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In het OLC-café op de gezellige mezzanine in de bibliotheekvestiging 
van HaBoBIB in Haacht, kan iedereen gebruik maken van computers en 

gratis wifi. Leermiddelen en naslagwerken staan ter beschikking. Maar 
wat maakt het OLC-café in Haacht nu speciaal? 

Het is een gezamenlijk project van drie part-
ners: een bibliotheek (HaBoBIB) en twee 
onderwijsinstellingen (het Centrum voor 
Basiseducatie (CBE) Open School en het 
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) De 
Oranjerie). Sinds eind 2012 begeleiden zowel 
begeleiders van de bib, als van basiseducatie 
en het CVO de gebruikers bij zelfstandig leren 
en bij het verwerven van informatievaardig-
heden. “Zo groeide het OLC-café uit tot een 
kennis- en leercentrum waar iedereen met zijn 
(leer)vragen terecht kan.”

Sinds de nieuwe aanbouw in 2012 delen de 
bibliotheekvestiging van Haacht en het CBE 
Open School hetzelfde gebouw. Ook de les-
lokalen van het CVO zijn vlakbij. Fysieke nabij-
heid is handig als je een gezamenlijk project 
wil opzetten, maar een structurele samenwer-
king in een open leercentrum komt niet vanzelf 
tot stand. Vooraf legden de partners een heel 
traject af. Een cruciale eerste stap was komen 
tot een gedragen concept: welke perspectie-
ven hebben de organisaties voor ogen, welke 
finale doelstellingen? Ook belangrijk: delen ze 
dezelfde normen en waarden? LOCuS organi-
seerde samen met een procesbegeleider en 
een groep van directe betrokkenen een visie-
workshop om de inhoudelijke krijtlijnen van 
de toekomstige samenwerking uit te tekenen. 
Op basis van de resultaten van deze workshop 
werd een gefaseerd projectplan opgemaakt. 

Tegelijk zette HaBoBIB in op informatiebemid-
deling en evolueerde ze van een collectiege-
richte naar een vraaggerichte bibliotheek. Alle 
medewerkers namen deel aan opleidingen van 
het Delphi-traject.

HET OLC-CAFé IN DE PRAKTIJK
Het OLC-café vind je op de eerste verdieping 
van de bibliotheek en is van daaruit bereik-
baar via een trap. Er is ook een aparte ingang, 
waardoor er aansluiting is met de leslokalen 
van CBE Open School. Van op de eerste verdie-
ping is er vrij uitzicht over de bibliotheek. Dit 
zorgt voor contact met andere gebruikers. De 
ruimte is modern ingericht. Er staan acht pc’s 
(W8), twee laptops (W8), twee pc’s (W7) en 

een printer/scanner klaar voor de 
gebruikers.

Er zijn ook kasten met naslag-
werken en leermiddelen. De 
bibliotheek koopt de werken aan, 
vaak na advies door de onder-
wijspartners. Het OLC-café is vrij 
toegankelijk tijdens de openings-
uren van de bibliotheek. Drie 
keer per week (in totaal zeven 
uren) staat er een leerbegelei-
der paraat. Op specifieke hard- of software-
problemen kunnen we niet ingaan tijdens de 
begeleidingsmomenten in het OLC-café. Wel 
kan iedereen er maandelijks gratis terecht met 
zijn persoonlijke vragen bij de pc-dokter, een 
bekwame vrijwilliger.

AFSTEMMING TUSSEN DE PARTNERS
Om de begeleidingen vlot te laten verlopen 
is intens overleg tussen de begeleiders van 
het OLC-café essentieel. Deze leerbegeleiders 
hebben immers een verschillende achtergrond 
en doelpubliek. Naast een tussentijds overleg 
gebruiken ze het elektronisch leerplatform 
Moodle. Gezamenlijke afspraken, het delen van 
documenten, dagelijkse communicatie verlo-
pen zo vlot en efficiënt. Permanente vorming 
is noodzakelijk voor de begeleiders. Op regel-
matige basis worden de nodige competenties 
in kaart gebracht. Voor bijscholing kunnen de 
begeleiders meestal een beroep doen op de 
aanwezige expertise in de drie organisaties.

SAMENWERKING LOONT
Samenwerking met partners biedt nog andere 
voordelen. De kosten voor het OLC-café delen 
we door drie. Recente hard- en software ver-
krijgen we via een voordelig leasingcontract 
uit het onderwijs. Doordat we elkaars aan-
bod goed kennen, kunnen we vlot doorverwij-
zen. De partners organiseren ook regelmatig 
gemeenschappelijke workshops en infomo-
menten voor begeleiders. Bijvoorbeeld activi-
teiten in het kader van de Digitale Week of in 
de Week van de Geletterdheid. Meer weten? 
Contacteer bibliothecaris Kathleen De Meester, 
kathleen.demeester@bibliotheek.be. 
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