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‘The mission of librarians is to improve society through 

facilitating knowledge creation in their communities.’  
  

(David Lankes, 2011)  
  

David Lankes beschrijft in zijn boek ‘The Atlas of New Librarianship’ een nieuw type bibliothecaris. 

Een bibliothecaris wiens werk niet gecentreerd is rondom het boek en media, maar rondom kennis en 

leren. Wij geloven in dit toekomstbeeld en starten daarom in het najaar van 2020 , in nauwe 

samenwerking met bibliotheken in Nederland de vierde editie van  de opleiding ‘Community 

Librarian’.  

  

     opleiding 
  

Community Librarian, editie 5 
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Theorie en praktijk  
De opleiding ‘Community Librarian’ heeft als doel de innovatieve kracht van de bibliotheek te 

versterken. Bibliotheken transformeren naar een brede maatschappelijke bibliotheek, waar niet het 

boek, maar het vraagstuk centraal staat. Dat vraagt volgens David Lankes om andere, nieuwe 

competenties van de bibliothecaris. Meer informatie over het gedachtegoed van David Lankes en de 

vertaling daarvan naar de Nederlandse bibliotheekpraktijk lees je in de longread Community 

Librarians – De Nederlandse praktijk op www.cubiss-longread.nl.   

  

Naast theoretische inbreng onder andere over het gedachtegoed van David Lankes bestaat de 

opleiding ook uit werkopdrachten, die zoveel mogelijk worden verweven met de werkzaamheden 

van de deelnemers. Zo biedt het opleidingsprogramma een combinatie van werken en leren, 

waarvan zowel de bibliotheek als de deelnemers profijt hebben.  

  

  

Voor wie  
Voor alle medewerkers van bibliotheken met minimaal een hbo-diploma. Zowel huidige 

medewerkers, als nieuw te werven medewerkers zijn welkom.   

  

Je bent de ideale deelnemer als je nieuwe dingen wilt leren én direct wilt toepassen. Als je 

geïnteresseerd bent in wat zich lokaal, nationaal en internationaal afspeelt in de bibliotheekbranche 

en je je daarbij altijd afvraagt ‘wat jij daarmee kunt’ en hoe je jouw werkomgeving daarmee verrijkt.   

  

Deel je kennis  
Als deelnemer vraag je een collega uit je eigen bibliotheek als werkplekcoach. Hij / zij helpt je om de 

opgedane kennis binnen jouw bibliotheek te delen en om je opdrachten zo goed mogelijk aan te 

laten sluiten op de actualiteiten in jouw bibliotheek.  

   

Modules  
  

Aan het eind van de opleiding is de deelnemer in staat een kenniscyclus te organiseren waarbij 

kennis wordt gedeeld en gecreëerd met het eigen netwerk en de eigen omgeving. De opleiding is 

opgebouwd uit 4 modules:  
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1. Community ontwikkelen en netwerken  

De deelnemer gaat in deze module aan de slag met het bouwen van een eigen community. De 

deelnemer kiest een platform waarmee hij/zij het netwerk wil creëren en bereiken en formuleert 

daarnaast een strategie voor het onderhouden van het netwerk. Tevens is er aandacht voor 

contentcuratie, collectioneren, netwerken, sectorkennis en de geschiedenis van de 

bibliotheeksector.  

 

2. Markt- en omgevingsonderzoek  

In deze module wordt onderzocht waar qua thema’s de behoefte van het eigen netwerk ligt. De 

deelnemer voert een markt- en omgevingsonderzoek uit op basis waarvan een thema wordt 

geformuleerd dat de input zal zijn voor module 4. Daarnaast is er aandacht voor: ondernemen, 

literatuurgeschiedenis en maatschappelijke ontwikkelingen en trends.   

 

3. Ondernemendheid en projectmatig werken  

In deze module wordt (verder) ingegaan op het organiseren van de kenniscyclus. De deelnemer krijgt 

handvaten voor projectmatig werken. Ook wordt er aandacht besteed aan de bedrijfsmatige kant 

van de bibliotheek en hoe collega’s betrokken kunnen worden. Aan het einde van de module heeft 

de deelnemer een projectplan geformuleerd. Tevens is er aandacht voor filosofie, wetenschap en 

cultuurgeschiedenis.   

 

4. Kenniscyclus /co-creëren van kennis (organisatie en start uitvoering)  

Deze module staat volledig in het teken van een langlopend thema waar de deelnemer ten minste 6 

samenhangende activiteiten aan gaat verbinden. Daarnaast is er ruimte voor een inhoudelijke 

verdieping van het gekozen thema en kiest de deelnemer passende en actieve werkvormen voor de 

kenniscyclus.  

  

 

 

 

  

  

Certificaat  
Bij goed gevolg ontvangen deelnemers een certificaat van de University South Carolina en een post- 

hbo-diploma via Cipion. 

  

Studielast   

Startdag     8  uur    
Aanwezig bij bijeenkomsten   4  uur (Eens in de drie weken )   
Voorbereiden bijeenkomsten   2  uur (Eens in de drie weken )   
Opdrachten uitvoeren *   1 ,5 dag per week gedurende looptijd van het programma   

Totaal te investeren tijd   1036   uur   
 
*De opdrachten worden verweven met de werkzaamheden die de deelnemers bij de bibliotheek uitvoeren en sluiten aan bij  
de behoeften van de bibliotheek.   



 

 

Wanneer  
In de winter van 2021 is de intake gepland. Op basis van een gesprek worden de leerdoelen van de 

deelnemers vastgesteld. De exacte data van het programma worden zo snel mogelijk bekend 

gemaakt. De bijeenkomsten vinden eens in de drie weken plaats op maandagochtend met 

aansluitend een netwerklunch (van 09.00 – 13.00).  

  

Aanmelden  
Aanmelden kan via ireneharmsen@onderwijsnext.nl.  Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde 

van binnenkomst. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, kan besloten worden een extra 

opleidingsgroep te laten starten.    

  

Kosten  
Deelname aan de opleiding kost € 4.995,-,exclusief locatie en verblijfkosten. 

  

Locatie  
Mede afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid zullen we ons schikken naar zowel online 

als offline bijeenkomsten. 

  

  

  

Meld je nu aan! 
  

Aanmelden    

bijseptsdecember

  

ireneharmsen@onderwijsnext.nl   

  

Heb   je  vragen   over de  opleiding   ‘Community Librarian’ ,  neem dan contact op 

metmet      Irene Harmsen   m: 06 2327 5711 
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