
 
 
 
 

 
DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID VAN DE UNIE 

BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID EN 
COHESIE 

 
CULTUUR EN ONDERWIJS 

 
 
 

 
HET BOLOGNAPROCES: 
INVENTARISERING EN 

VOORUITZICHTEN 
 
 
 

NOTA 
 
 
 

 

Samenvatting 
 
Het Bolognaproces heeft in heel Europa geleid tot fundamentele 
veranderingen in het hoger onderwijs. De start van de EHOR in 2010 
markeerde een belangrijke mijlpaal op weg naar een open ruimte voor 
hoger onderwijs met een grotere verenigbaarheid en vergelijkbaarheid, 
evenals een grotere internationale aantrekkingskracht en meer 
concurrentievermogen van de Europese stelsels voor hoger onderwijs. Er 
is op veel gebieden goede vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel 
worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle Bolognadoelstellingen in 
het komende decennium worden bereikt. 
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SAMENVATTING 
Deze nota streeft ernaar het Europees Parlement (EP) te informeren over de 
uitvoeringsstatus en vooruitzichten van het Bolognaproces. Na de samenvatting, die ook 
onze aanbevelingen bevat, geeft deel 1 een algemeen overzicht van de onderwerpen, 
ontwikkelingen en trends binnen het Bolognaproces sinds 1998. Deel 2 bevat een 
voortgangsverslag over de Bolognahervormingen en stelt de resultaten en toekomstige 
uitdagingen op individuele Bolognagebieden vast. In deel 3 worden de belangrijkste 
conclusies geschetst. De nota is gebaseerd op de meest recente Bolognaevaluaties (2009 
en 2010) en de ruime ervaring van de auteurs met aan Bologna gerelateerde zaken. 
 
In slechts tien jaar heeft het intergouvernementele Bolognaproces, samen met andere 
moderniseringsagenda's op EU- en nationaal niveau, geleid tot een "fundamentele en 
ingrijpende verandering in het hoger onderwijs" in Europa en aanzienlijke aandacht 
getrokken in andere delen van de wereld. De Bolognahervormingen, die van meet af aan 
zijn ondersteund door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad in het 
kader van hun verantwoordelijkheden, moesten leiden tot een "grotere verenigbaarheid en 
vergelijkbaarheid" van het Europees hoger onderwijs (Verklaring van Bologna 1999). 
Teneinde dit te bereiken, is een aantal doelstellingen en actielijnen vastgesteld die in 2010 
bereikt moesten zijn. 47 van de 50 ondertekenaars van het Europees Cultureel Verdrag 
zijn in de tussentijd toegetreden tot het proces. In 2010 werd de EHOR in het leven 
geroepen en kon een aanzienlijke vooruitgang ten aanzien van de Bolognadoelstellingen 
worden vastgesteld. Uit evaluaties is echter gebleken dat er op diverse gebieden verdere 
inspanningen nodig zijn om de hervormingen volledig door te voeren. Daarom hebben 
ministers het jaar 2020 vastgesteld als de nieuwe uiterste datum voor voltooiing van het 
Bolognaproces. 
 
In de afgelopen tien jaar is veel vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van de 
Bolognahervormingen, met name ten aanzien van de "architecturale elementen", maar de 
tenuitvoerlegging in de ondertekenende landen vond met wisselende snelheden plaats en 
geen enkel land heeft de tenuitvoerlegging volledig voltooid. Met name het bereiken van 
de doelstellingen op institutioneel niveau laat nog ruimte voor verbetering en de 
Bolognahervormingen worden nog niet volledig geaccepteerd door instellingen en 
studenten. Dit kan te wijten zijn aan een te "instrumentele" in plaats van "holistische" 
uitvoeringsbenadering en aan ontoereikende communicatie over de Bolognadoelstellingen 
richting de instellingen voor hoger onderwijs en de studenten. In 2010 hebben de 
ministers in Boedapest/Wenen daarom afgesproken deze belanghebbenden in de toekomst 
beter bij het proces te betrekken. 
 
De angst (of hoop) dat de hervormingen zouden leiden tot een "harmonisatie" van het 
Europees hoger onderwijs is ongegrond gebleken. Een grotere vergelijkbaarheid en 
convergentie op bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de gradenstructuur) is parallel aan 
nieuwe verschillen tot stand gekomen, als gevolg van de diversiteit van het Europees 
landschap van hoger onderwijs en de uiteenlopende profielen van afzonderlijke instellingen 
voor hoger onderwijs (bijv. ten aanzien van de duur van de eerste twee cycli) en 
verschillen in interpretatie en praktische uitvoering van elementen van de hervorming 
(bijv. ECTS, leerresultaten).  
 
Het bereiken van de doelstellingen en de toekomstige uitdagingen lopen ook sterk uiteen 
tussen de individuele elementen. Het uit twee cycli bestaande gradensysteem is nu het 
onderliggende beginsel in alle landen, maar sommige studies (bijv. medicijnen) zijn nog 
niet geïntegreerd en het aantal inschrijvingen voor de nieuwe graden is in sommige landen 
nog laag. Studenten zijn van mening dat toegang tot de tweede cyclus vaak afhangt van 
aanvullende vereisten. De resultaten van de hervorming van het 
onderwijsprogramma zijn gemengder. ECTS, leerresultaten en het diplomasupplement 
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zijn nog steeds onvoldoende met elkaar verbonden, en hun uitvoering is vaak oppervlakkig 
en inconsistent in Europa. Een grondige modularisatie van onderwijsprogramma's is 
slechts in een minderheid van de EHOR-landen realiteit. Op het gebied van studentgericht 
onderwijs en leren wordt vooruitgang geboekt, maar het is in geen enkele land voltooid, 
en er zitten grote verschillen in de uitvoering tussen instellingen voor hoger onderwijs. 
 
Er werd uitstekende vooruitgang geboekt bij de kwaliteitsborging. De Europese 
standaarden en richtsnoeren (ESG), het Europees register voor kwaliteitsborging (EQAR) 
en het Europees netwerk voor kwaliteitszorg (ENQA) hebben het Europese niveau van 
kwaliteitsborging aanzienlijk verbeterd. In vrijwel alle landen bestaan nu systemen voor de 
kwaliteitsborging, maar ze sluiten niet overal aan op de ESG. Slechte enkele diensten voor 
kwaliteitsborging hebben zich tot nog toe geregistreerd bij het EQAR, en de betrokkenheid 
van instellingen en belanghebbenden (inclusief studenten) moet nog groeien. Slechts 
weinig landen hebben een nationaal kwalificatiekader ontwikkeld dat volledig 
overeenstemt met het EHOR-brede kwalificatiekader. Gezien het belang van nationale 
kwalificatiekaders voor transparantie, erkenning, mobiliteit en een leven lang leren, 
moeten deze nu worden geïmplementeerd, bij voorkeur in 2012, waarbij met name 
aandacht moet worden besteed aan het gebruik van leerresultaten. 
 
Er is nog steeds onvoldoende erkenning. Erkenningsinstrumenten als ECTS en het 
diplomasupplement worden in Europa steeds meer gebruikt, hoewel de impact ervan wordt 
gehinderd door een ander begrip en inconsistente uitvoering tussen landen en instellingen 
(en zelfs afdelingen). Erkenning is ook nog steeds zelden gebaseerd op leerresultaten. Het 
verdrag inzake de erkenning van kwalificaties is door vrijwel alle EHOR-landen 
geratificeerd, maar er is nog geen goed begrip van het concept "wezenlijke verschillen". 
Het oorspronkelijke doel om de mobiliteit van studenten (en onderwijzend personeel) te 
vergroten, werd bevestigd door de 20%-doelstelling die in 2010 is vastgesteld. De meting 
van het succes wordt bemoeilijkt door de (slechte) kwaliteit van beschikbare gegevens, 
maar het lijkt erop dat de angst voor een negatieve Bologna-impact op mobiliteit 
ongegrond was, hoewel de mobiliteit zeer ongelijk ontwikkeld is in de EHOR. De deelname 
aan Erasmus-programma's is in tien jaar bijna verdubbeld. Sommige landen lijken zich al 
dichtbij of voorbij de 20%-doelstelling voor mobiliteit te bevinden. De instroom van 
studenten uit niet-EHOR-landen die een diploma willen halen, is enorm toegenomen. Maar 
er zijn nog steeds obstakels voor de mobiliteit, op gebieden als erkenning, administratieve 
procedures (visa, werkvergunningen enz.) en financiering. Dit wordt beschouwd als een 
belangrijke mobiliteitshindernis voor studenten met een minder welvarende achtergrond. 
"Mobiliteitsvensters" zijn nog geen gemeengoed.  
 
Door een gebrek aan nauwkeurige indicatoren en geringe controle is er weinig 
betrouwbare informatie over prestaties ten aanzien van de sociale dimensie en met 
name de deelname aan het hoger onderwijs van sociaal en anderszins achtergestelde 
bevolkingsgroepen. Alle EHOR-landen streven naar een beleid van participatieve 
gelijkheid, maar slechts enkele lijken een uitgebreide strategie hiervoor te hebben 
ontwikkeld. Ondanks de vooruitgang bij deelname uit lagere sociaaleconomische 
achtergronden, bestaat er nog steeds een aanzienlijk "sociaal filter" in de EHOR. Het 
bewijs op basis van de inzetbaarheid van afgestudeerden en met name de acceptatie 
van de bachelorgraad op de arbeidsmarkt is nog steeds niet sterk. Landspecifieke studies 
laten een goede opname zien van studenten uit de eerste cyclus, met name uit de 
categorie "professionele bachelors", maar de meeste universiteiten twijfelen aan de 
bachelor als graad waarmee men zich kwalificeert voor de arbeidsmarkt, hetgeen de 
geloofwaardigheid ervan ondermijnt. Er wordt gewerkt aan samenwerking met werkgevers 
met betrekking tot onderwijsprogramma's, maar die neemt blijkbaar niet toe.  
 
Er is vooruitgang geboekt bij de pogingen om de EHOR te koppelen aan de Europese 
onderzoeksruimte door de invoering van meer gestructureerde doctoraatprogramma's 
en postdoctorale opleidingen, eveneens in de vorm van op samenwerking gebaseerde 
doctoraatprogramma's (gezamenlijk aangeboden door universiteiten en ondernemingen) 
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en gezamenlijke Europese doctoraten. Maar het doctoraatonderwijs blijft divers en de 
status van doctoraatkandidaten loopt in de hele EHOR sterk uiteen. De externe dimensie 
van de EHOR blijkt een succes te zijn. De instroom van studenten uit niet-EHOR-landen in 
de EHOR is in de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen en de hervormingen zijn in de 
hele wereld positief ontvangen. Er is een extern beleid vastgesteld (2007) en in 2009 en 
2010 zijn twee Bolognabeleidsfora gehouden. Men blijft echter tekortschieten bij de 
algemene promotie van de EHOR onder studenten uit derde landen. 
 
 
Aanbevelingen 
1. Het EP zou alle belanghebbenden moeten oproepen om het momentum van het 

Bolognaproces vast te houden en een werkelijk aantrekkelijke en concurrerende 
EHOR te creëren. Het consolideren en voltooien van de bestaande actielijnen van 
Bologna moet de eerste prioriteit zijn voor de volgende tien jaar. De processen voor 
het informeren en opnemen van alle belanghebbenden (inclusief studenten) moeten 
verder worden uitgebreid en beter worden gefinancierd, teneinde de acceptatie van de 
hervormingen te verbeteren. Er moeten ook maatregelen worden genomen om de 
resultaten en voordelen van de Bolognahervormingen en de steun van de EU aan het 
proces beter bekend te maken bij een groter publiek (bijv. openbare hoorzittingen van 
het EP, informatiebrochures en evenementen door de voorlichtingsbureaus van het 
EP). 

 
2. De evaluatie van de hervormingsvoortgang wordt op sommige gebieden (bijv. sociale 

dimensie, inzetbaarheid) gehinderd door een gebrek aan nauwkeurige doelstellingen. 
Het EP moet vragen om het vaststellen van kwantitatieve doelstellingen, inclusief 
duidelijk gedefinieerde indicatoren op alle gebieden, en om het opzetten van 
systemen voor gegevensverzameling, teneinde het bereiken van de doelstellingen 
te meten. Het behalen van de doelstellingen moet regelmatig worden gevolgd (elke 
twee jaar) door onafhankelijke evaluatoren die niet bij het beheer van het 
Bolognaproces zijn betrokken. 

 
3. De ondertekenende landen moeten de nog ontbrekende voorwerpen van kennis 

integreren in het uit twee cycli bestaande gradensysteem en ervoor zorgen dat 
studenten die één Bolognacyclus hebben voltooid, redelijke toegang tot de volgende 
cyclus hebben. De hervorming van het onderwijsprogramma moet vooruitgang 
boeken door de instellingen voor hoger onderwijs een betere beschrijving te laten 
geven van hun onderwijsprogramma's via leerresultaten en ECTS, en door de 
studentgerichte benadering verder te ontwikkelen. Bovendien zou de EU de 
ontwikkeling van werkelijk Europese onderwijsprogramma's (bijv. Europese studies, 
Europees recht) en gezamenlijke onderzoeksprogramma's moeten stimuleren door 
haar financieringsregelingen zoals Erasmus en Erasmus Mundus uit te breiden. 
Teneinde de toegang tot de arbeidsmarkt (inzetbaarheid) van afgestudeerden met 
een Bolognagraad te bewaken, zou er regelmatig een onderzoek naar afgestudeerden 
in heel Europa moeten worden gehouden; ook vervolgstudies en arbeidstrajecten na 
het bachelordiploma zouden moeten worden gevolgd. Verder moet het EP opnieuw de 
dialoog en samenwerking tussen werkgevers en hoger onderwijs aanmoedigen om 
gezamenlijk onderwijsprogramma's te ontwikkelen, inclusief stages. Teneinde de derde 
cyclus en de koppeling naar de EOR te versterken, zou het EP moeten pleiten voor 
gezamenlijke doctoraatopleidingen en -programma's door het uitbreiden van de 
financiering voor de volgende generatie onderwijs- en onderzoeksprogramma's van de 
EU. Het EP moet blijven streven naar het opzetten van een Europees promotiestelsel in 
de industrie, waar het al in 2009 voor pleitte. 
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4. Er zijn voortgezette inspanningen nodig om van mobiliteit het echte boegbeeld van de 
EHOR te maken. Het EP moet zijn steun voor mobiliteit opvoeren door het totaalbedrag 
voor de volgende fase van EU-programma's te verhogen en de geografische reikwijdte 
van de programma's uit te breiden tot de volledige EHOR. Ondertekenende landen 
moeten strategieën voor de promotie van mobiliteit ontwikkelen en belemmeringen 
voor mobiliteit wegnemen (bijv. visa, overdraagbaarheid van beurzen, leningen en 
pensioenen). Instellingen moeten mobiliteitsvriendelijke onderwijsprogramma's 
vaststellen (bijv. mobiliteitsvensters, gezamenlijke programma's) en de erkenning 
verbeteren. 

 
5. Instellingen moeten steun krijgen om de erkenning en de overdracht van 

studiepunten te verbeteren door ECTS, leerresultaten, het diplomasupplement en de 
LRC op een vergelijkbare en correcte manier uit te voeren in heel Europa (bijv. met 
een gids voor erkenning voor Europese gebruikers en Europese opleidingsseminars die 
door de Commissie worden gefinancierd). Ondertekenende landen moeten een 
volledige en vergelijkbare invoering van de nationale kwalificatiekaders 
waarborgen, overeenkomstig het EHOR-kwalificatiekader dat dringend nodig is om 
mobiliteit, erkenning en een leven lang leren te vergemakkelijken. 

 
6. Teneinde verdere vooruitgang te boeken bij systemen voor kwaliteitsborging, moet 

het EP er bij lidstaten en instellingen op aandringen om systemen voor 
kwaliteitsborging volledig uit te voeren, overeenkomstig de ESG. Diensten en 
netwerken voor kwaliteitsborging moeten de samenwerking en dialoog over 
kwaliteitsborging met andere delen van de wereld intensiveren en een algemeen begrip 
van kwaliteitsborgingsbeginselen ontwikkelen. Het EP zou de Commissie opnieuw 
moeten uitnodigen om haar steun voor activiteiten op het gebied van kwaliteitsborging 
voort te zetten en voortgangsverslagen te presenteren over de ontwikkeling van 
kwaliteitsborgingssystemen op nationaal en Europees niveau. 

 
7. Teneinde de externe dimensie van de EHOR te versterken en Europa te promoten als 

een wereldwijde studiebestemming, zou het EP de wereldwijde promotieactiviteiten 
voor hoger onderwijs kunnen bevorderen, met name de gezamenlijke Europese 
inspanningen, en de Commissie uitnodigen om institutionele en nationale promotie te 
ondersteunen door middel van een gezamenlijke Europese promotiecampagne. 

 
 
 


