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 20 mei 2011 

 
Op het snijvlak van onderwijs en bibliotheek 

 
 - de kunst van het samenwerken 

 
 

CASUS A - Ambities in het hoger onderwijs 
Het College van Bestuur heeft in haar instellingsplan aangegeven dat de instelling alle 
studenten wil opleiden tot professionals en kritische, betrokken burgers. Een commissie 
gaat zich bezighouden met beginnende HO/WO-studenten. In haar actieplan heeft de 
commissie opgenomen dat vaardighedenonderwijs een belangrijke plek moet krijgen in het 
curriculum. Jij wordt benaderd door de voorzitter van de commissie met het verzoek om als 
bibliotheek een actieplan voor informatievaardigheden uit te werken voor de hele 
instelling. Hoe ga je te werk?  
 
Neem de volgende aspecten mee in je uitwerking: 

- doelstellingen 
- krachtenveld 
- beleidscyclus 
- stappenplan/timing 
- kostenaspect 

 
CASUS B – De bibliotheek in zicht 
Het College van Bestuur heeft in haar instellingsplan aangegeven dat de instelling alle 
studenten wil opleiden tot professionals en kritische, betrokken burgers. Een commissie 
gaat zich bezighouden met beginnende HO/WO-studenten. In haar actieplan heeft de 
commissie opgenomen dat vaardighedenonderwijs een belangrijke plek moet krijgen in het 
curriculum. Je verneemt via intranet van de instelling dat deze commissie is ingesteld. In 
het actieplan worden informatievaardigheden en de bibliotheek niet genoemd. Hoe zorg je 
ervoor dat je als bibliotheek aansluiting vindt bij de plannen van de commissie?  
 
Neem de volgende aspecten mee in je uitwerking: 

- krachtenveld 
- expertise 
- zichtbaarheid 

 
CASUS C – Enthousiasme op de werkvloer 
Je hebt goed contact met enkele docenten van een opleiding. Al jaren verzorg je een 
onderdeel informatievaardigheden en dat loopt voor beide partijen naar wens. Door een 
herziening van het curriculum blijkt er voortaan geen plek meer te zijn voor jouw 
onderdeel. De docent belt je teleurgesteld op met deze mededeling. Wat ga je doen? 
 
Neem de volgende aspecten mee in je uitwerking: 

- opleidingsbestuur 
- eindtermen 
- continuïteit 
- kostenaspect 

 
CASUS D – Alle hens aan dek 
Vorig jaar heb je een project geleid met enkele opleidingen om het onderwijs 
informatievaardigheden beter vorm te geven. Dat is goed gelukt: de studenten blijken een 
stuk vaardiger te zijn geworden; de docenten zijn ook tevreden omdat de samenwerking 
niet tot heel veel meer werkdruk geleid heeft en de opleiding is gecharmeerd van het 
maatwerk dat de bibliotheek levert. Tijdens een instellingsbrede bijeenkomst waar je de 
projectresultaten presenteert aan andere opleidingen blijkt er overweldigende 
belangstelling te zijn. In de week die erop volgt treft je verzoeken aan voor een 
programma-op-maat aan van maarliefst 15 opleidingen. Hoe ga je aan de slag?  
 
Neem de volgende aspecten mee in je uitwerking: 

- bibliotheekmanagement 
- kostenaspect 
- standaardisering 
- krachtenveld 


