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Online leren is populair en het aanbod aan e-learning cursussen groeit gestaag. 
Het is complex om een overzicht te krijgen van alle platformen die online cur-
sussen aanbieden. Nog moeilijker wordt het om uit te zoeken wat daarbij de 
interessante plaatsen zijn waar je je kennis en vaardigheden rond bibliotheek-, 
archief- en documentatiewerk kan bijspijkeren. Hieronder volgt een altijd evolu-
erende samenvatting.

Onder de noemer e-learning vallen verschillende types online leren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
synchroon en asynchroon leren: iedere deelnemer volgt gelijktijdig de les via bijvoorbeeld videoconferencing, 
of elkeen neemt deel op eigen tempo. Een andere indeling is die volgens de mate van animatie en interactie in 
het aangeboden materiaal: cursussen met de klemtoon op tekst, met een grote hoeveelheid visuele elementen, 
met veel interactie tussen de deelnemers, met uitgebreide ondersteuning van een coach, cursussen waarbij 
simulaties of spelelementen primeren, enz.

In dit artikel hanteer ik een meer vormelijke onderverdeling, namelijk die tussen tutorials, MOOCs en SPOCs.
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“ WIE DENKT VIA 
MOOCS EEN  
BIBLIOTHEEKDIPLOMA 
TE BEHALEN, KOMT 
ECHTER VAN EEN  
KALE REIS TERuG.

TUTOrIAlS
Platformen die tutorials aanbieden zijn in 
hoofdzaak videosites. Denk aan YouTube 
en Vimeo. Je vindt er — tussen de mil-
jarden opgeladen filmpjes — allerhande 
instructievideo’s en how to’s. Hier komt 
het erop neer de juiste educatieve kana-
len te vinden, bijvoorbeeld dat van 
CrashCourse, SciShow of dichter bij huis 
dat van TV.Klasse, en de vodcasts (video 
broadcasts) op te volgen, eventueel via 
de abonneerfunctie van het platform.

Ook gekend zijn de TED en TEDx Talks, 
zie bijv. www.ted.com/topics/library, 
en daarmee verwante educatieve 
TED-Ed video’s, zie bijv. ed.ted.com/
lessons?category=information-literacy.

Een ander gratis educatief videoplatform 
is Khan Academy dat duizenden animatie-
filmpjes en interactieve oefeningen bevat. 
De onderwerpen zijn veeleer klassiek en 
op beginnersniveau: wiskunde, weten-
schappen, economie, kunst, … Dit heeft 
te maken met de ontstaansgeschiedenis: 
Khan Academy vloeide voort uit de bijles-
sen wiskunde die Salman Khan voor zijn 
familie en vrienden op YouTube plaatste.

Een betaalmodel vind je onder meer bij 
Lynda.com. Na een proefperiode van tien 
dagen krijg je vanaf 15 euro per maand 
toegang tot een databank van meer dan 
4500 cursussen en vele tienduizenden 
video’s. Er is een Premium lidmaatschap 
voor wie de inhoud wil downloaden en 
offline bekijken. Bibliotheekgerichte 
opleidingen vind je er niet, maar je kan 
via Lynda.com wel je communicatie- en 
marketingvaardigheden aanscherpen of 
je verdiepen in sociale media, creativiteit 
en allerlei softwarepakketten.

Een ander betalend platform is Skillshare 
dat zich in de markt zet met ‘learn by 
doing’ als unique selling point. Bij elke 
class hoort een project dat de deelne-
mers aanspoort om een portfolio te cre-
eren. Gratis kun je kennismaken met een 
beperkt aanbod, maar een lidmaatschap 
vanaf 8 dollar per maand geeft toegang 
tot heel wat meer. Ook hier geen biblio-
theekgerichte opleidingen, maar erg uit-
eenlopende onderwerpen: van digitale 

fotografie tot muziektheorie, van crea-
tief schrijven tot visual storytelling, van 
spreken in het openbaar tot ondernemer-
schap. 

Verder zijn Codecademy en Treehouse 
vermeldenswaard voor wie snel wil leren 
werken met HTML, CSS, PHP, SQL, Java, 
Python, APIs, … Bij Codecademy vind 
je een groot aanbod gratis opleidingen, 
maar voor 20 dollar per maand krijg 
je toegang tot een gepersonaliseerde 
leerweg begeleid door een expert. Bij 
Treehouse betaal je — na een free trial 
van een week — 25 dollar voor het Basic 
Plan en 49 dollar voor het Pro Plan. Meer 
iets voor de gemotiveerde coder!

Graag wil ik opmerken dat tutorialsites 
als Khan Academy, Lynda.com, Skillshare 
en Codecademy een pak meer inhoud 
bieden dan louter video’s. Je vindt er 
— afhankelijk van het platform — ook ach-
tergrondartikels, multimediale en interac-
tieve oefeningen, ondersteuning via dis-
cussieforums, en gamification-elementen: 
per voltooide stap in je leertraject verdien 
je punten. Niet alles biedt altijd evenveel 
meerwaarde. Zo vind ik de stortvloed aan 
aanmoedigingen om een level hoger te 
klimmen bij Khan Academy veeleer sto-
rend dan motiverend. Al is het wel begrij-
pelijk vanuit de (oorspronkelijk) jonge 
doelgroep van de Academy.

MOOCS
Het begrip MOOC (Massive Open Online 
Course) staat voor online studietrajecten 
die kosteloos toegankelijk zijn (open) en 
waarbij het aantal deelnemers onbeperkt 
is (massive). 

MOOCs werden in eerste instantie inge-
richt door grote onderwijsinstellingen 
vanop hun eigen platformen. Zo bood 
Stanford in 2011 een MOOC aan rond 
kunstmatige intelligentie wat wereldwijd 
maar liefst 160.000 studenten aantrok.

Nu vind je MOOCs vooral terug via alge-
mene platformen als Coursera, edX en 
FutureLearn. Er zijn MOOCs die enkel 
op deelname gericht zijn en dus niet 
certificeren, en er zijn MOOCs waar-
bij je — tegen betaling — credits van de 
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organisator ontvangt, tenminste als je het 
traject tot een goed einde brengt. Deze 
credits zijn meestal louter symbolisch, een 
mooie aanvulling voor je cv of profiel op 
LinkedIn. Ze worden meer niet dan wel 
— en voor een beperkt aantal opleidin-
gen — gelijkgesteld met officiële studie-
punten. Al zal daar gauw verandering in 
komen, want universiteiten en hogescho-
len praten steeds vaker met elkaar over 
de door hen aangeboden MOOCs. Dit 
met het oog op overeenkomsten waar-
bij elders behaalde MOOC-credits erkend 
kunnen worden als onderdeel van de 
eigen onderwijsprogramma’s.

Hieronder volgt een toelichting bij enkele 
MOOC-platformen.

COURSERA
Coursera is misschien wel het bekendste 
MOOC-platform. Toegankelijk voor ieder-
een en met een ruim aanbod aan gratis 
of betaalbare opleidingen. Voor certifi-
cering — heel wat Amerikaanse univer-
siteiten werken samen met Coursera — 
betaal je doorgaans meer. Af en toe vind 
je in het aanbod een cursus die zich meer 
tot informatiewerkers richt. Zo werden in 
het verleden MOOCs aangeboden rond 
Metadata en Research Data Management 
and Sharing (university of North Carolina 
at Chapel Hill), Leading Innovation in Arts 
and Culture (Vanderbilt university) en 
Academic Information Seeking (university 
of Copenhagen).

Zelf volgde ik bij Coursera een gecertifi-
ceerde cursus rond de programmeertaal 

Python via de university of Michigan. Ik 
was tevreden over de inhoud van die cur-
sus, alsook over de visuele omgeving en 
administratieve omkadering van Coursera. 

EDX
Ook op het edX-platform - een samen-
werking tussen rivalen MIT, Harvard en 
Berkeley — zijn gespecialiseerde tra-
jecten te vinden in de interessesfeer 
van onze sector: Library Advocacy 
unshushed (university of Toronto), Books 
in the Medieval Liturgy (Harvard), ICT 
Accessibility (Georgia Tech). Je vindt er 
bovendien enkele MOOCs aangeboden 
door KuLeuven en université Catholique 
de Louvain.

FUTURELEARN
Een Europees alternatief is FutureLearn, 
opgericht door de Britse Open university. 
Je vindt er cursussen van internatio-
nale en Europese onderwijsinstellin-
gen, waaronder een aantal Nederlandse 
(Rijksuniversiteit Groningen, Technische 
universiteit Eindhoven en universiteit 
Twente), maar geen Belgische. Wel zijn 
er enkele bijzondere partners zoals British 
Museum en British Library. Een greep uit 
het aanbod: Propaganda and Ideology in 
Everyday Life (British Library), Reading 
Literature In The Digital Age (university 
of Basel), Learning Online: Searching And 
Researching (university of Leeds).

OVERIGE MOOC-PLATFORMEN
Hieronder geef ik nog enkele bij-
zonderheden mee van andere plat-
formen. Bij geen van deze vond ik 

specifiek biblio theekwetenschappelijke 
opleiding en terug.

• Iversity heeft Berlijn als basis en werkt 
net als FutureLearn samen met Euro-
pese onderwijsinstellingen waaron-
der Karlsruhe Institut für Technologie, 
Amsterdam university of Applied 
Sciences en European Business School.

• udacity is een marktplaats voor 
online leren met focus op technologie. 
Interessant als je bijvoorbeeld in data 
science of machine learning geïnteres-
seerd bent. udacity is ook bekend van 
zijn volledig online masterprogramma 
Computer Science (Georgia Tech) en 
de prijzige Nanodegree-programma’s 
waarbij de lesgevers uit het bedrijfs-
leven komen (Facebook, Google, 
Amazon, AT&T). Het Nanodegree Plus-
programma garandeert afgestudeerden 
— voorlopig enkel Amerikaanse — een 
job binnen de zes maanden na afstu-
deren, of betaalt het integrale (hoge!) 
inschrijfgeld terug.

• Ook openHPI, in handen van het Hasso-
Plattner-Institut, specialiseert zich in 
ICT-gerichte opleidingen. De leertrajec-
ten van telkens zes weken zijn geba-
seerd op de eigen bachelor- en mas-
terprogramma’s, en hebben het Engels 
of Duits als voertaal. Staan dit jaar nog 
op het menu: Wie designe ich meine 
eigene Homepage, Wie funktioniert das 
Internet, Linked Data Engineering.

• udemy onderscheidt zich van de 
andere platformen door zich te richten 
op expert-hobbyisten die — los van een 
verbintenis met een officiële onderwijs-
instelling — op het platform een cursus 
kunnen aanmaken en gratis of tegen 
betaling aanbieden. Een systeem van 
reviews laat toe om — vooraleer je je 
voor een cursus inschrijft — na te lezen 
wat vorige deelnemers van de oplei-
ding vonden.

• Het NovoEd-platform heeft haar wor-
tels in Stanford en verschilt van de 
andere omdat sociale onderwerpen én 
samenwerkend leren er centraal staan. 
Momenteel volg ik er een traject van 
zeven weken rond Human-Centered 
Design. Daartoe vorm ik een team met 
vijf andere Vlaamse deelnemers met 

De homepage van de Kahn Academy website.
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“ VEEL VAN DEZE  
OPLEIDINGEN WORDEN 
GEORGANISEERD VAN-
UIT VOORAANSTAANDE 
INSTELLINGEN EN BIEDEN 
HOGE KWALITEIT.

wie ik geregeld samenkom. Niet alleen 
leer je zo iets bij over het onderwerp in 
kwestie, maar kun je ook volop ervarin-
gen uitwisselen met gelijkgestemden.

• Fransen zouden geen Fransen zijn, 
als ze niet een apart nationaal plat-
form zouden oprichten: FuN-MOOC 
(France université Numérique). Enkele 
MOOCs uit het aanbod: Du manager 
au leader agile (Cnam Paris), Initiation 
à HTML5 (Groupe INSA), Innover et 
entreprendre dans un monde numéri-
que (MinesTelecom). Een opleiding om 
in het oog te houden is die rond Web 
Sémantique et Web de Données van 
het prestigieuze Inria, het Franse nati-
onale onderzoeksinstituut voor compu-
terwetenschappen. Ik kwam deze zeven 
weken durende opleiding ruim laat op 
het spoor en heb de opdrachten vereist 
voor certificering dan ook niet tijdig 
kunnen volbrengen. Wat ik ervan heb 
meegepikt, was echter veelbelovend. 
Bovendien is het dé gelegenheid om 
op een aangename manier nog eens je 
Frans bij te schaven. Als de opleiding 
hernomen wordt, doe ik zeker weer mee.

• Ook buiten Noord-Amerika en Europa 
worden MOOC-platformen opgezet: 
OpenLearning en Open2Study situe-
ren zich in Australië, NPTEL komt uit 
India, XuetangX.com bevindt zich in 
China, Miriada X herbergt Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse universiteiten. Wel 
kun je stellen dat MOOCs vooralsnog 
een Westerse aangelegenheid blijven.

MOOCS VANUIT DE 
BIBlIOTHEEK(OPlEIDINGEN)
Vanuit het bibliotheekonderwijs werden 
in het verleden al enkele MOOCs geor-
ganiseerd, al draaiden die dan niet op 
de bovengenoemde platformen, maar in 
eigen beheer. 

Eerst was er de New Librarianship 
Open Online Course van David Lankes 
die in 2013 werd aangeboden door 
School of Information Studies (Syracuse 
university). Later volgden de Hyperlinked 
Library MOOC door Michael Stephens en 
de Emerging Future: Technology Issues 
and Trends MOOC door Sue Alman van 
San José State university School of 

Information, en de Metaliteracy MOOC, 
ingericht door de universiteitsbibliotheek 
van university at Albany. 

Wie denkt via MOOCS een bibliotheek-
diploma te behalen, komt echter van 
een kale reis terug. Zoals gezegd kunnen 
MOOCs — na bewezen inzet — wel een 
certificaat uitreiken, dit geeft nog geen 
recht op officieel erkende credits. De 
bovenvermelde MOOCs telden hoogstens 
mee voor studiepunten voor de eigen 
studenten, die voor de volledige biblio-
theekopleiding aan hun onderwijsinstel-
ling navenant inschrijvingsgeld betaalden.

Graag vermeld ik ook een Vlaams ini-
tiatief uit 2015, de Mediacoach MOOC 
van Mediawijs.be, een open en online 
course, maar qua aantal deelnemers niet 
echt massive te noemen. Wie interesse 
heeft, kan zich nog steeds registreren op 
mediacoach.mediawijs.be en de filmpjes, 
kennisvragen en achtergrondinforma-
tie doornemen rond mediawijze thema’s 
als online identiteit, informatievaardig-
heden en gamegeletterdheid. Naast de 
Mediacoach MOOC biedt Mediawijs.be 
een opleiding Mediacoach aan volgens 
het blended learning of flipped classroom 
principe: de theoretische kennis halen de 
deelnemers uit de MOOC waarna tijdens 
de contactmomenten de stof toegelicht 
en uitgediept wordt door experts. 

Verder organiseerde Hogeschool PXL 
in 2015 een MOOC met als titel ‘Word 
mediawijzer!’ PXL host de materialen zelf 
op www.wordmediawijzer.be en gebruikt 
daartoe het Open edX course manage-
ment system. Zoals de naam doet ver-
moeden is dit een toepassing ontwikkeld 
vanuit edX. Registreren om de cursusma-
terialen van PXL te bekijken is nog altijd 
mogelijk.

Meer en meer bibliotheken nemen 
zelf een actieve rol op in de wereld 
der MOOCs. Ik schreef al dat British 
Library de Propaganda MOOC aan-
biedt via FutureLearn. New York Public 
Library pakt het anders aan. Zij orga-
niseerde als pilootproject een aantal 
meet-ups voor de deelnemers van enkele 
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Coursera-opleidingen, dit onder de des-
kundige begeleiding van door de biblio-
theek aangestelde trained facilitators. 

Een boek over het onderwerp MOOCs 
en bibliotheken kon niet uitblijven. In de 
zomer van 2015 verscheen in de Library 
Technology Essentials reeks een publica-
tie van de hand van Kyle Courtney, advi-
seur bij Harvard, het MOOC-initiatief van 
Harvard. MOOCs and Libraries wil een lei-
draad bieden voor bibliotheken die zelf 
een MOOC willen opzetten in het kader 
van bijvoorbeeld bibliografische instructie 
of bijscholing van personeel.

TIPS VOOr MOOC-STUDENTEN
Zin gekregen om je voor een MOOC 
in te schrijven? Eerst dien je natuurlijk 
een MOOC te vinden die aan je interes-
ses beantwoordt. Zelf lijd ik wat MOOCs 
betreft behoorlijk aan fomo (fear of mis-
sing out). Het is me al meermaals over-
komen dat ik een MOOC te laat ont-
dekte, namelijk als hij (bijna) afgelopen 
was. uiteraard kun je je op de afzon-
derlijke MOOC-platformen inschrijven 
op nieuwsbrieven en attenderingstools, 
maar er bestaan ook enkele toepassin-
gen die je e-learning leven vergemakke-
lijken. Zo biedt Class Central, een zoek-
machine voor MOOCs, zowel een Follow 
Button als een MOOC Tracker aan, zodat 
je bepaalde topics, keywords, universitei-
ten en MOOC-platformen nauwgezet kan 
opvolgen. Bovendien laat Class Central 
toe dat je een lijstje aanlegt — een cata-
logus, zo je wil — van de MOOCs die je 
gevolgd hebt en die je nog wil volgen, en 
op basis daarvan krijg je dan weer aan-
bevelingen. Wat Goodreads dus is voor 
boeken, is Class Central voor MOOCs. 
CourseTalk biedt met een Course Advisor 
en Tracker gelijkaardige diensten.

Het belangrijkste om 
op te letten vooraleer 
je je voor een MOOC 
registreert, is het 
course schedule. Hoe 
lang duurt de MOOC, 
wat is de werklast per 
week, wanneer val-

len de harde deadlines voor 
opdrachten, quizjes en oefeningen? Enig 
inzicht in je eigen time management vaar-
digheden komt daarbij zeker van pas. De 
kans om de vereisten te onderschatten 
is groot.

Een andere tip is om het eerst gewoon 
eens uit te proberen, dus om niet meteen 
voor een certificaat te betalen. Zo kun je 
ervaren of je persoonlijke leerstijl zich 
leent voor onderwijs via een MOOC, en 
je MOOC-studievaardigheden eventueel 
bijsturen tegen een volgende keer. Denk 
er ook aan dat de waarde van een MOOC 
niet zozeer schuilt in het certificaat dat 
je kan toevoegen aan je cv of LinkedIn, 
maar in het project dat je verwezenlijkt 
als gevolg van je nieuwe verworvenheden.

SPOCS
SPOC staat voor Small Private Online 
Course. Meestal worden SPOCs gepubli-
ceerd op het eigen leerplatform van de 
aanbieder en zijn ze niet vrij toegankelijk. 
Ze zijn zelden gratis, het aantal deelne-
mers is doorgaans beperkt en er kunnen 
bijzondere inschrijfvoorwaarden gelden. 
Het begrip SPOC is relatief nieuw, maar 
uiteraard zijn SPOCs geen nieuw ver-
schijnsel. Denk aan de Open universiteiten 
die al jaren afstandsonderwijs aanbieden. 
Wat een SPOC tot een SPOC maakt, is 
dat de opbouw van het cursusmateriaal 
en het cursusverloop — het educatieve 
scenario — geïnspireerd is door wat men 
van MOOCs geleerd heeft: gevarieerde 
werkvormen en aandacht voor interactie.

Om het verschil met MOOCs te verdui-
delijken, geef ik eerst een algemeen 
voorbeeld van een SPOC-platform. 
Zelfstudie.be richt zich onder het motto 
‘de school die nooit sluit’ op starters, leer-
krachten en zelfstandigen, maar kan ook 
interessant zijn voor de informatiewerker. 
Deze online school omvat meer dan 60 

cursussen die je per stuk kan betalen of 
ineens allemaal kan inkopen. 

In Vlaanderen en Nederland kun je de ver-
volgprogramma’s op de sociale media cur-
sus 23 Dingen, namelijk de VerdiepDingen 
(Coers Internet Trainingen) en 10 om te 
Zien (Bibliotheekschool Gent) beschou-
wen als SPOCs. 

Bij de VerdiepDingen doorloopt de indivi-
duele deelnemer alle materialen digitaal. 
Feedback krijgt hij via chat, blog, video-
gesprek en forum. Een variant op de 
VerdiepDingen wordt door GO opleidin-
gen aangeboden als Social Media Dingen. 

10 om te Zien start met een fysieke bijeen-
komst op het adres van Bibliotheekschool 
Gent, vervolgens gaan de deelnemers 36 
uren zelfstandig aan de slag en krijgen ze 
begeleiding via de elektronische leerom-
geving (ELO). 

Bovendien zal Bibliotheekschool Gent 
— naast de opleidingen in dag-, avond- en 
weekendonderwijs — vanaf februari 2017 
de modules van de Initiatie BDI-kunde 
als SPOCs aanbieden via de ELO van de 
school. Wie voor alle opdrachten bij de 
vakken slaagt, zal dus volledig vanop 
afstand het certificaat kunnen beha-
len. Bibliotheekschool Gent wil daarmee 
tegemoetkomen aan enkele doelgroepen 
(werknemers, beperkte mobiliteit, hoger 
opgeleiden) die de leerstof zelfstandig, 
op eigen tempo en los van locatie wen-
sen door te nemen. Tegelijkertijd wordt zo 
meer ruimte gecreëerd voor de cursisten 
die net wel de voorkeur geven aan klas-
sikaal contactonderwijs.

Kijk je naar het buitenland, dan kun je 
heel wat aanbieders van kort- en lang-
durige online opleidingen terugvinden. 
Hieronder vermeld ik enkele belangrijke 
aanbieders die zich ook tot een internati-
onaal publiek richten. E-learning initiatie-
ven van lokale bibliotheekorganisaties die 
zich veeleer wenden tot de eigen achter-
ban, laat ik buiten beschouwing.

AlA ONlINE lEArNING 
Bij de American Library Association vind 
je webinars en eCourses (gemiddeld 

Een SPOC certificaat.
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200 dollar voor een opleiding van 10 
uren gespreid over 4 weken). De diverse 
ALA units of afdelingen hebben elk een 
eigen aanbod. Ben je bijvoorbeeld geïn-
teresseerd in jongeren, kijk dan bij Young 
Adult Library Services Association en 
vind opleidingen met titels als Beyond 
Booklists en Boys and Books.

WEBJUNCTION
WebJunction, een initiatief van OCLC 
Research, richt zich op medewerkers van 
openbare bibliotheken en heeft een gra-
tis en gevarieerd aanbod aan asynchrone, 
korte opleidingen (1 à 4 uren). Je vindt er 
ook achtergrondinformatie, handouts en 
opnames van webinars. Enkele voorbeel-
den: Serving Library users on the Autism 
Spectrum, Dealing with Angry Patrons, 
Merchandising That Work.

lJA
Library Juice Academy is een onafhan-
kelijke speler op de e-learning markt. De 
Academy biedt een aantal losstaande 
workshops (175 dollar voor 15 uren over 
4 weken), maar ook langere cursussen. 

Zo volgde ik gedurende zes maanden het 
traject voor het Certificate in XML and 
RDF-Based Systems via hun elektronische 
leeromgeving Moodle. Inhoudelijk zeer 
diepgaand, maar vooral tekstgebaseerd 
en met chatmomenten in Amerikaanse 
tijd. Ik kan LJA aanbevelen, maar wie mul-
timediale leermiddelen verkiest, is er niet 
aan het goede adres.

SJSU ISCHOOl
Bij San José State university School of 
Information vind je het serieuze werk. Je 
kan er kiezen uit een ruim aanbod open 
classes op masterniveau (Cybersecurity, 
Encoded Archival Description, Informa-
tion Architecture, ...), een certificaat in 
Big Data of Digital Assets, twee master-
programma’s (Library and Information 
Science of Archives and Records Admini-
stration) en — gespreid over maximaal 8 
jaren — volledig op afstand een doctoraat 
in de bibliotheekwetenschappen halen. 
Je betaalt een kleine 500 dollar per unit, 
variërend van 3 units voor een open class 
tot 43 voor een master.

CONClUSIE
E-learning is een recent uit zijn voegen 
gebarsten fenomeen. Als je een dag gras-
duint langs TED, Coursera, WebJunction 
en consoorten, kom je terug met een tas 
vol online cursussen over alles wat je maar 
bedenken kan, ook in ons vakgebied.

Veel van deze opleidingen worden geor-
ganiseerd vanuit vooraanstaande instel-
lingen en bieden hoge kwaliteit. Niet in 
het minst doordat de online netwerkom-
geving zinvolle leerervaringen mogelijk 
maakt. Denk aan peer-assessment waar-
bij je het werk van collega’s aan de andere 
kant van de wereld kan bekijken en beoor-
delen.

E-learning is bij uitstek geschikt om je 
in te werken in de sexy thema’s voor de 
21e-eeuwse informatieprofessional: big 
data, digital humanities, machine learning, 
semantic web, … The sky is the limit! 

> reacties zijn welkom op @commissaresse.
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