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Wim Verbei

IDM-visitatie

Prof. dr. R.J. Tissen:
‘De puntjes moeten even op de i’

Het oordeel dat de visitatiecommissie velde over de IDM-opleidingen is niet vernietigend,

zegt commissie-voorzitter prof.dr. R.J Tissen. De opleidingen zelf studeren inmiddels op de

kritiek en aanbevelingen. De eerste reacties op ‘Met het oog op morgen’.

EERST NOG MAAR even de commissie om een nadere toe-
lichting gevraagd. Want vond de visitatie nu te vroeg

plaats, of zijn de opleidingen te langzaam geweest met het
bedenken en introduceren van veranderingen?
Prof. dr. René Tissen: ‘Ik kan me niet aan de indruk ont-
trekken dat het, na de eerste visitatie in 1992, lange tijd
geduurd heeft voordat de opleidingen het goede pad zijn
ingeslagen. Daar heb ik ook wel begrip voor: eerst moet
intern de cultuur rijp gemaakt worden voor zo’n omslag.
Maar zakelijk gezien kun je stellen dat ze toch te laat be-
gonnen zijn. Het rapport dat er nu ligt werkt hopelijk als
katalysator, en als positieve stimulans om sneller de nodi-
ge veranderingen door te voeren.’

- Maar de toon van het rapport doet soms vermoeden dat die
veranderingen voor enkele opleidingen te laat zullen komen.
Tissen: ‘Nee, nee, het is niet te laat. De commissie is una-
niem van mening dat deze opleidingen een blakend wel-
standige toekomst hebben. Dat is oprecht gemeend. Wij
zien als commissie dat het werkveld zich gunstig ontwik-
kelt en er steeds meer vraag ontstaat naar mensen die in-
formatiemediërend werken. Tegelijk zie je dat bedrijven
ook steeds meer duidelijkheid krijgen in hetgeen ze van
een IDM’er verwachten. Er is dus een positieve belangstel-
ling voor IDM-mensen. Over één ding hoeven de opleidin-
gen zich dus geen zorgen te maken, namelijk de markt: er
is vraag naar IDM’ers. Wat ze wel moeten doen is veel meer
naar buiten treden - opvoedkundig, maar dan in de mo-
derne zin van het woord. Ze moeten het werkveld helpen
begrijpen wat de IDM is en wat een IDM’er kan.’

- Aan het slot van het rapport geeft de visitatiecommissie vijf
aanbevelingen. Zoals: baken het beroepsbeeld af, scherp het op-
leidingsprofiel verder aan en herijk dat regelmatig. Maar ook:
bundel waar mogelijk de krachten. Heeft de commissie wat dit
laatste betreft niet gedacht aan fusies?
Tissen: ‘Nee. Wij zeggen: bundel de krachten in een lan-
delijk overleg en beschouw dit als een taakstellende club
voor de ontwikkeling van 70 procent van het gemeen-
schappelijk curriculum. Laat vervolgens de opleidingen
zelf die 30 procent invullen, waarbij ze zich specifiek kun-
nen richten op communicatie, ip of bedrijfskunde - drie
legitieme redenen voor een zelfstandig voortbestaan. Er is

gezien de geografische spreiding van de opleidingen en de
vraag van de markt ruimte genoeg voor zes opleidingen.
Maar nogmaals, ze zullen eerst een gemeenschappelijk cur-
riculum moeten ontwikkelen waaraan ze hun identiteit
ontlenen.’

- In het rapport vallen harde woorden: de opleidingen sluiten
niet aan bij de ontwikkelingen in het veld, het opleidingsprofiel
is niet helder, eindtermen zijn niet specifiek, de instroom is te
laag, aan de didactische kwaliteiten van sommige docenten wordt
getwijfeld, enzovoort. Dat is een tamelijk vernietigend oordeel.
Tissen: ‘Niet vernietigend, wel zeer kritisch. De vorige vi-
sitatie was vernietigend; de klap daarvan kwam, onbedoeld,
hard aan. Maar nu zijn de opleidingen zelf ook veel kriti-
scher, dat merk je aan de zelf-evaluatierapporten. De inter-
ne werkelijkheid loopt niet meer gelijk op met het imago.
Want intern is er veelal wel degelijk wat gebeurd. Alleen
moeten de puntjes nog even op de i gezet worden. Wij ho-
pen dat ons rapport daar positief aan bijdraagt: als een
steun in de rug voor een echte sprong voorwaarts.’

De reacties
Uit de eerste reacties die wij kort na het verschijnen van
het visitatierapport aan de zes IDM-opleidingen vroegen,
blijkt waardering voor het werk van de commissie. Het
rapport wordt ‘glashelder’, ‘zorgvuldig’ en ‘relevant’ ge-
noemd, terwijl de conclusies worden ‘ondersteund’ of ‘op
punten gedeeld’.

Wat men met die conclusies en aanbevelingen in de prak-
tijk gaat doen is evenwel nog niet overal helder. Tilburg
bijvoorbeeld houdt zich op de vlakte en ‘voert overleg’.

Bij de IDM Den Haag neemt dit al iets concretere vormen
aan. Fia Pontzen, opleidingsmanager a.i.: ‘Er wordt op dit
moment intensief overleg gevoerd over een vorm van sa-
menwerking en synergie met een van de andere IDM-oplei-
dingen. Voordeel daarvan is dat gebruik gemaakt kan wor-
den van een reeds elders ontwikkeld programma, zodat er
meer tijd en energie vrijkomt voor het onderwijs zelf. Ook
zoekt de opleiding naar partners binnen de Haagse Hoge-
school.’
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De IDM Groningen opteert, aldus Rudie van Onzen, vooral
voor intensivering van de samenwerking tussen de zes op-
leidingen en ‘een belangrijke rol voor het landelijk over-
leg’. Verduidelijking van het beroepsprofiel en contacten
met de markt verdienen ‘vervolgacties’, waartoe men in
Groningen al twee werkgroepen in het leven heeft geroe-
pen.

Ook in Deventer wordt de ontwikkeling van een gemeen-
schappelijke visie op beroep en beroepskwalificaties, als-
mede de profilering naar de beroepspraktijk, een aan-
dachtspunt in beleid. Voor het overige gaat men er voort
op de ingeslagen, door de visitatiecommissie overwegend
positief beoordeelde, weg.

In Amsterdam zijn eind 1997 ‘revisie-activiteiten’ gestart,
onder andere gericht op het inrichten van het curriculum
op basis van beroepsproblemen. Anders gezegd: het insti-
tuut voor Media- en Informatiemanagement staat er (als
bundeling van IDM- en BU-opleiding) nog maar net in de
steigers - en dus kan men ‘zich minder herkennen in de
opmerkingen van de commissie dat er een cultuuromslag
bewerkstelligd moet worden die op vernieuwing is ge-
richt’. Er wordt immers al stevig vernieuwd. Voor het
overige neemt men er ‘goede nota van de kritische opmer-
kingen van de commissie, bijvoorbeeld ten aanzien van de
tegenvallende rendementen en de mate van zorg daar-
over’.

In Maastricht, zo meldt IDM-directeur Hans Koolmees,
heerst ‘grote vreugde over het zeer lovende oordeel over
de eigen opleiding, maar ook teleurstelling over het oor-
deel over de hele sector dat slechter is uitgepakt dan we
verwacht hadden: als drie van de zes opleidingen slecht
scoren, dan is er sprake van een fors probleem’. Hoewel
de IDM-Maastricht ‘op vrijwel alle ijkpunten in absolute en
vergelijkende zin zeer goed naar voren komt’, heeft men
er op basis van de instellingsrapportage toch al 38 ‘actie-
punten’ geformuleerd. Een daarvan is het verder ontwik-
kelen van het curriculum in de richting van kennismana-
gement. Maar ook ‘het ontwikkelen van een set van
eindtermen dient forse aandacht te krijgen’. Voorts zal de
organisatie zodanig ingericht worden dat de verwachte
groei van de opleiding opgevangen kan worden, worden
de scholingsplannen uitgewerkt en het les- en voorlich-
tingsmateriaal multimediaal gemaakt. Er is kortom nog
volop werk aan de winkel in Maastricht, aldus Koolmees.
Hij zegt: ‘Aon de geng!!’.
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Samenstelling visitatiecommissie IDM/BU

De visitatiecommissie bestond uit zes deskundigen uit de
beroepspraktijk en het hoger onderwijs.
• Voorzitter: prof.dr. R.J. Tissen, deeltijdhoogleraar bedrijfs-
kunde aan de Universiteit Nijenrode, voorzitter van het Centre
for Human Resources, Organization and Management
Effectiveness
• mevrouw M.A.M. Heijne, sectordirecteur bij de Bibliotheek
van de Technische Universiteit Delft, voorheen werkzaam bij
onder meer SURFnet bv en GEAC bv
• de heer R.F.C.H. Feijten, RE RA, partner Moret, Ernst &
Young EDP Audit (Maastricht)
• de heer P.F.M. de Jong, algemeen directeur van de Weekblad-
pers Groep, Amsterdam
• mevrouw A. Kriet, 4de-jaarsstudent aan de Hogeschool
Brabant, oud-lid van de opleidingscommissie IDM, momen-
teel werkzaam als projectmedewerker documentatie
• prof.dr. J.S. Mackenzie Owen, deeltijdhoogleraar documen-
taire informatiewetenschap aan de Universiteit van Amster-
dam, senior consultant van Tilburg Innovation Centre for
Electronic Resources (TICER) en director of studies van de
postdoctorale opleiding Knowledge Management van TIAS.
Als adviseur voor de opleiding BU trad op de heer Th.P.M. van
Meijel, directeur van boekhandel Scheltema Holtema
Vermeulen, Amsterdam.
Ambtelijke ondersteuning kreeg de commissie van twee
beleidsmedewerkers van de HBO-raad.


