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Jan Morsch

Assistent-bibliothecaris terug
van weggeweest

De eerste lichting studenten van de tweejarige vakopleiding tot assistent-bibliothecaris in

openbare bibliotheken is bijna afgestudeerd, klaar om de opgedane kennis in de praktijk

toe te passen. In totaal volgen meer dan tachtig studenten uit alle delen van het land

deze parttime opleiding op mbo-niveau, die sinds 1 januari 1999 niet alleen aan de Hoge-

school in Tilburg kan worden gevolgd, maar op dit moment ook in Deventer. Een nadere

kennismaking met de Stichting Postscholaire Opleidingen.

MET DE HERSTRUCTURERING van de bibliotheekoplei-
dingen in 1986 verdween de opleiding tot assistent-

bibliothecaris. Het programma van de vierjarige hbo-op-
leiding richtte zich op hogere functies en steeds minder
specifiek op het bibliotheekwerk. Hierdoor verdween de
dagelijkse praktijk van het openbare bibliotheekwerk uit
het zicht. Al spoedig werd er, met name in de openbare
bibliotheken, een gebrek geconstateerd aan geschikt per-
soneel voor bibliotheek-technische functies op middenni-
veau, zoals inlichtingenfunctionarissen en hoofden voor
kleine bibliotheken.
Om dit gemis op te vangen is op verzoek van het Brabant-
se openbare bibliotheekwerk gekeken naar de mogelijk-
heid een opleiding te starten. Enige tijd later werd lande-
lijk het functie-innovatietraject in gang gezet. In dat tra-
ject werd de mbo-functionaris genoemd. In het kader van
dat traject kreeg de PSO - een afzonderlijke stichting voor
contractonderwijs, verbonden aan de Hogeschool Brabant
te Tilburg - van de Werkgeversvereniging Openbare Bi-
bliotheken (WOB) de opdracht om samen met ECABO
(een van de landelijke organen voor beroepsonderwijs)
een opleiding op mbo-niveau te ontwikkelen en uit te
voeren. Dit in het kader van een subsidieregeling voor
werkloze herintreders. In de periode ’96-’98 werd deze pi-
lotopleiding tweemaal uitgevoerd in Houten. Het werd
een heel praktijkgerichte cursus, met als voorwaarde dat
de deelnemers in de openbare bibliotheek werkzaam
moesten zijn, of er een stageplaats hadden.

In september 1997 werd in Tilburg met de vernieuwde
tweejarige opleiding begonnen. Vierentwintig cursisten
meldden zich aan, waarvan uiteindelijk twintig naar het
tweede jaar zijn doorgegaan. Het diploma dat deze stu-
denten dit jaar juli hopen te halen is ondertussen als offi-
cieel mbo-diploma, kwalificatieniveau 4 (het hoogste
mbo-niveau), erkend door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. In september 1998 is de cur-

sus voor de tweede keer gestart met 34 cursisten, nu met
subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. In januari is de-
zelfde opleiding gestart in Deventer met 29 cursisten. De
uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
WOB, NBLC en PSO.

Wisselwerking tussen theorie en praktijk
De opleiding sluit aan bij de diverse ontwikkelingen rond
functie-innovatie en mobiliteit. Belangrijkste doelgroep
vormen momenteel zittende administratief medewerkers
in openbare bibliotheken. De studiegids van de opleiding
geeft een opsomming van de kwaliteiten die een afgestu-
deerde student moet beheersen: ‘Hij/zij is in staat om
zelfstandig werkzaamheden te verrichten op het terrein
van inlichtingenwerk, collectievorming en toegankelijk-
heid en beheer van de collectie. Het gaat hierbij om uit-
voerende vaktechnische werkzaamheden, of om het voe-
ren van de dagelijkse leiding over een afgerond functio-
neel gebied.’

Het eerste jaar staat in het teken van de oriëntatie op de
beroepspraktijk. Dan wordt de basiskennis onderwezen.
In het tweede jaar richt de studie zich meer op de be-
roepsvorming.
Het theoriegedeelte van de cursus is opgedeeld in acht
taakgebieden oftewel deelkwalificaties: oriëntatie BDI-
sector, informatica, maatschappelijke en culturele vor-
ming, inlichtingenwerk, collectievorming, toegankelijk-
heid en beheer van de collectie, zakelijke communicatie,
en coördineren en leidinggeven. Deze deelkwalificaties
zijn weer onderverdeeld in een aantal modules. Het is ook
mogelijk om één of meerdere modules te volgen, bijvoor-
beeld voor gerichte bijscholing op een bepaald vakgebied.
Naast vakdocenten worden er voor specifieke onderdelen
gastdocenten uit de dagelijkse beroepspraktijk aangetrok-
ken, waardoor direct kan worden ingespeeld op actuele
ontwikkelingen in de bibliotheeksector.
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De studie is zeer praktijkgericht. Een student moet min-
stens zestien uur per week werken in een bibliotheek.
Deze stage is een verplichtende voorwaarde. Het is een
integraal onderdeel van de opleiding en wordt ook ge-
toetst. Op deze manier kan er een wisselwerking ontstaan
tussen theorie en praktijk. De opgedane theorie kan direct
worden getoetst aan de praktijk, en andersom. Zo wordt
bij een aantal vakken, zoals interview- en gesprekstechnie-
ken, de theoretische onderbouwing in de opleiding bijge-
bracht. Er wordt ook geoefend, maar het eigen maken van
deze technieken kan pas echt gedaan worden in de dage-
lijkse praktijk van het openbare bibliotheekwerk. Datzelf-
de geldt voor de diverse opdrachten en projecten die ge-
maakt moeten worden.
De combinatie van studie en werk zorgt wel voor een be-
hoorlijke werkdruk, vooral omdat de cursisten vaak ook
hun normale bibliotheekwerkzaamheden nog moeten uit-
voeren. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor een
evenwichtige verdeling tussen werkervaring en scholing
op hun werkplek. Zij moeten zelf initiatieven tonen om de
stage zo zinvol mogelijk te maken. Zelfstandig kunnen
werken is tenslotte ook een van de eindtermen waaraan
een student moet voldoen. Uiteraard heeft ook de werk-
gever een taak. Deze moet de voorwaarden scheppen
waarbinnen de cursist zich kan ontplooien. Om dit te ga-
randeren is een stagebegeleider noodzakelijk, die bijvoor-
beeld afspraken maakt met andere afdelingen of hoofden
over taakroulatie en het uitvoeren van bepaalde werk-
zaamheden die de cursist in het kader van de studie moet
uitvoeren. De stagebegeleider houdt ook bij of de cursist
vorderingen maakt, en aan de verwachte eindtermen vol-
doet.
De ontwikkeling en actualisering van de opleiding wordt
begeleid door een adviesraad, die ongeveer viermaal per

jaar bijeenkomt en meedenkt over de inhoud van de cur-
sus. De adviesraad is nu nog samengesteld uit vertegen-
woordigers uit de Brabantse bibliotheken. Gezien de lan-
delijke uitstraling wordt de raad binnenkort uitgebreid
met vertegenwoordigers uit het hele land.

Investering in de toekomst
De ervaringen van ex-cursisten uit de pilots van 1996 en
1997 zijn heel divers. Niet iedereen komt direct na het
voltooien van de studie in een mbo-functie terecht. Lang
niet alle organisaties zijn al zover met het functie-innova-
tietraject dat die garantie bij het begin van de studie gege-
ven kan worden. Maar wie de vacatures van de afgelopen
maanden heeft gevolgd, zal zeker zijn opgevallen dat er
meer en meer vraag komt naar mbo-bibliothecarissen. Op
dit moment is de opleiding nog vooral gericht op functies
in de openbare bibliotheek. Uiteindelijk moet de studie
een algemene opleiding voor de bibliotheek- en informa-
tiesector worden, eventueel met keuzemodules die spe-
ciaal gericht zijn op de diverse branches. Onder de huidi-
ge studenten is er bijvoorbeeld al een aantal dat in school-
mediatheken werkzaam is. Over de verdere ontwikkeling
van de PSO wordt, samen met de Ecabo, overleg gevoerd
tussen de verschillende beroepsorganisaties (WOB,
NBLC, NVB) en de huidige aanbieders van opleidingen
op mbo-niveau (PSO, GO, SOD).

Voor meer informatie over de opleiding of deelkwalificaties:

Stichting Postscholaire Opleidingen, Elise Wessels,

postbus 1097, 5004 BB Tilburg, tel. 013-4631139/5250.

Met dank aan Elise Wessels.

J.B.J. Morsch is hoofd Openbare bibliotheek Hoeven.

Functieprofiel

Het functieprofiel van de assistent-bibliothecaris (ab) in
openbare bibliotheken luidt als volgt:

Hij/zij verricht uitvoerende vaktechnische werkzaamheden
in de bibliotheek; taken op het gebied van informatie-
bemiddeling: inlichtingenwerk, collectievorming, uitleen en
klantenservice, mediaverwerking, promotie en presentatie.
Hij/zij kan verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de
dagelijkse gang van zaken van een kleine bibliotheek of
afdeling, en wordt betrokken bij de beleidsvoorbereiding en
-uitvoering van de organisatie.
De kerntaak informatiebemiddeling vereist een behoorlijke
algemene ontwikkeling, mediakennis, kennis van geauto-
matiseerde systemen en digitale media, marktgerichtheid
en een klantvriendelijke, resultaatgerichte houding. De
dagelijkse leiding van een afdeling vereist vaardigheden als
plannen, organiseren, motiveren, en leidinggeven aan een
kleine groep medewerkers.
Mogelijke functies zijn: inlichtingenfunctionaris, coördina-
tor van een afdeling van een (openbare) bibliotheek, hoofd
van een kleine bibliotheek in PBC-verband of een klein
bibliotheekfiliaal.

Ervaringen van een PSO-student

Marja Pors (tweedejaars)
‘Ik ben al een aantal jaren administratief medewerkster in
de Openbare bibliotheek van Drunen, belast met de
coördinatie van het uitleencentrum. Ik wilde graag wat
inhoudelijker op de bibliotheektechnische kant van m’n
werk ingaan. Daarom ben ik deze opleiding gaan volgen.’
‘De studie is meer theoretisch gericht dan ik had verwacht,
er is wat minder aandacht voor de praktijk. Vooral in het
eerste jaar is dat goed te merken. Natuurlijk heb je die
theoretische achtergrond nodig om je werk te kunnen
doen. En er is goed overleg met de stagebegeleider, zodat
we steeds de praktijk aan de studie kunnen koppelen. De
studiebelasting viel mee, dat wil zeggen, het komt goed
overeen met de tijd die in de informatiefolder genoemd
wordt. Het is een pittige studie, en vereist veel zelfdisci-
pline. Dat moet niet onderschat worden. Vooral als je naast
de studie nog werkt en een huishouden hebt, zoals bij veel
collega-studenten het geval is.’
‘In de toekomst wil ik me in mijn huidige werk graag met
de inhoudelijkere kant gaan bezighouden. Gelukkig heb ik
de kans om direct na mijn studie mijn werkzaamheden om
te zetten naar een bibliotheek-technische functie.’




