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Marianne Poth0ven

IDM-visitatierapport

IDM-opleidingen nog niet
klaar voor de toekomst

De HBO-opleidingen informatiedienstverlening- en management (IDM) houden bij hun onderwijs-

aanbod te weinig rekening met actuele ontwikkelingen in het beroepenveld. Tot die conclusie komt

de visitatiecommissie in het rapport ‘Met het oog op morgen’. Een samenvatting.

HOEWEL HET ALGEMENE oordeel van de commissie be-
hoorlijk kritisch van toon is, worden niet alle hoge-

scholen over één kam geschoren. Bij een viertal ziet de
commissie toch positieve punten: ‘De commissie is posi-
tief over de ontwikkeling van de opleidingen in Maastricht
en Deventer en - in mindere mate - over [...] Groningen
en de BU-opleiding in Amsterdam. Dit geldt niet voor de
IDM-opleiding in Amsterdam en de opleidingen in Den
Haag en Tilburg.’ Waarderende woorden wijdt het rap-
port verder aan de betrokkenheid van docenten en mana-
gement bij de veranderingen die verschillende opleidin-
gen op stapel hebben staan. Waardering is er ook voor de
openheid van informatie- en gedachtenwisseling. Maar
deze vriendelijke opmerkingen doen aan het nogal strenge
eindoordeel niets af: een sfeer van betrokkenheid en gast-
vrijheid mag dan tijdens het visitatiebezoek plezierig zijn
geweest, de opleidingen moeten nu toch eens flink ‘door-
pakken’ om die term maar eens te gebruiken: het wordt
tijd dat ze een coherente visie op de opleiding formuleren,
een duidelijk opleidingsprofiel neerzetten en hechte, ge-
structureerde contacten met het beroepsveld realiseren.
Daarom koos de commissie als titel voor het visitatierap-
port ‘Met het oog op morgen’.

Veel plannen, nog geen duidelijk beeld
In 1996 besloten de Hogescholen hun onderwijsaanbod
op het gebied van bibliotheek en documentaire informatie
te vernieuwen: de BDI-opleiding werd vervangen door de
IDM-opleiding, een omslag die onder meer het gevolg was
van de vorige, zeer kritische visitatieronde. De wens of
noodzaak (veelal uit efficiency-overwegingen) om oplei-
dingen binnen de hogescholen te herstructureren of sa-
men te voegen, speelde daarbij evenzeer een rol.
Toen de huidige commmissie aan het werk ging waren
vrijwel alle IDM’s nog (of weer opnieuw) bezig met dit ver-
nieuwingsproces, dat wil zeggen: meestal nog in het sta-
dium van plannen maken. ‘Dit betekent,’ zo zegt de com-
missie in de inleiding van haar rapport, ‘dat het kwaliteits-
oordeel [...] voor een deel gebaseerd is op plannen en
voornemens, waarvan het realiteitsgehalte in de toekomst
nog moet blijken.’
Om de landelijke herkenbaarheid van hun opleidingen te

vergroten hebben de IDM’s enige tijd geleden besloten een
landelijk opleidingsprofiel in te voeren waarin 70 procent
van de opleidingskwalificaties onderling afgestemd moet
zijn. De commissie vraagt zich af of die 70 procent ge-
meenschappelijkheid, bij alle diversiteit die de opleidingen
te zien geven, wel te realiseren is.
In ieder geval is het zaak het profiel verder uit te werken
en te toetsen aan de beroepspraktijk. De commissie vindt
dat het profiel zoals dat er nu voorstaat, nog ‘geen duide-
lijk beeld geeft van het beroep, van de functie van de
IDM’er ten opzichte van aanpalende beroepen, en van mo-
gelijke en te verwachte ontwikkelingen in de toekomst.’
Bij de meeste opleidingen zijn de eindtermen op dit mo-
ment te vaag, de curricula nog te traditioneel, de stage-
doelen niet helder - dat moet allemaal veel beter, concre-
ter, explicieter. Een stage in het derde jaar, zoals meestal
gebruikelijk is, noemt de commissie ‘te laat’. Een ander
punt van commentaar betreft de toepassing van ICT:
daaraan moeten alle opleidingen meer aandacht geven.
Hoe de verbeteringen er uit zouden kunnen zien, daarop
gaat het rapport enkele malen dieper in, bij de hoofdstuk-
ken over de afzonderlijke opleidingen.
Bij de veranderingen die de afgelopen jaren wel zijn door-
gevoerd hebben de opleidingen zich in het algemeen meer
geconcentreerd op onderwijskundige aspecten en minder
op beroepsgerichte vernieuwing, zoals innovaties op het
terrein van de informatie- en communicatietechnologie,
zo constateert de commissie. ‘De commissie is niet geheel
overtuigd dat de in gang gezette onderwijskundige ver-
nieuwingen [...] tot een beter resultaat zullen leiden als
niet ook de beroepsgerichte inhoud van het onderwijs
fundamenteel wordt vernieuwd en daarmee de aansluiting
op het werkveld aanzienlijk wordt verbeterd.’
In het beroepenveld waarvoor de IDM-studenten worden
opgeleid volgen ontwikkelingen elkaar in snel tempo op
en zijn de mogelijkheden voor afgestudeerden nog niet al-
tijd duidelijk uitgekristalliseerd. Dat maakt afstemming
tussen het onderwijs en de beroepspraktijk er niet eenvou-
diger op: het heeft wel iets weg van ‘schieten op een be-
wegend doel’. De beste aanpak ligt in hecht contact met
het beroepenveld. De commissie is van oordeel dat de op-
leidingen zich wat dat betreft nogal afwachtend opstellen.
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Ze zouden meer energie moeten investeren in structurele
contacten met vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk.
De professionalisering van docenten, gericht op de (nieu-
we) beroepspraktijk is eveneens achtergebleven, vooral als
gevolg van gebrek aan tijd en faciliteiten. Het aantal do-
centen, dat op zich al gering is, loopt bij een dalende in-
stroom nog verder terug. Van sommige kleine opleidin-
gen is de levensvatbaarheid zelfs in het geding! Geen van
de opleidingen beschikt over een uitgewerkt personeels-
plan of een scholingsplan voor docenten. Een dergelijke,
structurele aanpak is nodig, willen de docenten ‘up te
date’ kunnen blijven.

Instroom moet omhoog
De commissie wijst erop dat de IDM’s al geruime tijd wor-
stelen met een imagoprobleem, zowel richting beroeps-
praktijk als richting aspirant-studenten. Een teken daar-
van is de lage instroom: de opleidingen trokken, op twee
na, dit cursusjaar niet meer dan 30 tot 40 eerstejaars (vol-
tijd). Maastricht vormt, met 91 eerstejaars, een gunstige
uitschieter. Hier groeit het aantal eerstejaars flink. Ook
Groningen, met 71 eerstejaars, kan nog tevreden zijn. De
Amsterdamse BU-opleiding draait ook goed. De andere
opleidingen moeten alles in het werk stellen om hun in-
stroom zo snel mogelijk te verhogen, luidt de boodschap.
Desondanks ziet de commissie op dit punt wel enige re-
den tot hoop. De arbeidsmarkt voor professionals in de
informatiedienstverlening en -managament ontwikkelt
zich in gunstige zin; waarschijnlijk zullen meer eerstejaars
daarom besluiten een IDM-opleiding te kiezen. De IDM’s
moeten zich dan wel duidelijk profileren, en snel ook, an-
ders is de kans groot dat andere opleidingen met de geïn-
teresseerde studenten aan de haal gaan.
Kortom, een paar opleidingen liggen goed op koers, maar
de meeste IDM’s moeten echt alle zeilen bijzetten om de
aansluiting niet te missen.

Wat is een visitatie

Het Nederlandse hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs) kent een systeem van landelijke
kwaliteitszorg dat door het onderwijs zelf georganiseerd
wordt. Elke opleiding wordt eens per vijf jaar door een speciaal
voor dat vak gevormde commissie van deskundigen beoor-
deeld. In 1982 vond voor de eerste keer een visitatie van de
(toen nog) BDI-opleidingen plaats.
De visitatiecommissie IDM werd in mei 1998 door de HBO-
raad ingesteld. Haar taak luidde: een beredeneerde beoorde-
ling geven van de kwaliteit van het onderwijsaanbod en van
het onderwijsproces, en aanbevelingen doen voor kwaliteits-
verbetering, zowel per hogeschool als landelijk voor het geheel
van de opleidingen.
Elke visitatiecommissie werkt op basis van een vaste proce-
dure en gebruikt daarbij een lijst met duidelijke ijkpunten. De
hogescholen verschaffen de commissie bij aanvang een grote
hoeveelheid gegevens en stukken. Allerlei materiaal wordt
bestudeerd: wervingsbrochures, studiegidsen, examen-
regelingen, beleidsnota’s, overzichten van studiemateriaal,
plus een selectie uit dit materiaal - ook uit het elektronische
materiaal, tentamenopgaven en ander toetsmateriaal, scripties
en afstudeeropdrachten (de commissie wil zowel met goed,
redelijk als met onvoldoende beoordeelde opdrachten zien),
evaluatieverslagen, verslagen van de beroepenveldcommissie,
documentatie over de organisatie binnen de hogeschool, over
personeelszaken en over kwaliteitszorg. De commissie,
ondersteund door medewerkers van de HBO-Raad, verricht
dus eerst een flinke portie deskresearch.
Elke opleiding moet bovendien, speciaal voor de visitatie, een
zelfevaluatierapport schrijven. Daarin moet zij aan de hand
van een serie vragen, een soort zelfportret schetsen, plus een
oordeel over de eigen activiteiten en prestaties; daarnaast kan
men ingaan op plannen en suggesties voor verbetering
formuleren. Daarvan wordt meestal volop gebruik gemaakt,
ten eerste omdat de veel hoger onderwijs tegenwoordig vrijwel
permanent ‘under construction’ is; ten tweede proberen de
opleidingen zo te anticiperen op kritische opmerkingen die zij
van de commissie verwachten.
Na bestudering van al het schriftelijk materiaal en andere,
aanvullende stukken, gaat de commissie een of meer dagen
bij de opleiding op bezoek. Er wordt bij die gelegenheid
indringend gesproken met verschillende groeperingen binnen
de opleiding en hogeschool, met vertegenwoordigende en met
willekeurig geselecteerde personen: studenten, docenten,
bestuurders, beroepencommissies enz. Bij het beroepenveld
wordt desgewenst nog aanvullende informatie ingewonnen.
Daarna verwerkt de commissie alle bevindingen en trekt zij
haar conclusies: de neerslag daarvan vormt het
visitatierapport dat vervolgens aan de opleidingen wordt
gepresenteerd.

Het visitatierapport over de IDM-opleidingen ‘Met het oog op
morgen’ (Den Haag, HBO-raad, maart 1999, 249 p.) bevat
twee gedeelten: een algemeen deel (A) en (B) specifieke delen
waarin de afzonderlijke opleidingen worden besproken.
Deel A opent met een schets van taak en werkwijze van de
commissie, gevolgd door een uiteenzetting over het
visitatiedomein. Daarna formuleert de commissie een serie
algemene bevindingen over de kwaliteit van de opleiding.
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Hogeschool van Amsterdam, opleiding IDM (voltijd en
deeltijd) en opleiding Boekhandel en Uitgeverij (BU,
voltijd)
De hogeschool telt 17.000 studenten. IDM en BU vielen tot
voor kort onder de Afdeling Informatie; begin dit jaar werd
deze afdeling omgevormd tot het Instituut voor Media- en
Informatiemanagement.
Dit studiejaar (1998/99) waren 290 IDM-studenten (160 vt,
130 dt) en 530 BU-studenten ingeschreven. In 1998 daalde het
aantal eerstejaars voor de vt-IDM vrij plotseling naar 38.
Daarvoor lag het een aantal jaren vrij constant op gemiddeld
52. Aan het begin van het cursusjaar werkten er bij IDM+BU
ongeveer 40 docenten (= 27,4 fte), waarvan 10,7 fte voor IDM.

Hogeschool Brabant (Tilburg), opleiding IDM (voltijd)
De hogeschool is vorig jaar gevormd uit een fusie van de
Hogeschool Midden-Brabant met 1600 studenten, en de
hogeschool West-Brabant met 11.000 studenten. De IDM-
opleiding was onderdeel van Midden-Brabant. Bij de Tilburgse
opleiding staan dit jaar 94 IDM-studenten ingeschreven. De
opleiding trok in 1998/99 30 eerstejaars, in de twee jaar
daarvoor gemiddeld 26 per jaar.
De docentenformatie telde (in 1997) 5,9 fte, verdeeld over 7
personen.

Hogeschool IJselland (Deventer), opleiding IDM (voltijd
en deeltijd)
Het totaal aantal studenten van IJselland bedraagt circa 6.000;
daarvan studeren dit cursusjaar 143 bij de opleiding IDM-vt en
24 bij de IDM-dt. Dit jaar lag het aantal eerstejaars (vt) op 37,
evenveel als vorig jaar; in 1996 trok de IDM-vt 50 eerstejaars.
De instroom-dt bedraagt dit jaar 10, vorig jaar 17.
De docentenformatie bedroeg in 1998 bijna 8.7 fte.

Haagse Hogeschool, opleiding IDM (voltijd en deeltijd)
Ruim 15.000 studenten studeren aan de Haagse Hogeschool.
Dit cursusjaar telt de IDM-vt 134 en de IDM-dt 73 studenten.
Vorig jaar waren dat respectievelijk 147 vt- en 73 dt-studenten,
in 1996 respectievelijk 158 en 74. Dit jaar trok de Haagse
opleiding 33 vt-eerstejaars, en 21 dt - een teruggang ten
opzichte van vorige jaren: in 1997 bedroeg de instroom nog
resp. 45 vt en 17 dt, in 1996 40 vt en 23 dt. Er is een onderzoek
gestart naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de IDM en
andere opleidingen binnen de hogeschool.
De IDM-opleiding telde in 1998 een docententeam van 18
personen (13,3 fte). Voor 2000 is een teruggang voorzien naar
10 fte.

Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, oplei-
ding IDM (voltijd en deeltijd)
Aan de Hanzehogeschool studeren ca. 15.000 studenten. In
1997 stonden bij opleiding IDM 242 vt-studenten en 28 dt-
studenten ingeschreven, in 1996 228 vt en 33 dt (gegevens
over 1998 ontbreken in het visitatierapport). Dit studiejaar trok
de opleiding 71 eerstejaars (vt). De cijfers van de twee
voorgaande jaren waren: 69 vt- en 6 dt-eerstejaars in 1997/98,
88 vt en 8 dt in 1996/97.
Groningen telde (in 1997/98) 21 docenten (12,5 fte).

Hogeschool Maastricht, opleiding IDM (voltijd)
Deze hogeschool telt in totaal circa 4.000 studenten. Vanaf
1995 heeft men er de twee toen bestaande opleidingen, te
weten Bibliotheek en Documentaire Informatie en Information
Resource Management, geleidelijk samengevoegd tot IDM.
Het aantal IDM-studenten bedraagt dit cursusjaar 187, tegen
155 in in 1997 en 138 in 1996. Het aantal eerstejaars vertoont
een duidelijk stijgende lijn: 91 in 1998/99, tegen 63 in 1997/98
en 53 in 1996/97.
IDM-Maastricht beschikte in 1998 over 11 docenten (8 fte).

Beoordeelde opleidingen

Beeldmerk van de IDM-opleiding Maastricht
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