
Welkom op de infosessie van ENCORA
Opleiding Bibliotheekmedewerker - informatiebemiddelaar



Een opleiding voor wie wil werken in:

• een openbare bibliotheek
• een wetenschappelijke bibliotheek
• een documentatiecentrum
• een schoolbibliotheek
• een informatiecentrum
• ….



Verschillende soorten bibliotheken



Werken in een bibliotheek

• Omgaan met mensen, individueel en in groep
• Klantgerichte dienstverlening
• Informatie zoeken
• Werken in een geautomatiseerde omgeving
… in een snel veranderende omgeving!
ØOok sociale media spelen bv. meer en

meer een rol als communicatiemiddel



Nodige ICT-vaardigheden

Het is zeer belangrijk dat je reeds de basis kent van :
• werken met mappen
• tekstverwerking
• e-mail
• internet
• presentaties maken
Onze school werkt ook met een digitaal leerplatform, 
Elo, waarmee je taken zal indienen of les op afstand kan 
krijgen 



Over werken in een bibliotheek :
“In tegenstelling tot wat velen denken, is ‘graag lezen’ niet zo 
belangrijk. Er is veel interessant werk in een bib, en afhankelijk 
van de afdeling waar je terechtkomt, vergt dit heel verschillende 
interesses. Ik denk aan muziek, jeugdliteratuur, administratie,…”

Over de examens voor een job bij de overheid :
“Het examen was echt moeilijk. Gelukkig kon ik terugvallen op 
wat ik geleerd had in de bibliotheekopleiding.”

Citaten (ex)-cursisten:



Een modulaire opleiding : 
standaardtraject

• De opleiding duurt 3 semesters

• In totaal zijn er 300 lestijden, verdeeld over 6 modules

• Lessen: 2 lesavonden / week van 18u25 tot 21u05
(tijdens de schoolvakanties is er geen les)

• Plaats: Campus Grotesteenweg in Berchem
• Aanvang: begin september of begin februari
• Aanwezigheid in de lessen is verplicht



Een overzicht van de modules

Modules startklas
• Introductie in de bibliotheek- en informatiesector -

40 lt
• Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of 

informatiegebruikers - 60 lt



Een overzicht van de modules

Modules vervolgklassen
• Ondersteuning van activiteiten en pr - 40 lt
• Informatieverstrekking - 60 lt

• Bibliotheekadministratie - 40 lt
• Verzorgen en toegankelijk maken van het 

informatieaanbod - 60 lt



Een overzicht van de modules

STARTKLAS VERVOLGKLAS 1

DINSDAG WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG

Introductie in de 
bibliotheek- en 
informatiesector
(40 lestijden)

Onthaal en begeleiding 
van bibliotheek- of 
informatie-gebruikers
(60 lestijden)

Bibliotheekadministratie
(40 lestijden)

Verzorgen en toegankelijk 
maken van het 
informatie-aanbod
(60 lestijden)

VERVOLGKLAS 2

Tijdens je 1e semester volg je les op 
dinsdag en woensdag. 

Tijdens je 2e en 3e semester volg je 
les op woensdag en donderdag.  

WOENSDAG DONDERDAG

Informatie-verstrekking
(60 lestijden)

Ondersteuning van 
activiteiten en PR
(40 lestijden)



Een modulaire opleiding : 
intensief traject

Er is ook de optie om de opleiding intensief te volgen 

• 2 semesters in plaats van 3 semesters

• 3 lesavonden / week van 18u25 tot 21u05, waarbij 
aanwezigheid in de lessen evenzeer verplicht blijft

• LET OP! Inschrijven voor dit traject kan enkel na 
contact op te nemen met de trajectbegeleider 



Een modulaire opleiding : 
op eigen tempo

Er is ook de optie om te studeren aan je eigen tempo :

• Je kiest voor 1 module in plaats van 2, je hebt dan 
ook maar 1 avond per week les, de opleiding duurt 
zo uiteraard wel langer

• Niet geslaagd voor een module? Je hebt de optie om 
enkel die module het semester erna opnieuw te 
doen

• Je betaalt uiteraard steeds enkel voor de module die 
je volgt



Evaluaties

• Gespreid over het semester
• Verschillend van module tot module

- Theorie, oefeningen
- Examens open boek, gesloten boek
- Groepswerk
- …

• Geen tweede zit of herexamen



Toelatingsvoorwaarden

• Je bent minstens 18 jaar
• Je bezit minstens een diploma van het hoger 

secundair onderwijs. Bezit je dit niet, dan moet je 
contact opnemen met de trajectbegeleider om een 
oriënterende instapproef af te leggen

• NT 2 : minstens (!) niveau 2.4, liefst hoger. Degelijke 
taalkennis Nederlands is voor deze opleiding 
onontbeerlijk. Er komt een heel specifiek vakjargon 
aan bod en je moet bv. ook vlot met trefwoorden 
kunnen werken 



Wat betaal je bij inschrijving?

• Het inschrijvings- + cursusgeld:
Voor de 2 modules van de startklas betaal je in totaal € 160 
(€ 1,50  per lesuur + € 5 cursusgeld per module)

• Wie bij de VDAB is ingeschreven of een 
mindervalidenattest kan voorleggen :
Voor de 2 modules van de startklas betaal je in totaal € 40 
(€ 0,30 per lesuur + € 5 cursusgeld per module) 

• Leefloners of werkzoekenden in wachttijd zijn 
volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld, zij betalen 
enkel de €5 cursusgeld per module.



• Wie bij de VDAB is ingeschreven als werkzoekende, moet met 
hen contact opnemen, zij zetten dan voor ons de korting klaar 
in het systeem

• Voor wie een leefloon ontvangt zien wij de korting ofwel ook 
automatisch in ons systeem, ofwel moet je van bij hen een 
papieren attest (maximum 1 maand oud !) meebrengen 

• Voor wie mindervalide is geldt hetzelfde als voor het leefloon
• Belangrijk : wanneer je online inschrijft kan je niet anders dan 

eerst volledig te betalen. Wij verrekenen daarna uiteraard wel 
de korting

Kortingen – hoe aanvragen



Wanneer inschrijven?

• Kijk op de website, het is momenteel door de corona
allemaal wat anders dan anders, je zal daar kunnen zien 
wat de periodes zijn en wat je kan doen

• Er is voor deze opleiding zo wie zo altijd de mogelijkheid 
om online in te schrijven in plaats van via het secretariaat

• Let op, vol is vol. Als je dus zeker wil kunnen starten, 
wacht dan niet te lang met inschrijven !



Wat breng je mee bij de inschrijving?

• je identiteitskaart
• een kopie van je hoogste 

diploma/getuigschrift/studieattest
• je betaalt (tenzij het echt niet anders kan) met 

Bancontact
• eventueel een recent OCMW- of 

mindervalidenattest
• wie online inschrijft moet ook het hoogste behaalde

diploma/getuigschrift/studieattest uploaden of 
nadien nog binnen brengen !



Wachtlijst

• Indien er geen plaats meer is, kan je je op de 
wachtlijst laten zetten

• Personen op de wachtlijst krijgen dan een week 
voorrang bij het volgende inschrijvingsmoment



Voor verdere vragen of aangepast traject :
danny.vandoosselaere@so.antwerpen.be

Trajectbegeleiding contacteren


