
Informatie Professional 2001 [5] 12

Paul Nieuwenhuysen

De Bologna-akkoorden vanuit 
de Belgische invalshoek

Voor de organisatoren van opleidingen in het algemeen en in het informatiedomein in het

bijzonder kondigen zich vanwege de Bologna-akkoorden een aantal nieuwe uitdagingen en

vragen aan. Paul Nieuwenhuysen belicht de problemen vanuit de Belgische invalshoek.

EUROPA WIL VERBETERINGEN in de structuur van de uni-

versitaire en aanverwante opleidingen. Een meer

doorzichtig aanbod van opleidingen zou er kunnen

komen door een meer eenvoudige en uniforme structuur

van de opleidingen, van hun namen en van de uitgereikte

diploma’s. Die evolutie zou geapprecieerd kunnen wor-

den:

• ten eerste door mobiele studenten die dan gemakkelij-

ker kunnen vergelijken en kiezen uit het Europees aan-

bod, of dit aanbod beter kunnen vergelijken met ener-

zijds hun lokaal, nationaal aanbod, of anderzijds het

wereldwijde aanbod;

• ten tweede door werkgevers die afgestudeerden willen

aanwerven en dus ook direct diploma’s willen vergelijken

en evalueren op Europese schaal.

Centraal staat het gieten van alle opleidingen in een nieu-

we structuur. Die kan leiden tot een bachelordiploma na

drie jaar (met finaliteit, dat wil zeggen: een gediplomeer-

de zou klaargestoomd moeten zijn voor de uitoefening

van een beroep). Dat traject wordt eventueel gevolgd door

een opleiding tot master van één of twee jaar. 

Engels zou meer gebruikt worden in de opleidingen. In

newspeak (of is het turbotaal?) spreekt men van de BaMa-

problematiek.

Er is protest tegen de ‘bemoeizucht’ van Europa, wat zon-

der twijfel gedeeltelijk gebaseerd is op redelijke, zinvolle

bedenkingen. De kritiek gaat onder andere in tegen de

trend tot mondialisering. 

Het is niet de bedoeling hier bedenkingen te formuleren

pro of contra, maar eerder op een rij te zetten waarover

de aanbieders, de organisatoren van opleidingen zich

dringend moeten bezinnen omdat de Europa-vloedgolf

ook ons taalgebied binnenkort zal overspoelen. Ik voel

alleszins al ‘nattigheid’. Vandaar dit artikel als een hard-

op denken ter voorbereiding op de komende besprekin-

gen met collega’s. 

De klemtoon ligt hier op de vertreksituatie in Vlaanderen,

het werkdomein van de auteur, maar discussie over de

grenzen heen lijkt voor dit onderwerp aangewezen. Infor-

matie over de stand van zaken in Vlaanderen is te vinden

op de website van de VL.I.R., de Vlaamse Interuniversi-

taire Raad (www.vlir.be/vlir/onderwijs/Bama.htm). 

Alleszins tot in de zomer 2001 bleven die teksten daar

nog wazig.

Masters in het informatiedomein?
In Vlaanderen bestaan er nu opleidingen van zogenaamd

postuniversitair of ‘post-graduate’ niveau in het informa-

tiedomein. Met andere woorden: de potentiële student

moet al beschikken over een universitair diploma om zo’n

studie te mogen aanvangen. Het gaat vooral over de twee

wettelijk goed geregelde opleidingen:

• Gediplomeerde in de Aanvullende Studie (GAS) Docu-

mentatie- en Bibliotheekwetenschap;

• Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie (GGS)

Informatie- en Bibliotheekwetenschap.

Beide opleidingen worden interuniversitair ingericht. De

duur van zo’n opleiding bedraagt in principe één jaar. De

GGS bouwt voort op de GAS. De GAS is nodig omdat er op

normaal (niet-postgraduaat) universitair niveau geen

geschikte voorbereidende opleiding bestaat.

Eenvoudig geredeneerd zouden deze twee opleidingen

geperst kunnen of moeten worden in één nog te bouwen

master, met als instroom bachelors. 

Maar hoe kunnen we zonder goed voorbereidende

bacheloropleiding deze klus klaren? De alternatieven lig-

gen voor de hand: ofwel een vrij brede masterstudie aan-

bieden, die het hobbyniveau desalniettemin toch zou moe-

ten overstijgen, ofwel meerdere, verschillende, meer toege-

spitste studies als master aanbieden, wat uiteraard duurder

wordt en waarbij het niet zo direct duidelijk is welke

inhoud aan welke opleiding te geven. 

Variaties op het scenario met verdieping kunnen zijn: ver-

schillende officiële masterdiploma’s uit de grond stampen

of het houden bij slechts één masterdiploma waarin dan

een aantal specialisatierichtingen gestopt zijn. Een nadeel

van beide verdiepingsscenario’s is uiteraard de hogere

kostprijs om ze in te richten.

Bachelors in het informatiedomein?
Er zijn hinderpalen, problemen, om adequaat eender welke

bachelor op te leiden tot een geloofwaardige ‘master’ in het

informatiedomein op een of twee jaar: diverse achtergron-

den van de studenten, tijdgebrek, etcetera. Daarom kunnen
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we denken aan een creatie ex nihilo van een nieuwe bache-

loropleiding in het informatiedomein. De verwarring zowel

als de verfriste geest veroorzaakt door de Bologna-vloedgolf

zal dat misschien mogelijk maken. Anderzijds zal de ver-

plichte organisatie van één of zelfs meerdere masters waar-

schijnlijk te weinig tijd en ademruimte overlaten om ook

nog een onderliggende bachelor op poten te zetten. Daar-

enboven zou zo’n frisse nieuwe spruit veel geld opslokken.

Advanced master in het informatiedomein?
Wat als iemand met een van de vele types van masterdiplo-

ma zich daarenboven nog wil verdiepen in het informatie-

domein, via een bijkomende studie? Kan zo iemand dan

een tweede masterdiploma verdienen? Of richten we naast

een master in het informatiedomein ook een advanced

master in, die alleen toegankelijk is voor houders van een

masterdiploma? 

Dit wordt wel verwarrend en de kosten voor de organise-

rende instellingen dreigen zich op te stapelen. Advanced

masters zullen waarschijnlijk ingericht worden voor mas-

ters die zich verder specialiseren. Wat dan als een master

in het informatiedomein, die zich dus in slechts één of

twee jaar de basisprincipes heeft eigen gemaakt in een bre-

de studie, zich toch enigszins wil verdiepen in een bepaal-

de richting? Moeten we voor die ambitieuze en geïnteres-

seerde mensen dan toch niet één of meerdere advanced

masters inrichten? En wie zou dat dan gaan betalen?

Doctoraten in het informatiedomein?
Promoveren in het informatiedomein is momenteel slecht

geregeld in Vlaanderen. Een GAS- en zelfs een GGS-oplei-

ding is wettelijk immers geen goede basis om een docto-

raatsdiploma op te bouwen. Immers, een doctoraat baseert

men normaliter op een van de wettelijke basisdiploma’s

van licentiaat of ingenieur. Dit is niet zo mooi in het stu-

diegebied dat hier besproken wordt, omdat een GGS-oplei-

ding de mensen goed voorbereidt op onderzoek wat een

essentiële component uitmaakt van de voorbereiding van

een Doctoraat. Kan de omvorming naar de BaMa-structuur

hier soelaas brengen? 

Interuniversitair onderwijs 
Tot nu toe is het universitair onderwijs in het informatie-

domein in Vlaanderen interuniversitair georganiseerd, wat

uiteraard voor- en nadelen biedt. Vraag is of dit zo zal blij-

ven, dan wel of de herstructurering kan en zal leiden tot

concurrerende opleidingen binnen individuele universitei-

ten. Dit zou positief zijn in de zin dat het zou wijzen op

alsmaar verhoogde interesse voor het informatiedomein en

het zou uiteraard de kwaliteit kunnen stimuleren via het

principe van de concurrentie op eenzelfde onderwijsmarkt.

Maar anderzijds zou het uiteraard betreurenswaardig zijn

dat de schaarse middelen versnipperd worden, of dat we

een verkaveling krijgen in de vorm van opleidingen die elk

een eigenheid trachten op te bouwen door zich te speciali-

seren bijvoorbeeld.

Europees onderwijs in Information Science?
Interuniversitair of niet in Vlaanderen? Misschien is dat

zelfs een vraag die blijk geeft van een bekrompenheid die

niet meer van deze tijd is: we moeten zelfs Europees den-
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ken, over de grenzen heen. In eerste instantie betekent dit

in ons kleine taalgebied dat we moeten denken over het

versterken van de banden tussen de opleidingen in Neder-

land en Vlaanderen – banden die er nu amper zijn. Het

kan dus misschien stukken beter met relatief weinig

inspanning.

English: the language of Europe?
Hierboven komt ons klein taalgebied op de proppen, en dat

binnen Europa. Ook al weer een blijk van bekrompenheid?

In Europa (of Europe?) spreken we immers English (of een

lokaal derivaat…) en wij smeden banden met al onze buur-

landen en zelfs met verder gelegen gebieden. Er is toch

immers internet en afstanden bestaan niet meer (zegt men

soms…). Moeten we dus masteropleidingen organiseren

met uitwisselingen van studenten en docenten en met een

flinke dosis afstandsonderwijs, allemaal ‘in English’?

Onderzoeksinstituten in Information Science?
Typisch en positief voor universiteiten is de band tussen

onderwijs en onderzoek. Samenwerken rond een oplei-

ding op nationaal of zelfs Europees niveau impliceert ech-

ter niet noodzakelijk het samenwerken rond onderzoek.

Als we samen sterker willen staan om nationale en Euro-

pese fondsen binnen te halen voor ons onderzoek, dan

moeten we misschien de krachten bundelen in één of

meer interuniversitaire ‘Research Institutes’ in het infor-

matiedomein. Dat kan op nationale schaal, over de lands-

grenzen heen (Vlaanderen plus Nederland bijvoorbeeld)

of ineens op Europese schaal. Zo’n nieuw platform kan

dan een springplank worden naar subsidies, ambitieus

onderzoek, mobiliteit van onderzoekers, de organisatie

van internationale congressen… Maar net zoals onderwijs

kost onderzoek en de organisatie ervan geld. Het bouwen

van zo’n springplank zal niet gratis zijn. Is er al iemand

aan het sparen?

Samenwerking hogescholen en universiteiten?
Hogescholen gaan in Vlaanderen meer werken zoals uni-

versiteiten en er meer bij aanleunen: de docenten bij de

hogescholen zullen meer bezig zijn met onderzoek en zul-

len daarvoor de dure infrastructuur van de universiteiten

(bibliotheken, laboratoria en dergelijke) kunnen en moe-

ten gebruiken. Wat zal er in dit kader gebeuren op en

rond het informatiedomein? Nederland staat met ettelijke

duidelijke hogeschool-opleidingen in het informatie-

domein goed geplaatst in vergelijking met Vlaanderen.

Professional of academic?
Aanleunend bij de problematiek van de hogescholen,

samen met of tegenover de universiteiten, komt de vraag

welke diploma’s de hogescholen gaan uitreiken? Worden

dat ook bachelordiploma’s? Als er dan behoefte ontstaat

aan een duidelijk onderscheid met de universitaire bache-

lors, dan gaan er stemmen op over benamingen zoals

enerzijds professional bachelors uit de hogeschool, direct

gericht op het beroepsveld, en academic bachelors uit de

universiteit, eerder gericht op een verdere masteroplei-

ding, maar toch ook met een finaliteit naar het beroeps-

veld toe. 

Zullen hogescholen nog masteropleidingen

kunnen/mogen inrichten zoals ze dat nu soms doen, of

zal dat te verwarrend worden? Of zou het onderscheid

kunnen doorlopen, leidend tot professional ofwel acade-

mic masters?

Zal een bachelor vanuit een hogeschool ook toegang krij-

gen tot een universitaire masteropleiding?

Uniforme opleidingen op Europese schaal?
In Vlaanderen is het onderwijsaanbod niet helder en een-

voudig. Orde scheppen zou mooi zijn, maar lijkt een wei-

nig realistische verzuchting. Een streven naar uniformiteit

op Europese schaal is volgens velen ook lovenswaardig,

maar over de haalbaarheid op korte termijn kunnen we

ons uiteraard vragen stellen. Een aspect is de correspon-

dentie tussen diploma’s uitgereikt in verschillende landen,

zowel inhoudelijk als qua benaming. Kan dit in het

informatiedomein bereikt worden? Vandaag is er alleszins

veel overlap tussen opleidingen in verband met archieven,

bibliotheken, documentatie, communicatie, informatica,

media, intranet en WWW.

Drastische revolutie of kabbelende evolutie?
Zelden zijn organisatoren binnen het hoger onderwijs in

Europa met zoveel vragen en onzekerheden geconfron-

teerd. Gelukkig of onvermijdelijk

zullen vele vragen ‘opgelost’ wor-

den op hoog niveau en zullen de

antwoorden wel doorsijpelen tot

op het praktische niveau, waar

men dan met wat schuifwerk wel

veel zal regelen. Laten we

hopen dat de kwaliteit van

het onderwijs niet zal lijden

onder de hervormingen,

maar dat het resultaat inte-

gendeel grotere duidelijk-

heid en hogere kwaliteit

zal bieden. 

Uiteindelijk is kwaliteit

toch de room die bovendrijft

en waaraan veel gemeten

wordt, boven de formele

aspecten. De dikte van die

roomlaag bepaalt veel: aantal en

tevredenheid van studenten en werkge-

vers, aantal en grootte van verworven extra

subsidies, aantrekkelijkheid voor samenwerking,

etcetera.

Wat sarcastisch kunnen we nog opmerken dat

een van de uitgangspunten juist de verheldering

is van de onderwijsmarkt, terwijl we in deze over-

gangsfase heel wat onduidelijkheden voor ons

zien, zoals mag blijken uit deze tekst. Alles zal

wel niet voorgekauwd worden in de hogere regio-

nen. Werk aan de winkel dus.
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