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De klassieke bibliotheekopleidingen staan onder druk. Daarover 

werd in dit tijdschrift al vaker gerapporteerd de laatste tijd. 

Ondanks de recente erkenning van een beroepskwalificatie voor 

bibliothecaris op masterniveau, sluit de Universiteit Antwerpen de 

deuren van de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap 

(IBW). De laatste studenten volgen er momenteel hun laatste les-

weken. Wat de impact van de omvorming tot HBO5 zal zijn op de 

graduaatsopleidingen, blijft onduidelijk. In Brussel sloot de initiatie 

vorig jaar haar deuren.

Ondanks herhaaldelijke debatten in het Vlaams parlement, 

beweegt er niets op politiek vlak. De bevoegde ministers schuiven 

de verantwoordelijkheid snel door naar de onderwijsinstellingen, 

die volgens hen, ondanks een onderwijsstop, maar het initiatief 

zouden moeten nemen om nieuwe opleidingen op te starten. Voor 

vragen vanuit de sector om op universitair niveau een pragmati-

sche oplossing te zoeken, blijven ze doof. En dat op het moment 

dat datzelfde beleid de mond vol heeft over de transitie die de 

bibliotheeksector moet doormaken. Alsof er geen mensen met 

kennis en visie nodig zijn om die transitie mogelijk te maken.

In die context is het bijzonder verheugend om te zien dat er inder-

daad onderwijsinstellingen zijn die initiatief durven nemen. Het 

postgraduaat Kennismanagement 3.0 dat de Arteveldehogeschool 

volgend academiejaar wil opstarten, zal niet alle noden in de sec-

tor dekken. Maar het is wel een ambitieus initiatief in de hogere 

regionen van het onderwijslandschap. Zonder bachelordiploma 

kom je er niet in. Al zal je ook geen volwaardig diploma krijgen 

als je succesvol uitstroomt. We weten uit de ervaring van IBW dat 

dit geen probleem hoeft te zijn. Voor de sector toch niet, of dat 

voor de studenten zelf ook het geval zal zijn, valt af te wachten.

Dat het postgraduaat open staat voor studenten met uiteenlo-

pende vooropleidingen, is een pluspunt. Lijkt de nieuwe opleiding 

in eerste plaats te mikken op functies in het bedrijfsleven, studen-

ten met een vooropleiding zoals sociaal-cultureel werk zouden vlot 

de weg moeten vinden naar de openbare bibliotheken. Al mag er 

ook binnen de opleiding zelf ingezet worden op communicatieve 

vaardigheden. 

Laat ons hopen dat dit nieuwe blaadje in het onderwijslandschap 

een voorbode is van een mooie lente.

Bruno Vermeeren, VVBAD

De Arteveldehogeschool start in september 2016 met een post-
graduaat kennismanagement. Kennismanagement klimt volle-
dig uit zijn dal, nadat het was blijven steken in een statische 
kijk op wat kennis is, en aan die onpraktische kijk ook ten onder 
ging. Sinds de introductie van sociale media in bedrijven (de 
zgn. Enterprise 2.0), en de aankondiging van de kracht van het 
semantische web voor niet-gestructureerde informatie, zijn er 
volkomen nieuwe, en erg doenbare perspectieven op het intel-
ligenter maken van onze bedrijven en organisaties. 

De nadruk ligt nu haast niet meer op het managen van kennis 
(bijv. in databanken), maar op het faciliteren van kenniswerkers 
om samen de kennis te genereren die op dit moment nodig is 
om de juiste beslissingen te nemen en complexe bedrijfsuitda-
gingen aan te pakken. In kennisontwikkeling staan informatie-
stromen centraal. Kenniswerkers brengen relevante informatie 
samen, halen die uit o.a. Enterprise Content Management sys-
temen, uit ‘de hoofden’ van andere kenniswerkers (via conver-
saties en dialogen), of krijgen die aangereikt via intelligente 
3.0-systemen. In erg dynamische en complexe processen wordt 
die informatie verwerkt tot informatie die de organisatie helpt 
de juiste beslissing (sneller dan de anderen) te nemen, en deze 
(sneller dan de anderen) uit te voeren — dat is haar ‘intelligente’ 
voorsprong. 

Het web heeft de traditionele informatiewereld volkomen over-
hoop gehaald. Traditionele praktijken en theorieën verloren hun 
aantrekkingskracht (ook in allerhande postgraduaten voor het 
bibliotheekwezen, documentalisten, kennisbeheerders, informa-
tiebeheerders), omdat ze geen essentiële plaats toebedeelden 
aan “het emergente en open netwerk van informatie-in-actie”. 
Omdat alles draait rond informatiestromen, moeten we in een 
postgraduaat rond informatie en kennis vooral focussen op het 
efficiënter en effectiever inrichten van het kenniswerk zelf: hoe 
krijgen we als team van kenniswerkers de zaken gedaan in tij-
den die ons dwingen wendbaar te zijn? 

De essentie van deze ‘nieuwe’, dynamische kijk op informatie en 
kennis moeten informatieprofessionals en kenniswerkers begrij-
pen, als ze mee de verantwoordelijkheid willen opnemen om hun 
organisaties in deze rumoerige, disruptieve 21e eeuw binnen te 
loodsen. Hun managers beroepen zich nog op systemen die zich 
in een ander paradigma hebben bewezen, en het is moeilijk voor 
deze managers om te zien dat deze systemen en modellen niet 
meer voldoen. Deze evolutie is al vele decennia aan de gang, 
maar het web, het sociale web 2.0 en straks het intelligente web 
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“ WE GAAN IN GEEN GEVAL UIT VAN ‘DE JUISTE ANTWOORDEN’, 
HET GAAT EERDER OM HET KUNNEN OMGAAN MET DILEMMA’S 
WAAR ELKE PROFESSIONAL VANDAAG MEE GECONFRONTEERD 
WORDT.

3.0 brengen dit in nooit eerder geziene stroomversnellingen. 
Met het postgraduaat willen we alvast deze basis begrijpen. 

Hele beroepenclusters verruimen en actualiseren er hun 
‘functieomschrijving’ mee: management assistants, personal 
assistants, leerkrachten, communicatiedeskundigen, managers, 
proces consulenten, project managers, stafmedewerkers, toe-
komstige COO’s van ‘kennisfabrieken’, maar natuurlijk ook de 
traditionele informatiespecialisten uit het bibliotheek- en docu-
mentatiewezen — deze opsomming is bijlange niet volledig: 
elk beroep dient zich in functie van deze informatie-evolutie te 
herdenken. Als autoriteit op het vlak van organisatiestructuren 
wees Henry Mintzberg op de nood in organisaties aan professi-
onals die de informatieprocessen sturen, documenten beheren 
en de informatiehuishouding lean maken.

Peter Drucker, zag het als visionair managementgoeroe zo: “The 
most important, and indeed the truly unique, contribution of 
management in the 20th century was the fifty-fold increase in 
the productivity of the manual worker in manufacturing. The 
most important contribution management needs to make in the 
21st century is similarly to increase the productivity of know-
ledge work and the knowledge worker.”

DE NAAM
We konden de geijkte clichétermen niet uit de weg gaan, en wil-
den dat ook niet. Ze zijn te vaak als te oppervlakkig gebruikt, en 
daarom willen we ze hier in hun essentie herdenken. Beschouw 
de benaming ‘Kennismanagement 3.0’ daarom als licht pro-
vocerend. Er is wel degelijk plaats voor een nieuw kennisma-
nagement, waarbij informatie een actieve grondstof is voor 
kennisontwikkeling; de traditionele kijk op informatie die kennis-
werkers verspreiden, delen, borgen, gebruiken blijft een belang-
rijke ondersteunende praktijk die we als deskundigen moeten 
blijven leren beheersen. 

De 3.0 is in vele gevallen ook al vaak niet meer geloofwaardig, 
en onkundige partijen doen aan een nooit eerder gezien opbod: 
we zien al zonder blozen de 4.0 opduiken, zonder dat we de 2.0 
al goed begrijpen. Dat willen we met het postgraduaat zeker 
doen: goed de krachten en het potentieel begrijpen van het 
digitale, van het web 1.0 (de gehyperlinkte content), het web 
2.0 (met zijn feedbackloops die essentieel zijn voor elk kennis-
ontwikkelingsproces) en het intelligente web 3.0, waarvan we 
eigenlijk moeten toegeven dat het nu gehypet wordt (wat posi-
tief is, want dat wil zeggen dat het straks in een meer mature 
fase terugkomt). 

De 3.0 van ons postgraduaat willen we ook laten refereren naar 
de holistische kijk op kenniswerk die wij als basis willen meege-
ven: het gaat om een juiste dosering van de juiste processen, 
ondersteund door gepaste systemen en tools, en onmogelijk 
realiseerbaar als er ook niet de nodige aandacht is voor de peo-
ple-factor (hun vaardigheden, gewoontes, mindsets, cultuur). 
Veel bestaande opleidingen informatiemanagement leggen de 
nadruk sterk op het IT-gedeelte, maar wij willen juist een glo-
bale kijk bieden op informatie en kennis vanuit het perspectief 
van de kenniswerker en zijn manager. Het gaat in essentie om 
probleemoplossend vermogen, onzekerheidsreductie, innovatie 
en waardetoevoegende praktijken.  

We geven het postgraduaat de ondertitel mee “informatie in 
actie” - hiermee huldigen we het principe dat we de juiste infor-
matie, op het juiste moment bij de juiste persoon willen brengen. 
“Information is not for storage, information is for action” — dit 
credo brengt een totaal nieuwe kijk op de ons wel gekende dis-
ciplines informatie- en kennisbeheer.

CONTExT
In het verleden (dat nog steeds bezig is…) waren bedrijfsuit-
dagingen opgesplitst over verschillende functies en diensten, 
zoals IT, BPM, bibliotheek, content management, HR, archief- en 
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documentatiebeheer, web- en sociale mediamanagement, data-
journalistiek, … We zien in organisaties echter een disruptie en 
‘verblurring’ van functies en diensten, die met informatie en ken-
nis omgaan, en merken de nood om het globale overzicht op 
kennis- en informatiemanagement te bewaren. Wij situeren dit 
nieuwe postgraduaat daarom op deze 4 breuklijnen: 
• Organisatie en processen (hoe informatie en kennis stroom-

lijnen in processen?) 
• Systemen (welke systemen en technologieën gaan we gebrui-

ken?) 
• Cognitieve aspecten (hoe gaan medewerkers, kenniswerkers, 

managers om met informatie en kennis in hun organisatie om 
de zaken gedaan te krijgen?) 

• Kennis- en informatie-intrinsieke eigenschappen (welke ken-
nis en informatie hebben we nodig?) 

We gaan in geen geval uit van ‘de juiste antwoorden’, het gaat 
eerder om het kunnen omgaan met dilemma’s waar elke profes-
sional vandaag mee geconfronteerd wordt. Dilemma’s mogen 
niet leiden tot verlamming. We reiken patronen aan die van 
dilemma’s een bron van nieuwe energie kunnen maken. 

DOEl
Met dit postgraduaat willen we leidinggevenden of stafmede-
werkers afleveren die de kennisontwikkeling en het kennisdelen 
binnen een organisatie faciliteren aan de hand van volgende 
rollen: 
• Analyseren van de informatieketen en informatiebehoeften 

voor de organisatie 
• Adviseren van het management en de organisatie op vlak van 

informatiemanagement 
• Optimaliseren van de informatieprocessen binnen de organi-

satie
• Aligneren van de informatiesystemen met de organisatiestra-

tegie
• Stimuleren van de kenniscultuur 

In zijn Atlas of New Librarianship beschijft R. David Lankes bij-
voorbeeld de nieuwe verwachtingen en gewenste competenties 
van bibliothecarissen. In de sector van bibliotheken en archie-
ven merken we dan ook veel verschuivingen: documentalisten 
en bibliotheekwerkers komen los van hun werkplek en krijgen 
nieuwe functies, mandaten en jobtitels. Documentalisten zijn nu 
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businessanalisten, archivarissen zijn nu documentbeheerders, 
collectiebeheerders zijn nu content managers, … 

We kunnen heel wat traditioneel opgeleide beroepen vandaag 
her-denken en heruitvinden. Wij nodigen professionals uit om in 
het kader van dit postgraduaat, onder leiding van experten en 
coaches ter zake, deze taak persoonlijk op te nemen, zodat zij 
sterker staan om ook aan hun organisatie de richting te geven 
die het vandaag hard nodig heeft. 

AANPAK
De opleiding zal georganiseerd worden op basis van participa-
tie, interactie en co-creatie. Leren ‘by example’, blended lear-
ning, en leren op de werkvloer zullen gestimuleerd worden. De 
docent is eerder een coach van het leerproces dan een ken-
nisoverdrager. Dit sluit aan bij de vraag van het werkveld naar 
innovatieve leervormen passend bij de innovatieve inhoud en 
de nieuw te verwerven skills. 

INSTrOOM
Wie minimaal een bachelordiploma heeft, kan inschrijven voor 
dit postgraduaat. Zowel pas afgestudeerden als mensen uit het 
werkveld zijn welkom. Diversiteit in opleidingsachtergrond en 
werkervaring verrijken dit postgraduaat.

We nodigen zeker professionals uit die begrijpen dat zij een 
nieuwe kijk op informatie-energie moeten ontwikkelen om te 
vermijden dat hun organisaties verstarren. Het is heel verrij-
kend om vanuit diverse perspectieven met zo’n groep, dezelfde, 
gekende uitdagingen te bestuderen. 

Maar uiteraard kijken we ook uit naar een frisse kijk van de 
millennials die met 21e eeuwse verwachtingen nog een hele 
tijd geconfronteerd zullen worden met de 20e (en 19e) eeuwse 
werkgevers. 

Het voortraject van elke deelnemer zal het persoonlijke traject 
mee bepalen en elke deelnemer zal op die manier werken aan 
een stuk van de nieuwe informatiepuzzel. We hopen als groep 
deze puzzelstukken in elkaar geklikt te krijgen, om die jaar na 
jaar nog interessanter en rijker te zien worden.

Van de instromers verwachten we wel volgende competenties: 
• Probleemoplossend denken en handelen
• Goede sociale en psychologische vaardigheden 
• Leiderschap en teamfocus
• Actieve interesse voor voortdurende verandering 
• Goede ICT-vaardigheden (of de wil om er zich snel in te 

bekwamen) 

UITSTrOOM
De afgestudeerden zullen breed inzetbaar zijn: van een rol als 
junior-consultant tot leidinggevende CIO’s en managers met een 
21e eeuwse kijk op probleemoplossend teamwerk.

Het getuigschrift zal tevens een stevige meerwaarde en hogere 
arbeidskansen kunnen betekenen in combinatie met profielen 
die het momenteel minder goed doen op de arbeidsmarkt (jour-
nalistiek, geschiedenis, kunst, …). 

Na de opleiding zullen afgestudeerden in staat zijn om ‘het orga-
niseren’ in onze bedrijven in een nieuw perspectief te plaatsen, 
nl. dat van de informatie-evoluties die zich al sinds decennia 
voordoen, en nu in voelbare stroomversnellingen raken. Deze 
helicopterkijk is essentieel, maar uiteraard trainen we ook nodige 
deelaspecten, die bijv. mogelijk maken dat afgestudeerden — 
ook al naargelang hun voortraject — in staat zijn
• een informatie-audit uit te voeren
• een informatiestrategie op te zetten
• een globale businessarchitectuur uit te tekenen
• informatieprocessen te stroomlijnen
• de juiste informatiesystemen te kiezen
• een implementatietraject van een informatiesysteem te bege-

leiden
• ICT te sturen in functie van de organisatiedoelen
• platformen op te zetten voor collaboratief leren en werken
• kennisdelen en -borgen te stimuleren
• de inzetbaarheid van big data juist inschatten en uitvoeren

PrAKTIJK
De link met de praktijk zal niet enkel gelegd worden in het deel 
beroepspraktijk/stage, maar zal in elk onderdeel aanwezig zijn 
door het werken met business cases. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Jan Van Hee: jan.van-
hee@arteveldehs.be 
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