
auteurs ik gelezen had. Maar wat ik doceerde voor anderen, 
dat is me even vertrouwd als elk van mijn eigen ledematen. (...) 
Dat die kennis vastgezet en zeker is, dat ze een overvloed aan 
vruchten afwerpt, heb ik door eigen ervaring geleerd.”11 Mijn 
prille ervaring met het doceren van Erfgoedbeheer in biblio
theken strookt met die van Sterck van Ringelberg. Tijdens het 
schrijven van deze bijdrage is het aanvraagdossier voor de 
master IBW nog in behandeling op diverse beslissingsniveaus. 
Maar sinds academiejaar 2009–2010 biedt de Universiteit 
Antwerpen het curriculum reeds aan als een postacademische 
vorming, inclusief het keuzevak rond erfgoedbeheer. Die eer
ste keer maakt duidelijk hoe weinig triviaal het is om een 
nieuw opleidingsonderdeel uit de grond te stampen, zeker als 

het zo breed wordt opgevat en zowel de kern als de context 
aan bod wil laten komen. Een eerste kennispakket is vastgezet 
– mede door de inbreng van enkele deskundige gastsprekers – 
maar er is zeker nood aan bijsturing en aanvulling. Ook daar
voor biedt de academische inbedding een meerwaarde. Veel 
meer dan vroeger legt de universiteit de nadruk op activerend 
onderwijs, iets wat zich voor dit vak vertaalt in een reeks van 
opdrachten die de studenten persoonlijk moeten uitvoeren. 
Een ervan is een kritische evaluatie van wat ze tijdens de hoor
colleges te zien en te horen kregen. De resultaten van deze 
evaluatie zal ik over enkele weken ontvangen. Het is mijn be
doeling om ze vanaf het volgende academiejaar “een over
vloed aan vruchten” te doen afwerpen. 

Niet elke bibliothecaris is een erfgoedbibliothecaris. Zorg dragen 
voor ons documentair erfgoed vraagt immers bijzondere com-
petenties. Om erfgoedbibliothecarissen van de toekomst beter 
te wapenen, is het noodzakelijk deze competenties in kaart te 
brengen. Zij vormen immers het uitgangspunt voor een efficiënt 
vormingsaanbod. Hoever staan we daar eigenlijk mee? 

Sinds 2009 bestaan er twee	duidelijke	beroepscompetentie-
profielen	voor	de	bibliotheeksector, namelijk een voor Biblio
thecaris/informatiemanager en een voor Bibliotheekmede
werker/Informatiebemiddelaar. Deze profielen zijn gebaseerd 
op eerdere competentieomschrijvingen en werden door de 
ABDBVD, VVBAD, VOWB en LOCUS samen met de SERV uitge
werkt.13 In vergelijking met vroegere profielen is de focus ver
schoven van een sterke nadruk op ICT naar meer nadruk op 
management. Op dit moment besteden ze echter geen expli
ciete aandacht aan de bijzondere noden en behoeften van erf
goedbibliotheken. Een addendum bij deze profielen, specifiek 
voor erfgoedbibliotheken, is dus wenselijk.

Momenteel bestaan er drie	types	opleidingen	voor	bibliothe-
carissen. De Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Infor-
matiekunde is een opleiding op het niveau van het secundair 
onderwijs.14 In deze basisopleiding is geen ruimte voor speci
fieke erfgoedaccenten, wat ook begrijpelijk is. Aan verschil

lende centra voor volwassenenonderwijs kan men ook een 
Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire informatiekunde 15 
volgen. Deze opleiding besteedt vaak aandacht aan de basis
beginselen van preservering en restauratie. Studenten aan de 
Postacademische vorming Informatie- en Bibliotheekwetenschap 
(Universiteit Antwerpen) kunnen opteren voor een keuzevak 
“Erfgoedbeheer in bibliotheken”. De zorg voor ons culturele 
erfgoed komt dus wel aan bod in de bibliotheekopleidingen, 
maar slechts beperkt en vaak ook zijdelings.
De vele hervormingen	in	het	hoger	onderwijs zetten het be
staande opleidingsaanbod bovendien onder druk. De intro
ductie van een nieuw opleidingsniveau, het hoger beroeps
onderwijs (HBO5 ) dwingt de bestaande graduaatopleidingen 
om te hervormen. De postgra duaatopleiding heeft dan weer 
plannen om zich te ontpoppen tot een masteropleiding. Kort
om, de komende jaren zullen van grote betekenis zijn voor de 
toekomst van de bibliotheekopleiding in het algemeen en de 
vorming van erfgoedbibliothe carissen in het bijzonder. De 
plaats van de specifieke competenties van de erfgoedbiblio
thecaris in dit geheel is een blijvende zorg, die met een verdui
delijking van de competenties van een erfgoedbibliothecaris 
zichtbaar kan worden gemaakt. Daarnaast blijft, zoals de VV
BAD al eerder betoogde, het globale opleidingsplaatje voor 
bibliothecarissen eveneens een aandachtspunt.16

Bibliothecarissen in Vlaanderen: 
profielen en opleiding
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 28. Met dank aan prof. dr. Dirk Sacré voor 

de referentie en de hulp bij de vertaling.

12 Dr. Jacqueline van Leeuwen is historica en stafmedewerkster kwaliteitszorg 

bij FARO.

13 Zie: www.serv.be/uitgaven/1577.pdf en www.serv.be/uitgaven/1577.pdf.

14 Voor een overzicht van het aanbod, zie: www.ond.vlaanderen.be/onderwijs

aanbod/lijst.asp?studie=355&hs=317 

15 Voor een overzicht van het aanbod, zie: www.ond.vlaanderen.be/onderwijs

aanbod/lijst.asp?studie=586&hs=417 

16 In 2007 en 2008 publiceerde de VVBAD standpunten over de toekomst van 

de bibliotheekopleidingen: www.vvbad.be/node/3102 en www.vvbad.be/

node/4057

Ophaling uit één van de oudste magazijnen in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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