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WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
BLZ. 05
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Wil jij een jobgerichte opleiding volgen voor een sterke
start op de arbeidsmarkt? Of wil je je heroriënteren
na enkele jaren werken? Wil je daarbij focussen op
informatieverstrekking, omdat je vindt dat een snelle,
correcte en klantgerichte dienstverlening belangrijk is in
onze kennismaatschappij? Hier ben je aan het juiste adres.

Je ontdekt hoe je informatie op een slimme
manier classificeert en opzoekt. Je maakt kennis
met diverse informatiebronnen en doet ervaring
op in verschillende praktijkomgevingen.
Afhankelijk van je interesses kies je daarbij voor de
afstudeerrichting Bibliotheek of Archief.

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10

WAAROM EEN 		
GRADUAAT?

Je wil een schakel vormen tussen gebruikers van
informatie enerzijds en info uit allerlei gedrukte en
digitale bronnen anderzijds.

STUDEER IN JE EIGEN TEMPO - BLZ. 06
Je kiest zelf of je een modeltraject volgt van drie jaar
(40 studiepunten per jaar), of opteert voor een persoonlijk
traject op maat.
JOBGERICHT - BLZ. 09
In een graduaatsopleiding leer je al doende: in de les,
tijdens taken en oefeningen én op de werkplek.
VERVOLGTRAJECT - BLZ. 11
Na een graduaat kan je via een vervolgtraject (eventueel
met vrijstellingen) een bachelordiploma behalen in een
verwant studiegebied.
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GRADUAAT

INFORMATIEBEHEER:
BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF
2
AFSTUDEERRICHTINGEN

3
JAAR

120
STUDIEPUNTEN

4
STAGES

“Mijn projectwerk bestond uit
klasintroducties voor de lagere
school. Dat opende mijn ogen:
er is nog veel mogelijk rond
promotie van de bibliotheek”
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VAKSPECIFIEKE
ONTWIKKELINGEN

FLEXIBELE
ONDERNEMER

FOCUS OP
WERKPLEKLEREN

Wil je aan de slag
als bibliotheek- of
archiefdeskundige? Dit
graduaat is de perfecte
voorbereiding. Je leert o.a.
informatie doordacht te
structureren, metadateren,
verzamelen en delen met
je klant, met het oog op
digitale, maatschappelijke
en vakspecifieke
ontwikkelingen.

Als informatiedeskundige
help je niet alleen
klanten op aanvraag.
Je moet ook projecten
durven opzetten en
aansturen. Tijdens de
graduaatsopleiding zetten
wij je aan om te innoveren
en bestaande structuren
te optimaliseren. Wij
wakkeren jouw flexibiliteit
en ondernemingszin aan.

Het vele werkplekleren
met bijhorende reflectie, de
talrijke opdrachten en de
sterke theoretische basis die
je meekrijgt, maken dat je na
deze opleiding helemaal klaar
bent voor een job in de sector.
Liever verder studeren? Aan
Arteveldehogeschool vind
je vervolgtrajecten die
aansluiten bij je diploma.

“HET GRADUAAT LIET
ME KENNISMAKEN
MET VERSCHILLENDE
VORMEN VAN
INFORMATIE. VIA DE
STAGES LEERDE IK
HOE DE PRAKTIJK
VAAK INVENTIEF MOET
OMSPRINGEN MET DE
THEORIE”
Brenda, oud-cursist Graduaat
Informatiebeheer: bibliotheek en
archief

Graduaat informatiebeheer:
bibliotheek en archief 2019-2020
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MODELTRAJECT 3 JAAR

1

E
JAAR
SEMESTER 1

SP*

Samenwerkingsvaardigheden en doelgroepen

4

Er zijn drie programmalijnen
binnen de opleiding:

Informatiebronnen

4

Openbare bibliotheken

4

| COMMUNICATIE EN ADVIES

Wetenschappelijke en speciale bibliotheken

4

Archieven

4

De vakken in deze
programmalijn versterken
je communicatieve
vaardigheden. Je maakt
kennis met verschillende
doelgroepen en verbetert je
samenwerkingstechnieken
door vormingen en activiteiten
te organiseren samen met een
groep medestudenten.

SEMESTER 2
Schriftelijke en mondelinge communicatie

6

ICT en de informatiesector

4

Cultureel erfgoed

4

Uitgeverij en boekhandel

3

Informatie in profit en non-profit

3

| INFORMATIEBEHEER EN

MEDIA
Hier ligt de focus op
technische skills. Je leert
diverse informatiebronnen
en digitaliseringstechnieken
kennen en scherpt je kritische,
mediawijze blik aan.
| PROFESSIONALISEREN

Je duikt in de praktijk in
openbare, wetenschappelijke
en speciale bibliotheken,
cultureel erfgoed en archieven.
Daarnaast maak je kennis met
uitgeverijen, boekhandels
en (non-)profitorganisaties.
Ook juridische aspecten van
informatie komen aan bod.
6

*SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je op www.arteveldehogeschool.be/graduaat/informatiebeheer

MODELTRAJECT 3 JAAR

2

E
JAAR

HOEVEEL UUR LES HEB JE?
Ongeveer 14 uur per
week. Daarnaast besteed
je ongeveer 1 dag per
week aan werkplekleren,
praktijkoefeningen,
verslagen ... Alles samen
investeer je wekelijks zo’n 25
uur in je opleiding.
HOE GROOT ZIJN DE
GROEPEN?
Een klasgroep telt meestal
20 studenten. Meer
praktijkgerichte modules volg je
met ongeveer 10 studenten.

SEMESTER 1

SP*

Projectmatig werken

4

Informatiebemiddeling

4

Metadata en standaarden 1

4

Duurzaam bewaren en digitalisering

4

Werkveldverkenning 1

4

SEMESTER 2
Metadata en standaarden 2

4

Webdesign en visualisatie

4

Data- en beeldbanken

4

Juridische aspecten van informatie

4

Werkveldverkenning 2

4

ELEKTRONISCHE
LEEROMGEVING
Dankzij de elektronische
leeromgeving Canvas kan je
altijd en overal je lesmateriaal
raadplegen en in contact
blijven met medestudenten
en docenten. Ook opdrachten
die je maakt, dien je in via de
leeromgeving. Je krijgt online
feedback over je werk, zodat je
er meteen mee aan de slag kan.

Graduaat informatiebeheer: bibliotheek en archief 2019-2020
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MODELTRAJECT 3 JAAR

3

E
JAAR

AFSTUDEERPROJECT
In het derde jaar werk je een
afstudeerproject uit. Dat doe je
in een reële arbeidscontext: in
een bibliotheek of een archief.
Afhankelijk van de stageplaats
die je kiest volg je de vakken
‘collectieontwikkeling’
en ‘bibliotheeksoftware’
(afstudeerrichting Bibliotheek) of ‘archiefvorming,
selectie en opname’ en
‘archiefbeheer: inhoudelijk en
logistiek’ (afstudeerrichting
Archief).

AFSTUDEERRICHTING BIBLIOTHEEK
SEMESTER 1

SP*

Collectieontwikkeling

4

Organisatiekunde

4

Werkveldverdieping 1

12

SEMESTER 2
PR en marketing

4

Bibliotheeksoftware

4

Werkveldverdieping 2

12

AFSTUDEERRICHTING ARCHIEF
SEMESTER 1

SP*

Archiefvorming, selectie en opname

4

Organisatiekunde

4

Werkveldverdieping 1

12

SEMESTER 2
PR en marketing

4

Archiefbeheer: inhoudelijk en logistiek

4

Werkveldverdieping 2

12

PROGRAMMALIJNEN
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| Communicatie en advies

*SP: studiepunten

| Informatiebeheer en media

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie

| Professionaliseren

vind je op www.arteveldehogeschool.be/graduaat/informatiebeheer

WERKPLEKLEREN

PRAKTISCH

Geen betere manier om de informatiesector te
leren kennen dan de échte praktijk! Werkplekleren
vormt daarom de ruggengraat van de opleiding.
STEEDS MEER ZELFSTUREND
In het eerste jaar voer je korte opdrachten uit in het
werkveld, om je professionele vaardigheden aan te
scherpen.
In de loop van tweede jaar trek je voor een langere
periode naar twee verschillende organisaties, waar
je iets meer verantwoordelijkheden opneemt.
Tijdens het derde jaar werk je autonoom aan een
afstudeerproject in een bibliotheek of archief.
THEORIE + PRAKTIJK
Je vertrekt naar je werkplek met de theoretische
basis die je meekreeg in de les. Maar je
keert ook terug naar de les met een hoop
praktijkvoorbeelden. Op die manier is er een
uitstekende wisselwerking tussen theorie en
praktijk.
WERKPLEKCOACH
Tijdens het werkplekleren word je begeleid door
een mentor van je werkplek en een praktijkdocent
van de opleiding. Zo sta je er nooit alleen voor bij
vragen of problemen.

Het werkpleklerensysteem binnen de
opleiding is erg flexibel:
• Je spreekt zelf af met de werkplek
op welke momenten je aan
werkplekleren zal doen.
• Heb je al een job in de sector?
Dan kan je mogelijk werkplekleren
op je eigen arbeidsplaats. Alleen
voor de opleidingsonderdelen
‘Werkveldverkenning 1 en 2’ is dat
uitgesloten.
• Het is mogelijk om met twee of
meerdere studenten op een zelfde
werkplek aan de slag te gaan.

Graduaat informatiebeheer:
bibliotheek en archief 2019-2020
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je graduaatsdiploma op zak?
Dan kan je allerlei richtingen uit.
Sectoren
Na dit graduaat ben
je perfect voorbereid om te werken in
openbare bibliotheken, hogeschool- en
universiteitsbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en
informatiediensten,
archieven en in de
groeiende erfgoedsector.

SNEL AAN
DE SLAG

70%
van de afgestudeerden
die een job zochten, is
na 1 jaar aan het werk.
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Jobs
Als informatiedeskundige zet je je in voor
klantgerichte dienstverlening in een
digitale omgeving.
Het diploma is
wettelijk erkend. Je
kan verloond worden
op niveau B (openbare
besturen).

Doelgroepen
Je werkt met en voor
kinderen, jongeren,
studenten, ouderen, mensen met een
visuele beperking,
patiënten in ziekenhuizen, onderzoekers,
bedrijfsmanagers, vrijwilligers in erfgoedorganisaties ...

Toekomst
Bibliotheken en
archieven zijn niet
meer alleen gericht
op boeken, maar
gaan mee met de tijd.
Daarom zijn informatiedeskundigen meer
dan ooit noodzakelijk
om de toevloed van
informatie adequaat
te beheren en te benutten.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.onderwijskiezer.be
onderwijs.vlaanderen.be

VERDER STUDEREN
Afgestudeerden gaan meestal meteen
na de opleiding aan de slag.
Tweede afstudeerrichting
Heb je jouw diploma behaald, maar wil
je je kennis verbreden? Volg de tweede
afstudeerrichting van het graduaat
(‘Bibliotheek’ na ‘Archief’ of ‘Archief’
na ‘Bibliotheek’) voor een bijkomend
getuigschrift.

Bachelordiploma
Wil je meer? Binnen Arteveldehogeschool vind
je bacheloropleidingen die aansluiten bij jouw
interesses. Vaak kan je dankzij vrijstellingen
een bachelordiploma behalen via een verkort
traject.

“TIJDENS DE
GRADUAATSOPLEIDING
KRIJG JE NIET ALLEEN
PRAKTISCHE BAGAGE
MEE, JE BOUWT OOK EEN
STERKE THEORETISCHE
BASIS OP”
Ann Van de Vijver, oud-cursiste

Graduaat informatiebeheer: bibliotheek en archief 2019-2020 11

OUD-STUDENTEN

VERTELLEN
Toen ik met mijn graduaat startte, kon ik amper
vermoeden dat ik zo veel mooie kansen en uitdagingen
zou krijgen in mijn professionele leven. Tijdens de
opleiding kreeg ik niet alleen praktische bagage mee
door stages in het werkveld, ik bouwde tegelijk een
stevige theoretische basis op. Ik voelde ook sterk
aan dat communiceren en omgaan met mensen een
heel belangrijke competentie is om te werken in een
bibliotheek.
Ann Van de Vijver I
bibliothecaris

“IK KON NOOIT
VERMOEDEN
DAT IK ZO VEEL
MOOIE KANSEN EN
UITDAGINGEN ZOU
KRIJGEN IN MIJN
PROFESSIONELE
LEVEN NA DIT
GRADUAAT”

DIGITALE UITDAGING
Intussen ben ik aan de slag in een bibliotheek en bouw ik
met mijn team aan een bib die klaar is voor een toekomst
vol digitale uitdagingen. Ik leef me heel graag uit in
nieuwe projecten die de dienstverlening voor diverse
doelgroepen steeds verder optimaliseren. Als ‘piloot’ van
dergelijke projecten kreeg onze bibliotheek al dikwijls een
mooie erkenning, zoals de Boekegemtrofee en de Gouden
BibWebAward van de Bibliotheekschool.
MENSELIJK
Ook het menselijke aspect van de job geeft heel veel
voldoening. Bibliotheekgebruikers helpen bij hun
zoektocht naar informatie, een goed boek of een
spannende film is voor mij een heel tof aspect van de job.
Ik voel nog steeds dezelfde gedrevenheid en hetzelfde
enthousiasme voor mijn werk in de bib als in het begin!
Ann Van de Vijver
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Met de smartphone op zak en wifi op elke straathoek
hebben we altijd toegang tot oneindig veel infomatie.
Het is niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden in
die overdaad. Deze graduaatsopleiding leert je om al
die informatie kritisch te benaderen en om ze snel en
efficiënt terug te vinden.
HELPEN EN KENNIS TOEVOEGEN
Als medewerker in een wetenschappelijke bibliotheek
help ik de gebruiker niet alleen om zijn weg te vinden
naar de juiste informatie, maar voeg ik ook veel kennis
toe. Dagelijks passeren er tientallen boektitels door mijn
handen, die ik toegankelijk maak via de catalogus.
CREATIEF EN FLEXIBEL
Digitalisering, sociale media, e-books … allemaal flitsende
begrippen, maar lang niet zo vanzelfsprekend om als
bibliothecaris in de praktijk om te zetten. De opleiding
liet me kennismaken met die verschillende vormen
van informatie. Dus wie dacht dat bibliotheekwerk zich
beperkt tot het overschrijven van auteursnamen en titels
heeft het mooi mis.

Jan Steeman I
catalograaf faculteitsbibliotheek
Letteren en wijsbegeerte UGent

“JE LEERT IN DE
OPLEIDING OM JE
WEG TE VINDEN
IN DE HUIDIGE
OVERDAAD AAN
INFORMATIE”

Jan Steeman

Graduaat informatiebeheer:
bibliotheek en archief 2019-2020 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?

14

MAAK JE OPLEIDING

OP JOUW MAAT

AL DOENDE LEREN

Wat boeit jou? Welke
talenten wil je verder
uitbouwen? Geef zelf
vorm aan je opleiding en
leg je eigen accenten via
je persoonlijk traject, je
stage en je portfolio.

Heb je een duwtje in de
rug nodig? Op zoek naar de
beste studiemethode? We
begeleiden je. Combineer
je studeren met werk,
een bedrijf of een gezin?
Kies voor een traject op
maat. Vaak kan je ook je
werkplaats als stageplaats
gebruiken.

In onze graduaatsopleidingen staat praktijk
centraal. Je leert al doende
tijdens werkplekleren,
oefeningen, cases ... De
praktijkervaring die je zo
opdoet, vormt een grote
troef op de arbeidsmarkt.

SPECIFIEKE
TRAJECTEN

KLAAR VOOR MORGEN

DIVERSITEIT

Met een diploma van
Arteveldehogeschool neem
je al voorsprong. Je kan vlot
overweg met de nieuwste
technieken en de kans is
groot dat jij die straks zal
aanleren aan je collega’s. We
vernieuwen ook constant
onze onderwijsvormen. Zo
kan je op de beste manier
online en offline leren.

Bij Arteveldehogeschool
kom je in een diverse
gemeenschap terecht.
Jong of minder jong,
Vlaming of niet-Vlaming,
iedereen met zijn eigen
heel uiteenlopende
talenten en beperkingen
leert van elkaars werk- en
levenservaringen.

Vrijstellingen
Heb je al een diploma
hoger onderwijs of
verworven credits uit een
verwant studiegebied?
Of heb je relevante
werkervaring? Dan
heb je mogelijk recht
op vrijstellingen.
We bekijken dat
samen tijdens een
intakegesprek.

Graduaat informatiebeheer:
bibliotheek en archief 2019-2020 15

STUDEREN
IN 5 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Eén jaar van 40 studiepunten
kost € 694,30. Neem je minder
studiepunten op, dan wordt het
inschrijvingsgeld verminderd.
Beursstudenten betalen
€ 108,80 (bedragen onder
voorbehoud).
Voor je studiemateriaal betaal
je ongeveer € 25 per jaar.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. Eén studiepunt
staat gelijk aan ongeveer
25 à 30 uur ‘werk’:
werkplekleren, lessen bijwonen,
taken maken, studeren … De
volledige graduaatsopleiding
bestaat uit 120 studiepunten,
gespreid over drie jaar.

HOE EN WANNEER
INSCHRIJVEN?
Online registreren kan vanaf
23 februari 2019. Dat
verbindt je tot niets, maar je
wint wel tijd als je je effectief
komt inschrijven. Dat kan vanaf
28 juni 2019. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld.
Je dient vooraf wel langs te
komen op de campus voor een
intakegesprek, zodat je weet
of de opleiding iets voor jou is.
Daarvoor maak je een afspraak
via onze website.
MEER INFO OP
www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven
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WAAROM EEN

GRADUAAT?
04
ZAL JE DE OPLEIDING
AANKUNNEN?
Dat hangt niet alleen af van wat
je kent en kunt, maar ook van
je motivatie, je inzet en je
studiemethode. Met specifieke
vragen over de opleiding kan je
terecht bij de coördinator of de
trajectbegeleider. Heb je tijdens
de opleiding zorgvragen, dan
staan onze coaches voor je
klaar.

05
HOE ZIET
EEN ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 16 september
2019. Er zijn 2 semesters
(september-januari en februarijuni) met tussenin een week
vakantie (3 t.e.m. 7 februari
2020).

Een graduaatsopleiding is een jobgerichte opleiding, ideaal voor
een sterke start op de arbeidsmarkt.
Enkele redenen om hiervoor te kiezen:
WEET JE WELKE JOB JE WIL?
Een graduaatsopleiding bereidt je voor op een
specifiek beroepsprofiel.
WIL JE LEREN IN JE EIGEN TEMPO?
Je kiest zelf hoeveel vakken je opneemt
per semester, waardoor je de opleiding kan
combineren met een job en/of een gezin.
LEER JE GRAAG AL DOENDE?
Je steekt je handen uit de mouwen tijdens
werkplekleren, oefeningen en opdrachten.
Theorie die je krijgt aangereikt, staat in functie
van je beroepspraktijk.
WIL JE ERVARING OP JE CV KUNNEN ZETTEN?
Werkplekleren maakt een groot deel uit van een
graduaat. Op het einde van de opleiding kan je
dus ervaring aantonen aan je werkgever.
WIL JE GOED BEGELEID WORDEN?
Je krijgt les in relatief kleine groepen.
Verschillende coaches staan steeds paraat om je
vragen te beantwoorden.
ZOU JE OP TERMIJN GRAAG EEN
BACHELORDIPLOMA BEHALEN?
Dat kan na je graduaatsopleiding via een verkort
traject (minstens 90 studiepunten of 1,5 jaar).

Graduaat informatiebeheer: bibliotheek en archief 2019-2020 17
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OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL
OP CAMPUS TINELSTRAAT
VIND JE …
•
•
•
•
•
•
•
•

Graduaat
–– Accounting
Administration
–– Maatschappelijk werk
–– Orthopedagogie
–– Sociaal-cultureel werk
–– Tolk Vlaamse
Gebarentaal
–– Programmeren
–– Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
–– Marketing- en
communicatiesupport
–– Educatief graduaat
secundair onderwijs
–– Verpleegkunde

een aula
les -, pc- en crealokalen
een up-to-date mediatheek
een cafetaria en self service
lockers
een overdekte fietsenstalling
parkeerplaatsen
veel groen

VAN CAMPUS TINELSTRAAT
TOT …

Bachelor na bachelor
–– Creatieve therapie
–– Buitengewoon onderwijs
–– Schoolontwikkeling
–– Zorgverbreding
en remediërend leren
–– Oncologie

station Gent-Dampoort: 3 km
bushalte: 10 m
R4, ring rond Gent, afrit 3: 6 km

- Postgraduaten en
bijscholingen
––

- Bachelor
–– Bedrijfsmanagement
–– International Business
Management
–– Officemanagement
–– International Office
Management
–– Communicatie
management
–– Journalistiek
–– Grafische en digitale
media
–– Sociaal werk
–– Pedagogie van het
jonge kind
–– Educatieve bachelor
kleuteronderwijs
–– Educatieve bachelor
lager onderwijs
–– Educatieve bachelor
secundair onderwijs
–– Verkorte educatieve
bachelor secundair
onderwijs
–– Ergotherapie
–– Logopedie en audiologie
–– Podologie
–– Verpleegkunde
–– Vroedkunde
–– Mondzorg
-

Graduaat informatiebeheer: bibliotheek en archief
Arteveldehogeschool, academiejaar 2019-2020.
v.11/18

V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019
Kom langs op de campus,
stel al je vragen aan
docenten en studenten en
blader door cursussen.
ZATERDAG

MAANDAG

10-17u.

13-17u.

23
FEBRUARI

01
JULI

ZATERDAG

WOENSDAG

10-17u.

15-20u.

27
APRIL

04
SEPTEMBER

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Campus Tinelstraat
E. Tinelstraat 92, 9040 Gent
09 218 89 30
informatiebeheer@arteveldehs.be
www.arteveldehogeschool.be/
graduaat/informatiebeheer

Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar campus Tinelstraat (E. Tinelstraat 92) voor een
		 intakegesprek.
Stap 3: schrijf je in op campus Tinelstraat of campus Hoogpoort
		
(Hoogpoort 15, 9000 Gent). Vanaf 28 juni 2019.
Stap 4: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

