
studenten met een diploma middelbaar onderwijs en maken het 
mogelijk een bachelor ‘bibliothecaris-documentalist’ te behalen 
na een cyclus van drie of vier jaar, naargelang men de opleiding 
volgt in het voltijds onderwijs of als avondcursus. 

Er zijn drie instellingen die de opleiding in dagonderwijs organi-
seren: de Haute École Léon-Éli Troclet in Luik; de Haute École de 
Namur-Liège-Luxembourg (Henallux) in Malonne en de Haute 
École Paul-Henri Spaak in Brussel. 

Deze drie instellingen organiseren de opleiding volgens 
gemeenschappelijke principes. zo werd er bijvoorbeeld al een 
aantal jaren geleden een ‘minimaal gemeenschappelijk rooster’ 
opgesteld. Dit rooster groepeert de cursussen in verschillende 
categorieën, met name: 

Wie in Franstalig België een opleiding in de informatieweten-
schappen wenst te volgen, heeft de keuze tussen verschillende 
mogelijkheden: allereerst is er de vrij klassieke keuze tussen 
een opleiding van het korte type en een opleiding van het lange 
type. Vervolgens kan men ook kiezen tussen dagonderwijs of 
avondonderwijs. Maar er bestaat ook een derde mogelijkheid, 
een mengeling tussen beide, waarbij de lessen soms in de late 
namiddag, soms ’s avonds, soms zaterdagochtend, of — wan-
neer het niet anders kan — ook overdag plaatsvinden.

KORTE TypE
We beginnen ons overzicht van de opleidingen in de informa-
tie- en documentatiewetenschappen met de opleidingen die 
georganiseerd worden binnen het kader van het hoger onder-
wijs van het korte type. Deze opleidingen zijn toegankelijk voor 
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In september 2014 vierde de afdeling ‘bibliothecaris-documentalist’ binnen de ‘sociale catego-
rie’ (IESSID) van de Haute École Paul-Henri Spaak haar vijftigste verjaardag. Een halve eeuw 
al worden er daar dus bibliothecarissen, documentalisten en — meer in het algemeen — infor-
matie- en documentatieprofessionals opgeleid. Maar het IESSID is niet de enige instelling in 
Franstalig België die binnen onze sector professionals opleidt. De opzet van deze bijdrage 
is dan ook een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de opleidingen tot informatie- en 
documentatieprofessional in Franstalig België.

Opleidingen informatiewetenschappen  
in Franstalig België
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• algemene vorming; 
• aan het beroep gerelateerde wetenschappen en technieken: 

• bibliografie en documentair opzoekingswerk; 
• bibliotheconomie en documentologie; 
• deontologie; 
• media; 

• documentaire studie, specifiek aan de verschillende vakge-
bieden: 

• wetenschappen en technieken; 
• menswetenschappen; 

• vreemde talen; 
• activiteiten beroepsintegratie: 

• stages; 
• andere activiteiten gericht op beroepsintegratie, waaronder 

een afstudeerwerk. 
Dit alles zorgt ervoor dat de professionals die uit deze scholen 
komen, allen vergelijkbare opleidingen hebben genoten, het-
geen een zekere coherentie van de verworven competenties 
moet verzekeren. 

Wat deze competenties betreft, werd er al enkele jaren geleden 
een referentiekader opgesteld. Dat onderscheidt acht verschil-
lende competenties:

• zakelijk kunnen communiceren; 
• kunnen interageren met zijn/haar professionele omgeving; 
• zijn/haar praktijk kunnen inschrijven in een kritische reflectie 

die getuigt van burgerzin en verantwoordelijkheidszin; 
• een project kunnen beheren; 
• informatie kunnen verspreiden; 
• informatie kunnen organiseren; 
• informatie kunnen opzoeken; 
• informatie- en communicatietechnologieën beheersen. 

Deze competenties worden vervolgens opgesplitst in vaardig-
heden, waarbij er meer in detail gepreciseerd wordt wat er ver-
wacht wordt van de student qua kennis, ‘praktische competen-
ties’ (‘savoir-faire’) en ‘existentiële competenties’ (‘savoir-être’). 
Het zou ons te ver voeren om deze vaardigheden over te nemen 
in dit artikel, maar het referentiekader is beschikbaar online. 1 

Verspreid over deze drie instelling studeren er jaarlijks een vijf-
tigtal professionals af. 

Naast de opleidingen in dagonderwijs bestaat ook de moge-
lijkheid om het beroep te leren met een aangepast uurrooster. 
Hierdoor is het mogelijk om de studies te combineren met bij-
voorbeeld een beroepsactiviteit.

De structuur van deze opleiding verschilt echter lichtjes van die 
van het volwassenenonderwijs. De opleiding is namelijk opge-
bouwd uit verschillende niveaus, van niveau 1 tot niveau 4. Dit 
laatste niveau komt overeen met het derde jaar van de bachelor 
in dagonderwijs. Elk niveau bestaat uit verschillende zgn. ‘oplei-
dingseenheden’, die op hun beurt uit cursussen bestaan. 
Dit zijn de verschillende opleidingseenheden per niveau:

• niveau 1: 
• technische basisvorming; 
• socio-culturele vorming, basiscompetenties; 
• documentaire studie van de verschillende vakgebieden; 
• stage; 

• niveau 2: 
• technische en professionele vorming; 
• socio-culturele vorming; 
• documentaire studie van de verschillende vakgebieden; 
• stage;
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• niveau 3: 
• informatie – documentatie – documentologie; 
• kantoor- en bureauticabeheer en -organisatie; 
• documentaire studie van de verschillende vakgebieden; 
• snelleesmethodes en schrijftechnieken argumentatieve tek-

sten;
• taal: Engels – toegepast documentair opzoekingswerk; 
• stage;

• niveau 4: 
• informatica – netwerken – documentenbeheer; 
• documentaire studie van de verschillende vakgebieden; 
• taal: Nederlands – toegepaste communicatie en documen-

tair opzoekingswerk; 
• stages. 

Aan het einde van niveau 2 moeten de studenten een keuze 
maken: ofwel een geïntegreerde proef afleggen en zo het zgn. 
‘bekwaamheidsbewijs tot het houden van een openbare biblio-
theek’ behalen. Ofwel doorstromen naar de hogere niveaus met 
het oog op het behalen van een bachelor ‘bibliothecaris-docu-
mentalist’ aan het einde van het vierde jaar. Studenten die de 
laatste piste volgen kunnen desalniettemin de geïntegreerde 
proef afleggen die aanleiding geeft tot het behalen van het 
bekwaamheidsbewijs. 

zoals u kan vaststellen, zijn er veel punten van overeenkomst 
tussen het rooster van het dagonderwijs en de opleidingseen-
heden van het volwassenenonderwijs. 

De volgende instellingen organiseren het bekwaamheidsbewijs 
en/of de bachelor: 

• het Institut Jean-Pierre Lallemand (Elsene) organiseert zowel 
de bachelor als het bekwaamheidsbewijs; 

• het Institut provincial d’enseignement de promotion sociale 
de Liège (provinciaal volwassenenonderwijs Luik) organiseert 
enkel het bekwaamheidsbewijs; 

• het Institut provincial d’enseignement de promotion soci-
ale du Hainaut occidental (provinciaal volwassenenonder-
wijs West-Henegouwen te Doornik) organiseert enkel het 
bekwaamheidsbewijs; 

• het Institut provincial des arts et métiers du Centre (La 
Louvière) organiseert enkel het bekwaamheidsbewijs; 

• het Institut Reine Astrid - IRAM (Mons) organiseert zowel de 
bachelor als het bekwaamheidsbewijs. 

Andere instellingen hebben in het verleden deze opleiding in 
avondonderwijs georganiseerd, maar blijken dat nu niet meer 
te doen.

HET DECREET MARCOURT
Uit bovenstaande vergelijking van de titels in de uurroosters 
van de opleidingen in dagonderwijs en in avondonderwijs is 
gebleken dat er sterke overeenkomsten bestaan tussen beide 
soorten opleidingen. Deze overeenkomsten zullen nog sterker 
worden wanneer het zgn. ‘decreet Marcourt’ (decreet dat het 

onderwijslandschap voor het hoger onderwijs en de academi-
sche organisatie van de studies definieert) in voege treedt. Men 
kan verwachten dat er een uniformisering van het opleidings-
kader zal plaatsvinden, voornamelijk door het invoeren van een 
gemeenschappelijk referentiekader voor de beoogde compe-
tenties.

LANgE CyCLUS 
Behalve het bekwaamheidsbewijs en het bachelorsdiploma 
is het ook mogelijk een masterdiploma op het gebied van de 
informatiewetenschappen te behalen. Twee universiteiten orga-
niseren een zgn. MaSTIC (Master en sciences et technologies 
de l’information et de la communication): de Université Libre 
de Bruxelles (ULB) en de Université Catholique de Louvain-
la-Neuve (UCL). Het gaat in beide gevallen om alleenstaande 
masters, d.w.z. tweedecyclusopleidingen die niet voorafgegaan 
worden door een eerstecyclusopleiding met dezelfde naam. 

Wat de structuur van de opleiding betreft, organiseert de ULB 
haar MaSTIC rond een gemeenschappelijke stam, die, gespreid 
over twee jaar, de volgende cursussen omvat: 

• algoritmen en programmeren; 
• architectuur van informatiesystemen; 
• databanken; 
• documentologie; 
• bibliotheekmanagement; 
• informatie en maatschappij; 
• automatische verwerking van natuurlijke taal; 
• voorbereiding tot de masterproef; 
• masterproef; 
• databankontwerp en -beheer; 
• informatiekwaliteit en kwaliteit van digitale documenten; 
• project (inclusief methodologische aspecten) of stage. 

Naast deze gemeenschappelijke stam kunnen studenten een 
aantal keuzevakken kiezen. Deze nieuwigheid voor het acade-
miejaar 2015-2016 vervangt de twee afstudeerrichtingen die tot 
nog toe bestonden. Voor meer details kunnen we verwijzen naar 
de website http://mastic.ulb.ac.be/mastic/programme/. 

Het is wellicht nuttig te vermelden dat de MaSTIC van de ULB in 
de mate van het mogelijke georganiseerd wordt met een aange-
past uurrooster. Dit wil zeggen dat de cursussen zoveel mogelijk 
’s avonds of op zaterdagochtend gegeven worden, en wanneer 
het echt niet anders kan, ook overdag. Dit maakt het ook voor 
werkende professionals mogelijk om de opleiding te volgen. 
De MaSTIC is al een aantal jaar de feitelijke opvolger van de 
afdeling ‘Infodoc’, die in 2007 haar dertigste verjaardag vierde. 

Aan de UCL wordt de MaSTIC georganiseerd volgens gelijk-
aardige principes als aan de ULB, met name: een gemeen-
schappelijke stam, een gespecialiseerde afstudeerrichting die 
‘bibliotheconomie en documentatie’ heet, en keuzevakken. De 
gemeenschappelijke stam bestaat uit de volgende vakken: 

• begeleidingsseminarie masterproef; 
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