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Peter van Gorsel

Het HBO, Bologna en verder
Een student die een hbo-master voltooit beschikt straks over een titel met een internationa-

le betekenis en status en betere kansen op de internationale arbeidsmarkt, zo stelt Peter

van Gorsel, directeur van de MIM-opleiding te Amsterdam. Hieronder zijn visie vanuit 

hbo-perspectief op de BaMa-problematiek.

DE MINISTER, universiteiten en hogescholen, adviesor-

ganen. Allemaal zijn ze ervan overtuigd dat er een

Angelsaksisch model in het onderwijs moet komen. Nie-

mand weet wat dat model eigenlijk inhoudt. Want even-

min als er op dit moment een Europees onderwijsmodel

zou bestaan, is er namelijk sprake van een Angelsaksisch

model. Zelfs in het Angelsaksische Engeland en Amerika

weten ze niet wat voor model bedoeld wordt. In de 

Bologna-verklaring, die aan de basis ligt van deze overtui-

ging en ondertekend is door 29 Europese ministers,

komt de term zelfs niet voor. 

Kernpunt binnen de Bologna-verklaring is de invoering

van een undergraduate- (bachelor) en een graduate-niveau

(master) in het hoger onderwijs. Een verbrokkeld Europees

onderwijslandschap moet eenheid gaan vertonen. Sinds

enige tijd ligt er het advies van de onderwijsraad aan de

minister van Onderwijs gebaseerd op het rapport van de

commissie-Rinnooy-Kan. Een rapport dat door minister

Hermans op vrijwel alle onderdelen is overgenomen. 

Aanleiding genoeg voor wo- en hbo-opleidingen om na te

denken over de toekomstige verhoudingen tussen het wo

en hbo in Nederland. Wat zijn bijvoorbeeld de voornaam-

ste oorzaken van de stelselwijziging die het rapport aan-

beveelt? 

Change-drivers
Het hoger onderwijs in Nederland en de meeste landen

van Europa ondergaat grote veranderingen onder druk

van een aantal change-drivers, die hebben geleid tot de in

het rapport aanbevolen herpositionering. Die change-

drivers zijn de volgende: 

• de grenzen tussen onderwijsstelsels vervagen onder de

druk van grotere mobiliteit en internationalisering van de

arbeidsmarkt;

• snelle mutaties in technologieën en kennis en maat-

schappelijke veranderingen maken het leren noodzakelijk

op alle niveaus en in alle leeftijdscategorieën;

• de transparantie van het onderwijsaanbod neemt toe

onder invloed van moderne informatie- en communica-

tietechnologieën. 

Dat zal leiden tot een verhevigde concurrentie tussen de

onderwijsinstellingen. Want de actoren ontwikkelen een

andere blik op het wo en hbo. Studenten kunnen met

hun studiebudget straks in heel Europa gaan studeren.

Werkgevers, met name internationale bedrijven met ves-

tigingen in de gehele EC, gaan de kwaliteiten van afgestu-

deerden uit verschillende landen vergelijken. 

Nationale overheden zien onderwijs als een belangrijke

factor in hun economisch beleid en zien de kennisecono-

mie als een belangrijke stimulering voor groei. Grotere

transparantie, betere samenhang en onderlinge afstem-

ming zijn nodig, zo luidt de aanbeveling om het Neder-

landse onderwijs internationaal, maar ook nationaal zo

goed mogelijk te positioneren. 

Invoering van een binaire bachelor/master-structuur lijkt

een mogelijkheid te zijn om op de bovenstaande ontwik-

keling een antwoord te bieden. De commissie-Rinnooy-

Kan doet in haar rapport de volgende aanbevelingen, die

zoals gezegd grotendeels door de huidige minister van

onderwijs zijn overgenomen: 

1. universiteiten en hogescholen mogen bachelor- en

masterprogramma’s aanbieden;

2. na vier jaar hbo krijgt de student een bachelorgraad;

3. de universitaire student krijgt na drie jaar een bache-

lorgraad;

4. na een of twee jaar krijgt de universitaire student een

mastergraad;

5. de hbo-masteropleidingen worden niet bekostigd, de

universitaire masters wel;

6. de afgestudeerde hbo-master krijgt de titel professional

master;

7. de afgestudeerde universitaire master krijgt de titel

M.A, Msc of M.Ph.; 

8. studenten moeten worden geselecteerd voor de toela-

ting tot een master.

Opmerkelijk is in dit kader het besluit van de minister

om de aanbeveling de hbo-master niet te bekostigen over

te nemen. Klaarblijkelijk is hier toch sprake van een zeke-

re onderschikking ten aanzien van de wo-master en wel-

licht een kennelijke onderwaardering van het hbo-onder-

wijs. Dat laatste betekent dat het hbo uit eigen, niet al

zulke ruime middelen, dan wel in nauwe samenwerking

met het bedrijfsleven de hbo-masters moet zien te finan-
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cieren. Politiek gezien is het merkwaardig dat een minis-

ter uit de liberale hoek een dergelijke ongelijkheid wil

aanbrengen. Klaarblijkelijk is op dat niveau het negen-

tiende-eeuwse denken ten aanzien van beroepsgeoriën-

teerde opleidingen nog sterk aanwezig. 

Nauwe samenwerking op dit gebied met het bedrijfsleven

kan toch niets anders betekenen dan dat de invloed en de

zeggenschap van de overheid op dit deel van het hbo zal

afnemen. Deze constatering verhoudt zich slecht met de

wens vanuit OCenW om de inspectie van het onderwijs

een belangrijker rol te geven. 

Een niet ondenkbeeldig gevaar dat bij de uitgangspunten

dreigt te ontstaan is de beeldvorming dat een bachelor,

zowel bij het hbo als bij het wo, geen volledige opleiding

zou vormen. De hbo-master vermijdt die valkuil met

name door de nadruk op relevante werkervaring als

instroomeis te formuleren. Daardoor wordt de vierjarige

hbo-bachelor gepositioneerd als een volledige opleiding

en wordt de hbo-master een verdieping van de professio-

naliteit.

Een ander gevaar is dat de minister zijn handen op ter-

mijn aftrekt van de universitaire masters, waardoor het

geheel op een bezuinigingstruc zou kunnen lijken.

BaMa en het hbo
Bij de invoering van een bachelor/master-structuur zal er

sprake zijn van bachelor- en masteropleidingen met een

hbo- en wo-oriëntatie. Voor de hogere beroepsopleidin-

gen betekent dit dat de huidige hbo-opleidingen als 

bachelor worden aangemerkt. Met name het toepassings-

gerichte karakter van het hbo vormt het onderscheidende

element van de hbo-bachelor ten opzichte van de 

wo-bachelor. De hbo-bachelor is er in eerste instantie op

gericht een beroepskwalificatie te behalen. 

Het laatste betekent niet dat een brede vorming voor stu-

denten in het hbo niet van belang zou zijn en onderge-

schikt gemaakt moet worden aan het toepassingsgerichte

karakter zoals eerder vermeld. Normaal echter

zal de hbo-bachelor uitstromen naar de

arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van een

levenslang leren betekent voor de hbo-

bachelor een terugkeer naar een master-

fase op latere leeftijd, een directe

doorstroom naar masterfase

van het wo of hbo. Door-

stroming van een

hbo-bachelor naar

een universitaire master zal in de ogen van de minister

geen automatisme zijn.

Betekenis voor het hbo
Voor veel hogescholen betekent invoering van een bache-

lor/master-structuur vergaande mogelijkheden om mas-

teropleidingen als kop op de beroepsopleiding te bieden.

Door het gericht aanbieden van hbo-masters kan een

opleiding de band met het werkveld en de beroepsvereni-

gingen versterken. De masters zouden vanuit dit perspec-

tief onderdeel moeten uitmaken van het HRM-beleid van

bedrijven en instellingen. 

Voor bedrijven en instellingen ligt er de mogelijkheid om

personeel te laten bijscholen op die terreinen van kennis,

competenties en vaardigheden waar initiële opleidingen

of korte post hbo-cursussen niet in voorzien. De

kwaliteitsimpulsen die uitgaan van dit intensere contact

met de beroepsomgeving zullen hun uitwerking op het

initiële aanbod niet missen. In die zin zal er op termijn

sprake kunnen zijn van een beweging van achterwaartse

integratie van het gedachtengoed van de masteropleiding

in het primaire proces van een hbo-opleiding.

Kenmerken van een hbo-master
Een hbo-master dient zich te onderscheiden van de

onderzoeksgerichte wo-master. De ultieme legitimatie

van een hbo-master is het beroepsgerichte karakter. De

competenties die de student verwerft zijn een afgeleide

van vraagstukken uit de beroepspraktijk. Accreditatie is

een voorwaarde voor erkenning van een masteropleiding

in het hbo. Centraal bij het ontwikkelen van een hbo-

master moet staan dat de hbo-afgestudeerde in staat is 

complexe innovatieprocessen in organisaties te:

• initiëren; 

• implementeren; 

• begeleiden. 

Een hoofdkenmerk van een hbo-master vormt

de nadruk op de reflectie op het eigen

functioneren en de aandacht

voor scholing en me-

thodiekontwikkeling. 

Met name de nadruk 

op reflectie heeft als

consequentie dat

er sprake

moet zijn

foto:egon viebre
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van relevante werkervaring. De directe aansluiting van

een hbo-master op een bachelor zal dan ook in veel geval-

len niet voorkomen. De hogescholen formuleren zelf de

toelatingseisen van de masters die ze aanbieden. Ervaring

in de beroepspraktijk zal in de meeste gevallen een condi-

tio sine qua non zijn om in het kader van een master-

opleiding zinvol te kunnen meedraaien. 

De masteropleidingen van de toekomst in het hbo zullen

een grote mate van variëteit kennen in cursusduur, natio-

nale en internationale gerichtheid. Vele combinaties van

werken en leren zullen nodig zijn om studenten de gele-

genheid te bieden de master van hun keuze te volgen. 

Het belang van de student 
Masteropleidingen passen binnen het aan de Hogeschool

van Amsterdam gehuldigde uitgangspunt van ‘de student

centraal’. Ze bieden de hbo-student de kans om zich bin-

nen Nederland verder te specialiseren, met name op die

terreinen waar korte post-hbo-cursussen onvoldoende

basis bieden of daar waar universitaire opleidingen ont-

breken of gezien hun specifieke competenties tekort-

schieten. In dit kader gaat het voornamelijk om het ont-

wikkelen van vaardigheden en competenties op het

gebied van toegepast onderzoek en het initiëren en bege-

leiden van innovatieprojecten. 

Masteropleidingen bieden de student flexibele leerroutes

en overstapmogelijkheden. Ze scheppen een klimaat

waarin werken en studeren met elkaar worden afgewis-

seld. Het laatste zal zeker belangrijk blijken te zijn als de

minister zijn standpunt ten aanzien van de financiering

van de hbo-master handhaaft. Een hbo-master biedt de

student de gelegenheid een hoogwaardige vervolgoplei-

ding te volgen die nauw aansluit bij de beroepsloopbaan.

En die, geplaatst in het perspectief van levenslang leren,

verrijking van kennis, competenties en vaardigheden

biedt. Een student die een hbo-master voltooit, beschikt

straks over een titel met een internationale betekenis en

status en betere kansen op de internationale arbeids-

markt.

MIM in een BaMa-structuur
Bij het Instituut voor Media en Informatie Management

is de afgelopen jaren gewerkt aan een onderwijsrevisie

die het MIM een optimale aansluiting moet geven bij de

veranderende beroepspraktijk. Het MIM leidt op voor

managementfuncties in de boeken, tijdschriften en elek-

tronische uitgeverij, de televisie en entertainmentbranche

en de bibliotheek en informatiebranche. Het MIM werkt

samen met de Archiefschool voor het aanbieden van een

opleiding voor het diploma Archivistiek B. 

Convergentie van de media onder druk van de digitalise-

ring en de opkomst van de genetwerkte organisatie zijn

belangrijke change-drivers en moeten in het curriculum

weerspiegeld zijn. Samenwerking met de beroepspraktijk

en de student centraal staan als twee randvoorwaarden

voor succes voorop. Onderwijskundig uitgangspunt bij de

revisie is het kantelen van het onderwijs van aanbod/klas-

sikaal gericht naar een vraaggestuurde/competentie

gerichte onderwijsorganisatie. 

Door het ontwikkelen van een brede en voor alle drie pro-

fielen gemeenschappelijke propedeuse, gevolgd door drie

afstudeerprofielen, hoopt het MIM de student optimaal

voor te bereiden op het functioneren in een dynamische

en multifunctionele beroepspraktijk. De drie profielen

ontmoeten elkaar weer in het curriculum op gezette tij-

den. Door de breedte van de opleiding en de integratie

van het curriculum worden er breed opgeleide studenten

afgeleverd die kunnen functioneren in de informatiesa-

menleving en de creatieve economie. Voor meer informa-

tie over het curriculum en het instituut verwijs ik naar

www.mim.hva.nl. 

Met de afronding van een nieuwe curriculum is in feite

in de zin van het advies aan de minister voldaan aan de

wens tot een bachelor. Toch is er nog veel werk te ver-

richten om de aansluiting op termijn met masteroplei-

dingen te optimaliseren. Door de bachelor- en masterop-

leiding te definiëren in eindtermen en competenties kun-

nen de opleidingen goed op elkaar aansluiten. De struc-

tuur van de drie afstudeerprofielen en de relevantie daar-

van voor de beroepspraktijk biedt het MIM de kans om

op termijn serieus te kijken naar masters binnen haar

gebied. De ontwikkeling van beroepsgerichte masters zal

alleen dan succesvol kunnen zijn als de verankering van

die masters in de beroepspraktijk duidelijk aantoonbaar

is. 

Daarbij moet ook op internationaal gebied gekeken wor-

den naar samenwerkingsvormen. Op het niveau van

brancheorganisaties en sleutelfiguren binnen bedrijven

hebben de eerste oriënterende gesprekken al plaatsgevon-

den. Voor de lezers van Informatie Professional zal het

geen nieuws zijn dat de Hogeschool van Amsterdam en

de Universiteit van Amsterdam gaan fuseren. Het ont-

wikkelen van een bachelor/master-structuur moet passen

binnen de plannen van het fusietraject. Overleg tussen de

Colleges van Bestuur heeft tot een afbakening van mas-

teropleidingen geleid. In die afbakening vallen de mas-

ters met een sterk beroepsgericht karakter binnen het ter-

rein van de HvA en de masteropleidingen met een sterk

researchgericht karakter worden verankerd in de UvA. 

Uitgangspunt is dat samenwerking tussen de opleidings-

instituten van de HvA en de faculteiten van de UvA de

positie van beide instellingen op de mastermarkt zal ver-

sterken. Er zal worden gestreefd naar een rijke diversiteit

in het aanbod van masters. Binnen het gebied van de

informatie, communicatie en mediaopleidingen (ICM)

van de HvA en UvA is inmiddels een stuurgroep gestart

die als opdracht heeft om via profilering van de verschil-

lende opleidingen ten opzichte van elkaar te komen tot

een helder en samenhangend pallet van bachelor en mas-

teropleidingen binnen de beide instellingen. In dat palet

moeten de in de fusieverklaring genoemde onderwijspro-

fielen – wetenschappelijk/onderzoeksgericht, weten-

schappelijk/beroepsgericht en

praktijkgeoriënteerd/beroepsgericht – zichtbaar zijn. De

eerste twee tastbare producten van de stuurgroep, een

voorlichting- en verwijzingsbrochure voor alle docenten

aan de ICM en gemeenschappelijke voorlichtingsbrochu-

res voor het studiejaar 2002/2003, zijn gereed.

Peter van Gorsel is directeur van de MIM-opleiding Amsterdam.




