
Het Bologna-proces: 

sisyfusarbeid, 

pyrrusoverwinning of 

triomftocht?

Bruno Broucker & Kurt De Wit



Overzicht

• Onderzoeksvragen

• Conceptueel model van verandering

• Toepassing op Vlaanderen voor 4 thema’s

o kwaliteitszorg

o bachelor/master-structuur

o internationalisering

o financieringsmodel

• Conclusies

o voor Vlaanderen

o voor het Bologna-proces 



Onderzoeksvragen

• In welke mate hebben de doelstellingen van het Bologna-

proces de beoogde beleidsresultaten opgeleverd?

o in verschillende domeinen

o gegeven de vertaling van die doelstellingen in nationaal 

beleid en praktijken van de instellingen

• Hoe groot is de kloof tussen de beoogde resultaten en wat 

uiteindelijk bereikt werd?

• Welke factoren kunnen deze vaststellingen verklaren?



Conceptueel model van verandering



1) Kwaliteitszorg

• Doelstellingen:

o een gemeenschappelijk kader opstellen dat als 

referentie kan dienen om kwaliteit en 

kwaliteitsstandaarden te vergelijken

o een transparante structuur creëren

• Als gevolg van:

o fragmentatie en complexiteit van accreditatie-organen

o de mogelijkheid een accreditatie-orgaan te kiezen

o de noodzaak om tot een vergelijkbaar kwaliteitsoordeel 

te komen

o een focus op protocollen, regels, standaarden



1) Kwaliteitszorg

• Stellen we vast dat:

o er onzekerheid is: er is een spanning tussen het 

verbeteren van kwaliteit en het aantonen van kwaliteit 

(en: wat is ‘kwaliteit’?)

o er wantrouwen is

o de complexiteit leidt tot een gebrek aan transparantie

o de spelregels niet voor iedereen hetzelfde zijn



2) Ba/Ma-structuur

• Doelstellingen:

o een systeem van gemakkelijk leesbare en vergelijkbare 

diploma’s

o transparantie, mobiliteit, minder complexiteit

• Resultaten:

o een complexe structuur voor het hoger onderwijs

o geen onmiddellijke aanvaarding van het 

bachelordiploma als einddiploma

o onzekerheid over de internationale erkenning van 

bachelordiploma’s

o niet noodzakelijk verbetering erkenning studieperiodes

o eenjarige masterprogramma’s



3) Internationalisering

• Doelstelling:

o mobiliteit aanmoedigen en verbeteren

• Resultaten:

o er is een actieplan mobiliteit

o de uitgaande studentenmobiliteit bereikt nog niet de 

20% (of 33%) doelstelling omwille van 

• een gebrek aan financiële steun, taalvaardigheden, motivatie, 

ondersteuning door de instellingen

• de vermeende kwaliteit van buitenlands onderwijs en de 

relevantie ervan in het eigen curriculum

o taalregeling die inkomende mobiliteit hindert



4) Financiering

• Doelstelling:

o publieke financiering als belangrijkste financieringsbron, 

om een billijke toegang en de autonomie van de 

instellingen te vrijwaren

• Resultaten:

o nieuw financieringsmodel

• totaal budget initieel verhoogd, maar publieke financiering 

weliswaar beperkt tot initieel diploma

• outputfinanciering

o druk op de financiering

• opnieuw besparingen; inschrijvingsgeld verhoogd

• lage succesratio, vooral in het eerste jaar

• outputcriteria vs. de kwaliteit van het onderwijs



Conclusies

Situation x
Process

Situation Y

Situation Y'

Content

Inner context

Outer context

At the European level

Fragmentation

Inaccessibility

non-transparency

Incomparability

Lack of mobility

Lack of comparable

quality

Economic pressure regarding necessary competencies for the labour

market and increase financial pressure to rationalize the supply

Political pressure regarding policy priorities

Social values regarding the HE system

Path dependency regarding previous existing structures

Internal procedures to maintain an established system

Characteristics of the funding system with contradictory results on quality

Cultural elements impeding internationalisation

Financial situation increasing competition on accreditation market

Y Y'

Quality
Common framework

and transparancy

Fragmentation

Competition

Conceptual incoherence

Focus on protocols

Distrust

Inequality

Programme

structure

Readable and

comparable system

of degrees

Complexity

Lack of comparability

Some unique elements

(prof. bachelor)

Internationalisation

Mobility

International

cooperation

Low mobility

Difficult internationalisation

policy

Funding

Public funding for

equal access and

sustainable

development

Equal level of access and

success for groups with

lower SES

Public funding leading to

high levels of failure

Increse tuition fees



Conclusies voor Vlaanderen

• Globaal

o Vlaanderen heft de doelstellingen van het Bologna-

proces bereikt: een kwaliteitszorgsysteem in 

overeenstemming met de ESG; Ba/Ma-structuuur; ...

• Inner context

o onderscheid professionele / academische bachelors

o moeilijk om gelijkwaardigheid tussen diploma’s aan te 

tonen

o de mogelijkheid om te ‘shoppen’ op de markt van 

accreditatie-organen

o al bij al een laag niveau van internationalisering

o contradicties in het financieringsmechanisme



Conclusies voor Vlaanderen

• Outer context

o politiek: positie van de Vlaamse taal + sterke regulering 

van het hoger onderwijs

o economisch: de markt heeft een sterke invloed op de 

programma’s

o sociaal: de openheid van het hogeronderwijssysteem

heeft een invloed op het aantal studenten en de 

structuur ervan

• Content

o een kloof tussen doelstellingen en resultaten is als het 

ware ingebouwd in de implementatie



Conclusies voor het Bologna-proces

• Globaal

o veel van de doelstellingen lijken (formeel) bereikt

• Maar...

o fragmentatie

o ontoegankelijkheid

o geen transparantie

o geen vergelijkbaarheid

o gebrek aan mobiliteit

o geen kwaliteitsgarantie



Discussie over de Vlaamse situatie

Welke richting moet het met Vlaanderen uit?

• consolideren (niemand zit te wachten op alweer een grote 

systeemingreep)

• vereenvoudigen: van de structuur, van de financiering, ...

• focussen: minder en duidelijke regelgeving

& ambitieus zijn: waarom niet het heft in handen nemen 

om de weg in Europa voor te bereiden?



Discussie over het Bologna-proces

Welke richting moet het met het Bologna-proces uit?

• consolideren, om te vermijden dat er opnieuw een grote 

heterogeniteit ontstaat

• rekening houden met een inherente implementatiekloof

(de eigen aard van het Europese beleidsproces)

• het belang van de nationale context niet onderschatten

o karakteristieken van nationale besluitvorming

o beperkt engagement

o sociale en economische context



Discussie over het Bologna-proces

Mogelijke richting voor de toekomst

op Europees niveau eerder beperkte, heldere 

doelstellingen dan nog meer, nog bredere doelstellingen 

(want dat laatste creëert enkel de indruk van vooruitgang)

die doelstellingen focussen op wat de hoofdkenmerken zijn 

van hoger onderwijs in Europa 

en daarmee de vraag beantwoorden: welke zijn dat dan? 

wat is de kern, de aantrekkingskracht van HO in Europa?
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