
“Zo veel mogelijk jonge mensen leren 
informatie opzoeken en verwerken zodat 
ze verantwoorde keuzes kunnen maken”

 geboren in wilrijk op  
1 augustus 1958 

  werkt sinds 1 oktober 
1983 voor de Katholieke 
Industriële Hogeschool 
Antwerpen (Kdg)

 Eerste baan: leerkracht 
fysica, chemie en biologie 
in de Israëlitische scholen 
Jesode Hatora-Beth Jacob

 Hobby’s: Boeken over 
Kelten en romeinen ver-
zamelen, (archeologische) 
reizen, (vogels) fotografe-
ren

 Inspiratie: Als biologe 
heb ik veel interesse in de 
natuur. Het boeit me om te 
zien hoe de Keltische en 
romeinse tijd aan de basis 
liggen van onze cultuur. 
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Hoe ben je in de bibliotheeksector 
beland? 
Op de cursus ‘Akte van bekwaam-
heid tot het houden van een openbare 
bibliotheek’ leerde ik Lut Weltens ken-
nen. Samen met Lut heb ik de biblio-
theek van de Katholieke industriële 
Hogeschool Antwerpen in Hoboken 
gestart.

waar werk je nu? 
Ik werk in de Karel de Grote Hoge-
school(KdG)/Universiteit Antwerpen 
campus Hoboken als mediatheekco-
ordinator Industriële Wetenschappen 
en Technologie. Ik zorg voor de dage-
lijkse werking van de bibliotheek voor 
de opleidingen chemie, biomedische 
laboratoriumtechnologie, multime-
dia technology, fotografie, autotech-
nologie, toegepaste ingenieursweten-
schappen chemie en elektromechanica. 
Overkoepelend voor heel KdG zorg ik 
voor het aanpassen van Brocade aan de 
noden van KdG en voor de bibliotheek-
statistieken.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig 
veel bezig? 
Alle studenten krijgen bibliotheekin-
structie op maat. Voor elke opleiding 
wordt een aangepaste presentatie 
gemaakt. De studenten leren op te zoe-
ken in Discovery en de databanken. Via 
‘train the trainer’ geven we de docen-
ten uitleg over informatievaardigheden 
en auteursrecht. Onderwerpsontsluiting 
blijft belangrijk. Binnen Anet werken we 
nu met de Art & Architecture Thesaurus 
voor de kunstcollecties. Meten is weten: 
bibliotheekstatistieken o.m. Okapi2 en 
databanken geven bruikbare informa-
tie om de werking van de bibliotheek te 
verbeteren.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? 
Om 8.00 u. begin ik met het door-
nemen en beantwoorden van mijn mails. 
Het beantwoorden van de vragen van 

studenten, docenten en onderzoe-
kers heeft gedurende de hele dag de 
hoogste prioriteit. Op dit ogenblik gaat 
er veel tijd naar het opsplitsen van de 
collectie KdG/UAntwerpen. In sep-
tember 2016 verhuist de ingenieurs-
collectie naar de bibliotheek campus 
Groenenborger. De boeken die uit de 
KdG-collectie verdwijnen, moeten ver-
vangen worden door nieuwe exempla-
ren zodat de collecties van KdG weer 
volledig worden. Binnen KdG verhuizen 
vijf bibliotheken naar de campus Zuid. 
Het aanpassen van Brocade vraagt veel 
voorbereiding.

welke ambities koester je? 
Zo veel mogelijk jonge mensen leren 
informatie opzoeken en verwerken 
zodat ze verantwoorde keuzes kunnen 
maken.

Volg je het internationale vakgebied 
op? 
Om de twee jaar ga ik op buitenlandse 
studiereis met Nederlandse collega’s 
van universiteiten en hogescholen. Via 
de studiedagen en studiereizen van de 
VVBAD probeer ik op de hoogte te blij-
ven van nieuwe initiatieven in binnen- 
en buitenland. In het tijdschrift: College 
& research libraries is altijd inspiratie te 
vinden. 
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