een kleine specialistische opleiding
misschien wel kwalitatief goed kan zijn, maar daarmee
nog niet bekend buiten de eigen kring. IDM als kleine
opleiding heeft vaak contacten met vakgenoten-
informatiespecialisten, niet met beslissers of met perso-
neel- en organisatiemensen. Dat belemmert een bredere
bekendheid van de opleiding.

Dienstverlening in de vorm van stages en
afstudeeropdrachten

IDM heeft geen problemen met het verwerven van
stageplaatsen of afstudeeropdrachten. De werkgevers
zien wel degelijk waar hun voordeel ligt: vijf maanden
een stagiair als medewerker of een vrijwel gratis advies
van een afstudeerder. Over het algemeen leveren IDM-
studenten kwaliteit, stagevergoedingen worden grif be-
taald. Een IDM-student die met een goed advies komt in
de vorm van een afstudeeropdracht, is de best denkbare
reclame voor de opleiding. Regelmatig creëert zo’n
student daarmee zijn eigen baan.
Ook voor arbeidsbemiddeling weten de bedrijven, voor-
namelijk in de vorm van projectvacatures voor begin-
nende beroepsbeoefenaren, de IDM-opleidingen heel
goed te vinden.

Invloed van ICT-ontwikkelingen
op het curriculum

Activiteiten die te maken hebben met het leveren en
beheren van informatie, maken deel uit van het grotere
geheel van de informatiemaatschappij. De informatie-
en communicatietechnologie is daarvoor de belangrijk-

IDM-opleiding Amsterdam. Foto: Han Singels
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ste impuls. Het wordt voor de opleidingen een hele
opgave om voldoende faciliteiten en deskundigheid be-
schikbaar te hebben om de ontwikkelingen op dit gebied
op een verantwoorde wijze in het onderwijs hun plaats
te geven. Bovendien moeten kennis en vaardigheden die
nu worden aangebracht over vier jaar bij afstuderen nog
actueel zijn.
Het onderwijs moet in staat zijn snel te anticiperen op de
trends en de gevolgen daarvan voor de functie-uitoefe-
ning, dus: flexibel, open en innovatief zijn.

Nieuwe functies
Vooral onder impuls van de ICT-ontwikkelingen ont-
staat er een keur aan nieuwe functies. Vroeger keken wij
vanuit een afgesloten en goed omlijnd eigen werkveld
naar die ontwikkelingen. Wij hielden ons bezig met de
informatievoorziening voorzover het externe informa-
tie betrof, interne informatievoorziening was het terrein
van de archivaris.
De informatie- en kennisinfrastructuren die op dit mo-
ment binnen organisaties ontstaan, brengen allerlei vroe-
ger gescheiden functies samen. Ons vakgebied en dus
ook de opleiding moeten ervoor zorgen dat wij daar een
belangrijke en herkenbare bijdrage aan leveren.

Samenwerking
Om optimaal effect te hebben moet informatie verrijkt
worden tot kennis: onder meer het terrein van de kennis-
technologie. Hoewel bijvoorbeeld met expertsystemen
nog niet is bereikt wat men dacht dat er mogelijk was, zal
de opleiding IDM er toch voor moeten zorgen dat zij een
onderdeel van die ontwikkeling is. Gebruiksvriende-
lijkheid van ICT-systemen, zie het onderbenutten van
de elektronische snelweg, is een van de belangrijkste
aandachtspunten voor de nabije toekomst.
Algemeen gezegd: vertrekkend vanuit een basis in ons
eigen vakgebied, gaat de inhoud van het vak (en dus ook
van de opleiding) steeds meer de ICT-kant op en ontdek-
ken we dat veel van waar wij mee bezig zijn ook daar
onderwerp van studie en ontwikkeling is. Anderzijds
komt er vanuit de ICT-kant steeds meer aandacht voor
de gebruikersvriendelijkheid en het rendement van de
ICT-toepassingen en wordt de informatiesector een
steeds interessanter toepassingsgebied. Samenwerking
met andere opleidingen is zodoende een noodzaak.

De bekostigende overheid

Het onderwijs, en zeker het hoger onderwijs, staat
nauwelijks op de politieke agenda. Deze zeer kennis-
intensieve bedrijfstak kost veel geld omdat het voorna-
melijk mensenwerk is. Dus bezuinigt de overheid en is
het parool: minder docenten en dus minder contact-
uren, meer eigen verantwoordlijkheid voor de student.
Daarnaast verwacht de overheid wel van een HBO-
opleiding dat zij de student toerust voor een toekomstige
werkplek die kennisintensief zal zijn.

Breed versus specialistisch
Iedere studierichting in het HBO wordt gekenmerkt
door een bepaalde combinatie van brede inzetbaarheid
enerzijds en specialisatie naar een bepaalde deskundig-
heid anderzijds.
De commissie ‘Economisch ingedeeld’ (IDM is een
Hoger Economische Opleiding) heeft enkele jaren gele-
den een verkenning gemaakt van wat er van een HBO-
afgestudeerde in de nabije toekomst verwacht zal wor-
den. Men gaat ervan uit dat een HBO-opleiding een
onderdeel is van een proces van levenslang leren, en dat
er dus geen smalle specialisten moeten worden opgeleid.
Natuurlijk moet de afgestudeerde een reservoir aan
kennis en vaardigheden hebben dat specifiek is voor de
beoogde functie-uitoefening. Maar minstens zo belang-
rijk worden geacht meer algemene vaardigheden als
organisatietalent, communicatieve vaardigheden, func-
tioneren in een team en flexibiliteit. De student moet
geleerd hebben zijn reservoir aan beroepsspecifieke
kennis en vaardigheden te onderhouden en aan te vullen
met actuele kennis.
Meer specifiek toegespitst op de IDM beval de commis-
sie aan dat er een zelfstandige studierichting Informatie-
management moest worden ingericht, waarbij de
commisssie het goed denkbaar achtte dat daarbinnen
een afstudeerrichting Informatiebeheer zou ontstaan,
met name gericht op het toepasssingsgebied bibliothe-
ken en soortgelijke informatieverwerkende en informa-
tieverstrekkende organisaties.
Ook het Visitatierapport uit 1993 formuleerde aanbeve-
lingen om de opleiding IDM een bredere en dus stevi-
gere basis te geven.
Zoals bekend hebben de IDM-opleidingen sindsdien
niet stilgezeten. Het stof is nog niet overal neergedaald,
maar dat in de heroriëntatie die de opleidingen hebben
gekozen, veel zal zijn terug te vinden van dergelijke
grote lijnen, is zeker.

Kwaliteitsbewaking
Gelijk met het overdragen van het bevoegd gezag aan de
zelfstandige hogescholen heeft de overheid de inspectie
op de kwaliteit van het onderwijs gedelegeerd en toetst
ze door middel van visitaties op afstand (zogenaamde
meta-evaluatie). De eerste visitatiecommissies kregen
algemene opdrachten mee en grote vrijheid van hande-
len. Dat resulteerde nog al eens in visitatierapporten
waarin de deskundigen vooral een toekomstvisie schets-
ten en niet op de kwaliteit van het onderwijs ingingen.
Inmiddels wordt de visitatie strakker aangestuurd vanuit
de HBO-Raad. Er worden ijkpunten geformuleerd voor
kwaliteitsobjecten, en visitatiecommissies krijgen een
cursus in het hanteren van de normen. In dit kader is het
een eis dat een opleiding een kwaliteitszorgsysteem
hanteert, waarbij de studenten veel meer dan vroeger
invloed hebben op inrichting en uitvoering van het
onderwijs. Een andere belangrijke factor is uiteraard de
mening van het afnemende beroepenveld.
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Initiatiefruimte voor nieuwe opleidingen
Het bestaande opleidingskader zoals vastgelegd in de
CROHO-classificatie (Centrale registratie opleidingen
in het hoger onderwijs) wordt als te beperkend ervaren.
Nieuwe initiatieven worden enerzijds gestimuleerd, maar
moeten anderzijds weer wel in de oude kaders passen.
Hetzelfde geldt voor aansluitingsproblematiek met
HAVO, VWO en MBO. Samenwerking WO-HBO ligt
voor ons vakgebied (zie de Hogeschool van Amsterdam
en de Universiteit van Amsterdam) voor de hand, maar
een acceptabele vorm is nog niet gevonden. De IDM-
opleidingen zijn bovendien gebonden aan het gemeen-
schappelijk curriculum van 84 studiepunten.

Het bevoegd gezag

Nu de hogescholen hun aanloopproblemen achter de
rug hebben, is duidelijk zichtbaar dat de invloed van de
plaatselijke besturen op de opleidingen groter is gewor-
den. De colleges van bestuur zijn gaan doen waar zij
voor zijn: besturen.

Bekostiging
Als opleiding heb je niet meer automatisch recht op een
vaste som geld voor elke student. Bekostiging gaat tegen-
woordig via het verdelende mechanisme van het bestuur
van de hogeschool. Zij willen nieuw beleid kunnen
voeren en reserveren daarvoor. Het lot van het voortbe-
staan van een opleiding ligt daarmee in handen van de
hogeschool.

Inhoudelijke vernieuwing
Het bij elkaar zetten van heel verschillende opleidingen
kan leiden tot wederzijdse vruchtbare samenwerking en
inhoudelijke vernieuwing in aansluiting op de wensen
van het bedrijfsleven. Daarbij is de situatie van de eigen

hogeschool beslissend. Bij de ene hogeschool zal IDM in
een cluster met HEO-achtige opleidingen zitten en in
een andere bij informatica-opleidingen. Overigens be-
tekenen deze verbanden evenzovele kansen tot samen-
werking. Van de opleidingen wordt verwacht dat men
over de eigen muren heenkijkt.

Brede beroepenveldcommissie
Hogescholen streven naar een beroepenveldcommissie
voor een groot aantal opleidingen tegelijk. Zij willen met
toekomstige werkgevers om de tafel zitten en niet met de
collega-beroepsbeoefenaren. Bovendien proberen ze
bedrijven uit de eigen regio aan zich te binden en
daarvoor contractactiviteiten te ontwikkelen.

Concurrentie van andere
opleidingen

IDM wordt niet als vanzelfsprekend gezien als dé oplei-
ding voor informatiekundige. Wel als die voor bibliothe-
caris misschien, maar dat beroep is in functies uiteenge-
vallen. Hoe verhoudt de IDM-opleiding zich tot univer-
sitaire initiatieven in Rotterdam en Tilburg die zich
richten op kennismanagement? De Hogeschool Utrecht
houdt zich ook met kennismanagement bezig. En welke
markt gaat de SOD met de opleiding informatiemanager
bedienen? Met welke cursussen zal de GO op de markt
komen? De mogelijkheden te kiezen uit het opleidings-
aanbod worden steeds groter.

Als opleidingen zijn we ervan overtuigd dat er ruimte is
voor een IDM’er die een echte HBO’er is: kan direct
beginnen, en bezit een unieke mix aan kennis en vaar-
digheden. Centraal staan de vaardigheden in het opspo-
ren, selecteren en wegen van de relevantie van informa-
tie en het communiceren ervan naar de afnemer. De
IDM’er is op de hoogte van de nieuwste mogelijkheden
van ICT en kan ervoor zorgen dat een systeem werkt,
dat een applicatie gemaakt wordt en dat medewerkers
geïnstrueerd worden. Geen dure verhalen op een ab-
stract niveau, maar concrete adviezen, creatieve oplos-
singen en werkende systemen die up-to-date gehouden
worden.
De IDM’er levert informatiediensten op maat, vanuit
het eigen informatiezoeksysteem en vanuit alle andere
denkbare bronnen. Dat alles vanuit een kostenbewuste
houding, want de kosten moeten tegen de baten opwe-
gen.

Uitdaging voor IDM-opleidingen

Vernieuwing moet uit de opleiding zelf komen. Het
visitatierapport van 1993 wees ook in die richting. Ver-
nieuwing waarbij de inhoudelijke basis wordt verbreed,
aansluitend op de ontwikkelingen binnen de verschil-
lende hogescholen. Verbreding omdat de basis van de
Bibliotheek en documentatie-opleiding (BDI) te smal

IDM-opleiding Amsterdam.

Foto: Han Singels
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was om studenten op te leiden voor de eisen die de
informatiemaatschappij stelt.
Herpositionering van de vernieuwde opleiding is een
hele opgave. Daarbij komt dat een curriculum tegen-
woordig steeds korter meegaat: voortdurende aanpas-
sing is een kwaliteitseis.
De werkgevers zullen overtuigd moeten worden van de
kwaliteit van de afgestudeerden met een nieuw profiel en
het als vanzelfsprekend moeten beschouwen dat een
onderwijsprogramma zich breed richt en in voortdu-
rende staat van aanpassing verkeert.

De richting die de IDM-opleidingen voor de toekomst
kiezen wordt bepaald door de visie op het beroep, maar
ook (misschien wel vooral) door de richting die de
betreffende hogeschool uit wil, en door de arbeidsmarkt-
situatie in de regio.
Belangrijke vragen daarbij zijn:
• hoe schat men de invloed van ICT op het beroep in. De
uitdaging voor de informatievoorziening zal zijn: de
mogelijkheden van informatietechnologie benutten voor
selectie en beheer van informatie en voor het renderen
van informatie;
• als randvoorwaarde daarbij: welke mogelijkheden krijgt
men van zijn eigen hogeschool op het gebied van ICT-
voorzieningen en docentenkwaliteit om de vernieuwin-
gen vorm te geven;
• hoe ziet men de verhouding tussen het dienstverlenende

en het beherende aspect van het beroep. Blijft het een
geïntegreerde functie of zal er specialisatie optreden,
namelijk management van de informatie in de richting
van ICT en informatiedienstverlening in de richting van
de inhoud (bronnen, domeinkennis).

Door de verschillende IDM-opleidingen zijn unieke
antwoorden gegeven, zoals ook zal blijken uit de visitatie
die dit jaar wordt gehouden. In toenemende mate zal
daarbij de invloed van de situatie in de eigen hogeschool
van doorslaggevend belang zijn.
De ene IDM kiest resoluut voor een zwaartepunt, de
andere stelt radicale keuzes uit en probeert zo veel
mogelijk vast te houden aan een breed profiel.
Verdere differentiatie tussen de opleidingen zal ook nog
optreden onder invloed van de onderwijskundige visies
die gehanteerd worden:
• in hoeverre zijn de kritische beroepsvaardigheden
uitgangspunt bij de invulling van het curriculum;
• wordt de leerstof toepassingsgericht aangeboden;
• in welke mate is het onderwijsprogramma project-
matig vormgegeven.
De opleidingen zullen als IDM herkenbaar blijven dankzij
het gemeenschappelijk gedeelte van het curriculum.

In het volgende nummer van Informatie Professional bekijkt Marten

Disberg het opleidingenveld vanuit een werkgeversperspectief.

(advertentie)


