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lnhoud
• beleidsplan mediatheken HvA
• algemene trends ICT en onderwijs
• vijf algemene aanknopingspunten voor
bibliotheekbeleid
• randvoorwaarden
• consequenties voor het vak
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Aanpak beleidsplan
mediatheken HvA
• omgevingsscan /literatuuronderzoek
• analyse beleid HvA
• beoordeling mediatheken 1 SWOT
• aanscherpen missie mediatheken
• programmalijnen
• consequenties personeel en organisatie
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Algemene trends (1}

• type student verandert
• verschillende leerstijlen
• vervlechting werken studie, lifelong
learning
• meer vraag naar flexibel onderwijs
• vraag naar tijd- en plaatsonafhankelijk
• nadruk op 'leren leren'
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Algemene trends (2}

• onderwijsinstellingen niet langer
monopolist
• studenten meer ais klant
• rendementen te laag
• vraag om meer effectief en efficiênt
onderwijs
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Kenmerken onderwijs worden:
• student-gericht
• virtueel, via het Web
• nadruk op 'leren leren'
• leren meer verweven met de praktijk
• wisselende samenwerkingsverbanden
• student stuurt meer en meer het eigen
onderwijsproces
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Aanknopingspunten voor
bibliotheekbeleid
• digitale bibliotheken en dlo's
•
•
•
•

informatievaardigheden
fysieke en virtuele leeromgeving
bijdrage in course design
digital portfolio's
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Randvoorwaarden

• gedeelde onderwijsvisie management,
docenten en bibliotheekpersoneel
• 'teaching the teachers'
• attitude bibliotheekpersoneel
- initiatiefrijk en innovatief
- volg wat er in hel onderwijs gaande is
-begin klein, werk samen
- word een lerende organisatie
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Consequenties voor het vak
L.

• minder nadruk op klassieke taken ais
collectioneren en ontsluiten
• nauwer verweven met primaire
processen instelling
• meer nadruk op ICT ondersteuning 1n
brede zin
• nauwere samenwerking met
onderwijzend personeel
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Zie ook:
• Ticer Summer Scheel
• Digitallibraries and the changing world
of education
• http://cwis.kub.nll-ticer/summer01/course2/
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