
De beroepscompetentieprofielen in de 
sector informatievoorzieningen 

Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen 
Anne Roose 

Leen Verachtert 

SERV Beroepsprofielen 

Structuur van de uiteenzetting 

• SERV 
• Achtergrond en doelstellingen van de SERV-

profielenwerking 
• Beroepenstructuur sector informatievoorzieningen 
• Beroepsprofiel informatiebemiddelaar 
• Actueel 
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Sociaai-Economische Raad van Vlaanderen 

• Overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale 
partners 

• Opgericht bij decreet van 27 juni 1985 
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Taken SERV 

• Overleg 
• Adviezen, studies en aanbevelingen 

SERV Boroepsprofielen 

Ontstaansgeschiedenis 

• Gestart in 1997 ais een klein project 
• Reden: gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt 
• Op Staten - Generaal TSO/BSO in 1996 eerste 

engagementen 
• Methode ontwikkeld door het H IVA 
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: Samenwerking met sectoren 

• Op basis van akkoorden tussen de SERV en de 
sociale partners of opleidingsfonds van een sector 

• Reeds meer dan 20 akkoorden 
• Methode en format van de SERV: eenvormigheid 

SERV Btroepsprofielen 

Decretale verankering 

ln 2002: 'themadecreef 
• Specifieke eindtermen op basis van SERV-profielen 
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Vooruitzicht nieuwe decretale verankering: decreet titels 
van beroepsbekwaamheid 

2004 

• Standaarcl voor het toetsen van competenties wordt 
afgeleid van de SERV-profrelen 
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Beroepenstructuur sector 
informatievoorzieningen 

• ln 2000 vraag vanuit WABen VOWB opstellen 
beroepsprofielen infonnatiebemiddelaar en informatiemanager 

• Doel: nieuwe opleiding informatiekunde 
• Start met opstellen beroepenstructuur: meer duidelijkheid over 

de afbakening en de inhoud van beroepen 

SERV Berœpsprofielen 

Wat is een beroepenstructuur? 

• Een geordend geheel van kemberoepen in een bepaalde 
sector 

• Kemberoepen versus transversale beroepen 
• Verschil tussen functie en beroep 
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Werkwijze - Fase 1: oriëntatie 

• Afbakening van de sector informatievoorzieningen 

• Verzamelen van gegevens over sectorale kemberoepen 
aan de hand van: 
• Oplijsting van functies per subsector 
• Literatuurstudie 
• Interviews 

SERV Beroepsproflelen 

Werkwijze - Fase 2: antwerpen 

• Bepalen van de ordeningsprincipes 
• 1.0pdeling in subsectoren 
• 2. Opdeling in niveaus 
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Opdeling in subsectoren 
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Werkwijze - fase 2: antwerpen 

• Opdeling in drie niveau's: 
• Directieniveau 
• Vaktechnisch niveau 
• Ondersteunenend niveau 

• Per niveau 1 beroep 
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Beroepenstructuur 
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Werkwijze - Fase 3: conferentie 

• Conferentie met vertegenwoordigers van de sector 
• Legitimatie van de beroepenstructuur 
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Beroepscompetentieprofielen 

• Wat? Een gedetailleerde beschnjving van de taken van een bepaald 
beroep en van de competenties die nodig zijn om het beroep uit te 
oefenen 
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Werkwijze voor het opstellen van een profiel 

• Fase 1: oriëntatie 
• Literatuuronderzoek 
• Afbakening maken van het beroep 

• Fase 2: antwerpen 
• Interviews en bezoeken aan bedrijven 
• Ontwerpberoepscompetentieprofiel maken 

• Fase 3: conferenties 
• Conferentie met vertegenwoordigers uit de sector en het 

arbeklsveld: ruim gedragen en gelegitimeerdl 
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lnhoud van een profiel 

• Oomeinbeschijving 
• Afbakening van het beroep 
• Analyse van taken/verantwoordelijkheden met aanduiding van 

wat een beglnnend beroepsbeoefenaar doel 
• Overzicht van competenties 
• Bijzondere arbeldsomstandigheden 
• Arbeidsorganisatie 
• Knelpunten 
• T oekomstige evofuties 
• Beroepenfiche 

SERV BerœpsptOfielen 

Domeinbeschrijving en afbakening van het 
beroep 

• Beschrijving van hel concrete werkterrein van de 
informatiebemiddelaar binnen de ruimere sector 
informatievoorzieningen 
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• lnformatiebemiddelaar en bibliotheekmedewerker, 2 van mekaar 
te onderscheiden beroepen 

• Werken vanuit de "kem• van het beroep informatiebemiddelaar 
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Takenanalyseschema 

• Bepalen van de informalienoden 
• Verzamelen en selecteren van informa6e 
• Structuren en voeden van de virtuele bibliotheek 
• Bewerken van infonnatie 
• Beantwoorden van informatievragen (bruto versus informatiedossier) 
• Attenderen 
• Expertise-overdracht 
• Meewerken aan PR en communicatiebeleid 
• Ondersteunen van hel management en beheer 
• Opbouwen en uitbreiden van de eigen deskundigheid 
• Toepassen van technieken en principes voor kwaliteitszorg 
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Een voorbeeld van takencluster: 
Beantwoorden van informatievragen door het 
geven van brutoinformatie en 1 ste lijns ad vies - .~ ·-
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Een voorbeeld van takencluster: 
Beantwoorden van informatievragen 
door het geven van brutoinformatie en 
1 ste lijns ad vies 

Ta ken Beginnende Competenties 
beroepsbeoefenaar 

Taken Competenties 
Kennis nemen en x x ,.. Kennis van gespreks- en 
interpreteren van de bevragingstechn ieken 
vraag x ,.. Gericht kunnen 

doorvragen om 
( achterl iggende) 
informatiebe hoefte te 
kunnen analyseren en 
formule rEm 

x ,.. Een goede analyse 
ku nnen maken van de 
gestelde vragen 

x ,.. Gestelde vragen correct 
kunnen noteren 

Bijhouden van een lijst x x ,.. Kunnen registreren van 
van FAQ's de gestelde vragen 
Opzoekingen verrichten x x ,.. Bron ne nkennis (incl. 
of inl ichtingen inv.'i nnen quick reference bronnen 
om de informatievraag x ,.. Kennis van 
zo snel mogelijk te zoekmethoden- en 
kunnen beantwoorden technieken 

x ,.. Kennis van het gebruik 
van catalogi en 
data ban ken 

x ,.. Bij de selectie van de 
bronnen ook rekening 
kunnen houden met 
be_Q_aalde criteria 

Ooorgeven van de x x ,.. Sociaal en communicatief 
resultaten op de door de vaardig zijn 
gebruiker gewenste x ,.. De correcte informatie 
manier kunnen doorgeven 
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Algemene beroepskennis 

• Keoois van de sector informalievoorzieningen 
• Kennis van de organisalie en de sector 
• Kennis van hel uilvoeren van een informatieaudil 
• Kennis van de gebnikers 
• Kennls van informaliebronnen en hun seleclie 
• KeMis van fonnele en lnhoudelijke ontsluiting 
• Kennls van zoekstrategieën 
• Kennls van het maken van een informatledossier 
• Kennis van het samenstellen en voeden van een vituele bibliotheek 
• Talenkennis 
• Kennis van informalica en automalisering vooc informaliebeheer 
• Kennis van octrooirecht, auteursrecht en contractrecht 
• Kennis van hel vakgebied 

200t SERV Beroepsprofielen 

Een voorbeeld: 
Gedetailleerdere omschrijving van "kennis van 
automatisering voor informatiebeheer'' 
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• Kennis van de software voor opslag en ontsluiting van informatie 
(Database Management Systems, Information Starage and 
retrieval paketten, Document Management Systems). Kennis van 
gegevensbankondervraging (interne en externe databanken, on
tine, CD-rom). Kennis van de courante applicaties van de 
aanmaak van webpagina's. Kennis van Optical Caracter 
Recogniction (OCR). 
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Belangrijkste sleutelvaardigheden voor het 
beroep informatiebemiddelaar 

• Bereid zijn te leren 
• Klant gericht zijn 
• Kritisch ingesteld zijn 
• Resultaatsgericht zijn 
• Synthetisch vennogen 
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Arbeidsorganisatie 

• Werken binnen een team van infonnatiebemiddelaars onder een 
verantwoordelijke van de dienst. De grootte van dit team zal 
ondenneer afhankelijk zijn van de grootte van de lnfonnaüedienst 

• De infonnatiebemiddelaar werkt polyvalent. Wei is het zo dat 
men door ervaring en interessevoorkeur specialisaties verkrijgt 
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Knelpunten omtrent opleiding? 

• Open vacatures geraken bijna altijd ingewld 
• Beschlkken over een brede algemene kennis, ICT-minded zijn, 

graag informatie opzoeken, zelfstandig kunnen werken, bereid 
zijn te leren, .... primeren op de gevolgde opleiding 
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Toekomstige evoluties 

• Algemeen overzicht van toekomstige evoluties in de sector 
informatievoorzieningen die weerslag kunnen hebben op de 
inhoud van het beroep 

• Toenemende en afnemende trends op het vlak van laken en 
competenties van de informatiebemiddelaar 
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Beroepenfiches 

• Wat? Een beroepenfiche is een verkorte versle of een 
gestructureerde samenvatting van een beroepsprofiel 

• Afstemming van de structuur van de SERV-beroepfiche op de 
COBRA-fiches en streven naar een gemeenschappelijk 
begrippenkader 

SERY lleroepsprofielen 

lnhoud van een beroepenfiche 

• Naam van het beroep (omschrijving, synoniemen, ... ) 
• Taken/verantwoordelijkheden 
• Competenties 
• Tewerkstellingsmogelijkheden 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Arbeidsorganisatie en -omstandigheden 
• Knelpunten 
• Toekomstige evoluties 
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De beroepsprofielenwerking actueel 

• Tot op heden realisatie van 1 00 beroepscompetentieprofielen en 15 
beroepenstructuren over 24 sectoren 

• Te verwachten profielen en beroepenstructuren 
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lnformatiebank 

• http://www.serv.be/BP 
• Gratis downloaden van alle beroepscompetentieprofielen en alle 

beroepenstructuren 
• lnformatie over doelstelling, methode en begrippen van de 

beroepsprofielenwerking 
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