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1 Inleiding

Het hoger beroepsonderwijs verandert. De beroepspraktijk van de informatiepro-

fessional verandert. De hbo-opleidingen voor informatieprofessionals moeten zich 

voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Op enkele hogescholen heeft 

dat ertoe geleid dat de bestaande IDM-opleiding is opgegaan in een nieuwe, bredere 

opleiding. Op sommige hogescholen maakt IDM deel uit van een cluster van ICT-op-

leidingen, bij andere is de opleiding ondergebracht in het domein Communicatie. 

Het Landelijk Overleg van IDM-opleidingen heeft het initiatief genomen om bij alle 

diversiteit in de hbo-opleidingen voor informatieprofessionals een gemeenschappe-

lijke kern te presenteren aan de hand van een aantal illustraties van situaties uit de 

beroepspraktijk. Wij hopen hiermee het gesprek met het werkveld over de eisen die 

vandaag de dag aan informatieprofessionals op hbo-niveau moeten worden gesteld 

een nieuwe impuls te geven. 

Al langer bestond de behoefte om het bestaande profiel uit 2000, Focus op Kennis, aan te 

scherpen en te herformuleren. De vorming van zogenaamde brede bacheloropleidin-

gen in het hbo heeft dit ook noodzakelijk gemaakt. Opleidingen verliezen hun relatie-

ve zelfstandigheid en gaan deel uitmaken van clusters die het elke student mogelijk 

maken een eigen weg uit te stippelen met major- en minorprogramma’s. 

De bredere clusters van opleidingen sluiten aan bij ontwikkelingen in het werkveld 

waarin scherp afgebakende beroepen nauwelijks meer bestaan. Daar waar ICT of 

Communicatie in het geding is, zien we een voortdurend veranderend scala aan func-

ties en taken die door jonge professionals met verschillende achtergronden worden 

uitgevoerd. Deze professionals beschikken over de nodige algemene competenties die 

flexibele inzetbaarheid mogelijk maken. 

Competenties en illustraties van beroepssituaties

In 2004 heeft het hbo-i, het platform van ICT-opleidingen, een profiel gepubliceerd 

voor de brede ‘Bachelor of ICT’ [dit profiel is te downloaden van de site van het plat-

form: www.hbo-i.nl]. De IDM-opleidingen die deel uitmaken van een ICT-cluster 

hebben zich hierbij aangesloten. Ook voor het domein Communicatie is een profiel 

gemaakt voor een brede bacheloropleiding, qua opzet vergelijkbaar met het profiel 

voor ICT. Het bestaat naast algemene competenties uit breed geformuleerde vakspe-



8

cifieke competenties die terug te vinden zijn in illustraties van situaties waar afgestu-

deerden mee geconfronteerd kunnen worden. 

Deze illustraties hebben in het onderwijs een functie voor het formuleren van op-

drachten. Dat gaat in ’t kort ongeveer als volgt. In de illustraties van de beroepssitua-

ties zijn verwijzingen opgenomen naar de competenties die een student moet verwer-

ven. Het onderwijsprogramma wordt opgebouwd rond opdrachten die min of meer 

overeenkomen met de opdrachten uit de geschetste illustratieve beroepssituaties. De 

student kan onder begeleiding en met behulp van het nodige ‘flankerende’ onderwijs 

de aangegeven competenties verwerven in gesimuleerde situaties of in een reële be-

drijfsomgeving. 

De illustraties hebben ook een belangrijke functie in het overleg tussen onderwijs en 

werkveld. Het werkveld kan aangeven hoe reëel de illustraties zijn en hoe noodza-

kelijk de daarbij beschreven competenties. Dit moet uiteindelijk leiden tot validatie 

van het profiel. Actualisering van het profiel is dan na bijvoorbeeld twee jaar moge-

lijk door aanpassing en vernieuwing van de illustraties in overleg tussen opleiding 

en werkveld. Zo kan het onderwijs permanent aangepast worden aan veranderende 

omstandigheden in de beroepspraktijk. 

Uitwerking voor informatieprofessionals

Deze brochure bevat een uitwerking van de kerncompetenties voor informatieprofes-

sionals, de algemene competenties voor het hbo en daarbij ter illustratie een aantal 

voor ons werkveld relevante beroepssituaties. De term ‘kerncompetenties’ wordt ge-

bruikt om aan te geven dat het hier gaat om een gemeenschappelijke kern van op-

leidingen die elk voor zich in een bredere context zitten en elk ook een eigen com-

petentieprofiel hebben. De situatie van de opleidingen aan de zeven hogescholen die 

aan het Landelijk Overleg deelnemen is ten slotte toegevoegd in een kort vergelijkend 

overzicht. 

Voor het beschrijven van de kerncompetenties zijn de ‘bouwstenen’ uit het profiel 

voor de Bachelor of ICT van het hbo-i als uitgangspunt genomen. Die bouwstenen 

zijn achtereenvolgens: analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren. We 

hebben in de kerncompetenties nader gespecificeerd wat de informatieprofessional 

analyseert, waarover hij of zij adviseert etcetera. Gezien de specifieke beroepsprak-

tijk waar het om gaat is aan het ‘beheren’ ook ‘exploiteren’ toegevoegd omdat het 

gebruik van informatie in veel situaties een cruciaal aandachtspunt is. De algemene 

competenties zijn rechtstreeks overgenomen uit het profiel van de Bachelor of ICT na 

vergelijking met de algemene competenties uit het domein Communicatie. De enige 

toevoeging betreft een meer expliciete omschrijving van de internationale oriëntatie 

van de hbo’er. 
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We leggen deze competenties voor aan het werkveld met de vraag of ze voldoende duidelijk zijn en of 

ze overeenkomen met de eisen die organisaties op dit moment aan hbo’ers stellen.

De meeste illustraties zijn gemaakt op basis van interviews met afgestudeerde IDM’ers. 

Daarbij is gebruikgemaakt van het format van de illustraties in het Bachelor of ICT-

profiel. Twee situaties (FinanceSystems en International News, uit het Bachelor of 

ICT-profiel) zijn geconstrueerd maar wel ontleend aan beroepssituaties van IDM’ers. 

In de illustraties wordt eerst de context van de opdracht(en) beschreven en daarna de 

professional en zijn of haar competenties. Dat maakt een vergelijking tussen verschil-

lende situaties mogelijk, al was het vanwege de variëteit moeilijk om het format overal 

compleet te volgen. Gestreefd is naar een representatief beeld van de beroepspraktijk 

voor informatieprofessionals. 

Bij deze illustraties is de vraag aan het werkveld of we de meest voorkomende situaties 

met daarin noodzakelijke competenties hebben beschreven. 

Tot slot

Het Landelijk Overleg biedt met deze set kerncompetenties en illustraties materiaal 

aan voor discussie met het werkveld van de informatieprofessionals die verantwoor-

delijkheid dragen voor een goed beheer van met name de documentaire informatie. 

Zij kunnen binnenkort afkomstig zijn van bredere opleidingen waarin deze specifie-

ke deskundigheid verworven wordt in een uitstroomprofiel, zij kunnen een compleet 

majorprogramma op dit gebied gevolgd hebben of alleen een minor. De gemeenschap-

pelijke kern waarop deze verschillende onderwijsvarianten zijn gebaseerd hebben we 

getracht te omschrijven in dit boekje. We hopen op veel feedback vanuit het werkveld 

zodat een beeld ontstaat dat alle opleidingen op het juiste spoor zet voor een passende 

kwalificatie van de professionals. 

In 2007 zal het profiel worden gevalideerd. Het Landelijk Overleg zal daarvoor verte-

genwoordigers van beroepsorganisaties en deskundigen uitnodigen en hen informe-

ren over de inmiddels ontvangen reacties op deze brochure. 

Het Landelijk Overleg IDM- (en v/h IDM-) Opleidingen, bestaande uit vertegenwoor-

digers van:

Instituut voor Media en Informatie Management van de Hogeschool van Amsterdam

Academie voor ICT & Media, Avans Hogeschool Breda

Academie voor ICT & Media, Haagse Hogeschool

Academie Communicatie, Informatietechnologie en Informatiemanagement, Saxion 

Hogescholen Deventer
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Instituut voor Communicatie & Media, Hanzehogeschool Groningen

School of Communication & Media, Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Faculteit ICT, Hogeschool Zuyd, Sittard

Contact: Jos van Dijk, voorzitter Landelijk Overleg, a.a.vandijk@hhs.nl 
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2 Competenties voor de 
informatieprofessional 

De profielen van de Bachelor of ICT en Bachelor of Communication zijn opgebouwd uit al-

gemene hbo-competenties en meer specifieke, vakinhoudelijke competenties. Hier-

onder volgen eerst de algemene competenties, overgenomen uit het Bachelor of ICT-

profiel van het Platform HBO-i. Daarna komt een uitwerking van de bouwstenen voor 

specifieke competenties uit datzelfde profiel voor informatieprofessionals. 

1 Algemene hbo-competenties 

A1 Brede professionalisering
Werkt zelfstandig en werkt resultaatgericht samen in een multidisciplinair team, ook 

in een internationale omgeving. Geeft richting en inhoud aan de ontwikkeling van 

de persoonlijke beroepsrelevante competenties, onder andere op basis van feedback 

en zelfreflectie. Kan (recente wetenschappelijke) kennis en inzichten toepassen in ver-

schillende beroepssituaties. Is ondernemend, toont initiatief en durft risico te nemen. 

Is toegerust met actuele kennis die aansluit op recente (wetenschappelijke) kennis, 

inzichten, concepten en onderzoeksresultaten. Kan in internationaal perspectief den-

ken en werken. Is resultaatgericht en stressbestendig bij kritische beroepssituaties. 

A2 Multidisciplinaire integratie
Is toegerust om oplossingen te bieden voor vraagstukken gesteld vanuit verschillende 

disciplines van het beroepenveld. Kan kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden 

van verschillende vakinhoudelijke disciplines integreren vanuit het perspectief van 

het beroepsmatig handelen als informatieprofessional.

A3 (Wetenschappelijke) toepassing
Kan (recente wetenschappelijke) kennis, inzichten, theorieën, concepten en onder-

zoeksresultaten toepassen op een voorspelbare en betrouwbare manier in verschil-

lende beroepssituaties. Kan relevante informatie verzamelen uit diverse bronnen.

A4 Transfer en brede inzetbaarheid
Kan kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in verschillende beroepssituaties. 
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Kan kennis, inzichten en vaardigheden overdragen aan informatieprofessionals en 

aan andere professionals binnen een organisatie.

A5 Creativiteit en complexiteit in handelen
Kan vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet dui-

delijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn, analy-

seren. Komt met ideeën voor oplossingen. Is creatief, heeft zicht op (on)mogelijkheden 

van ‘nieuwe’ media, en denkt vanuit de gebruiker.

A6 Probleemgericht werken
Kan zelfstandig een probleem definiëren bij een (complexe) praktijksituatie of bij het 

uitvoeren van het beroep van informatieprofessional. Analyseert de gestelde eisen en 

mogelijkheden. Pakt de problemen uit het vakgebied stelselmatig aan op basis van 

relevante kennis en (theoretische) inzichten. Ontwikkelt en past zinvolle (nieuwe) op-

lossingsstrategieën toe en kan de effectiviteit hiervan beoordelen.

A7 Methodisch en reflectief denken en handelen
Kan in een (multidisciplinaire) omgeving een onderzoekstraject, ontwikkeltraject en 

beheerstraject (projectmatig) inrichten en geschikte methoden kiezen en toepassen. 

Stelt realistische doelen. Stelt projectplannen op. Kan een projectplan beoordelen op 

inhoudelijke, financiële en organisatorische gronden. Voert werkzaamheden van het 

project uit volgens de geselecteerde methoden en technieken. Reflecteert op het (be-

roepsmatig) handelen op basis van het verzamelen en analyseren van relevante infor-

matie.

A8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid
Communiceert op diverse manieren effectief met verschillende geledingen. Werkt 

zelfstandig en werkt resultaatgericht samen in een multidisciplinair team. Kan luis-

teren naar de inbreng van een ander. Heeft een eigen inbreng. Reflecteert op eigen 

gedrag. Kan conflicten hanteren. Kan vakliteratuur in de Nederlandse en de Engelse 

taal lezen. Kan een verslag of rapport opstellen conform de richtlijnen.

A9 Basiskwalificering voor managementfuncties
Kan eenvoudige leidinggevende en managementtaken uitvoeren. Is in staat om dui-

delijke instructies te geven en planningen op te stellen. Controleert de voortgang in 

een project en kan anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Voert effectief en ef-

ficiënt overleg met betrokkenen. Kan werk verdelen en delegeren binnen een project.
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A10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Heeft de juiste beroepshouding en betrekt daarin relevante ethische aspecten. Is be-

trokken bij zijn of haar taakstelling, kwaliteitsgericht, prestatiegericht en gericht op 

dienstverlening.

2 Specifieke kerncompetenties van de informatieprofessional

B1 Analyseren
De professional is in staat een analyse uit te voeren van beleid en werkprocessen in een 

organisatie en de daarmee samenhangende behoefte aan kennis en (documentaire) 

informatie, rekening houdend met de specifieke context van deze organisatie. Hij of 

zij analyseert voorts bestaande informatie- en communicatiestromen, behoeften op 

dat gebied en de producten en diensten die in deze behoefte moeten voorzien. Rap-

porteert over de eisen waaraan de informatie- en kennisvoorziening in de organisatie 

moet voldoen en over de punten waar verbetering wenselijk is.

B2 Adviseren
De medewerker adviseert op basis van genoemde analyse over doelen en middelen van 

het informatie- en kennisbeleid van de organisatie en een passende communicatie-

structuur en informatiearchitectuur. Hij of zij adviseert de organisatie en gebruikers 

over effectief en efficiënt informatiegebruik. Formuleert in overleg met stakeholders 

een onderbouwd en concreet advies om tijdige beschikbaarheid te garanderen van de 

juiste informatie aan de juiste personen, dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling 

van de (lerende) organisatie. De geadviseerde oplossing kan bestaan uit een nieuw of 

verbeterd (documentair) informatiesysteem, een informatiedienst dan wel een herin-

richting van werkprocessen of informatie- en kennisstromen met de inzet van een ac-

tueel ICT-instrumentarium, dat past bij de financiële, organisatorische en technische 

eisen die de organisatie stelt. 

B3 Ontwerpen
De informatieprofessional ontwerpt in samenwerking met stakeholders, domeindes-

kundigen en ICT-specialisten (documentaire) systemen voor het opslaan, toeganke-

lijk en terugvindbaar maken van informatie, en informatiediensten die met gebruik-

making van deze systemen informatie op maat kunnen leveren. Hij of zij heeft daarbij 

aandacht voor interactiviteit en individuele aanpasbaarheid, en houdt rekening met 

de financiële, organisatorische en technische kaders die door de organisatie zijn vast-

gesteld.
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B4 Realiseren
Al dan niet samen met ICT-specialisten worden (documentaire) informatiesystemen 

en daarop gebaseerde diensten gerealiseerd. Daarbij heeft de professional in elk geval 

de eindverantwoordelijkheid voor de structuur van de content en de terugvindbaar-

heid van de informatie met behulp van metadata, een thesaurus, taxonomie of andere 

retrieval tools. Hij of zij draagt zorg voor de invoering van (documentaire) informatiesy-

stemen en -diensten, en geeft richting aan de veranderingen in de organisatie die een 

optimaal gebruik van deze systemen en diensten mogelijk moeten maken. 

B5 Beheren en exploiteren
De medewerker beheert (documentaire) informatiesystemen en -diensten die bijdra-

gen aan de (lerende) organisatie, rekening houdend met de gestelde financiële, orga-

nisatorische en technische kaders. Hij of zij verzamelt en bewerkt interne en externe 

informatie met behulp van (desk) research tools en rapporteert daarover. Ondersteunt 

en instrueert individuen en groepen in het gebruik van informatie en kennisdeling. 

Speelt hierdoor een actieve en stimulerende rol in het kennis- en contentmanagement 

van de organisatie. Houdt de systemen up-to-date. De medewerker evalueert de pres-

taties van de organisatie in het verwerven, gebruiken, uitwisselen en delen van actuele 

informatie en kennis, en in het ontwikkelen van nieuwe kennis tegen de achtergrond 

van actuele vakkennis en techniek. Hij of zij betrekt deze evaluaties bij het up-to-date 

houden van het informatie- en kennisbeleid.
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3 Informatieprofessionals aan het 
werk

1 Inspectie Verkeer en Waterstaat – 
 Toezichteenheid Zeevaart

De organisatie – De Inspectie Verkeer en Waterstaat is onderdeel van het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat (VenW). De dienst bewaakt en bevordert de veiligheid van het 

transport op de weg, in de scheepvaart, in de lucht en op het spoor. De Toezichteen-

heid Zeevaart (TEZ) is onderdeel van de inspectie.

De afdeling – De Unit Kennis, Advies en Berichtgeving van de Toezichteenheid Zeevaart 

ondersteunt scheepvaartinspecteurs bij het toepassen en handhaven van nationale en 

internationale regels.

Aanleiding voor de opdracht – Scheepvaartinspecteurs hebben met heel veel regels te ma-

ken; zowel nationale regels als Europese en internationale. Regels voor de veiligheid, 

het milieu, de arbeidsomstandigheden en ga zo maar door. Correcte en eenduidig toe-

passen van al deze regels wordt steeds moeilijker. Actuele kennis van de regels is ook 

voor de reders en andere betrokkenen van belang. Daarom wil het ministerie regels 

zoveel mogelijk via internet bereikbaar maken.

De opdracht – Ontwikkel een ondersteunend kennissysteem dat wetten en regels ge-

makkelijk toegankelijk maakt voor de inspecteurs en daardoor bijdraagt aan de har-

monisatie en standaardisatie van hun controlerende werkzaamheden. Maak het sy-

steem vervolgens via internet toegankelijk voor alle betrokken partijen. 

Het product – Een via internet toegankelijke database met wetten en regels voor alle 

zeeschepen.

De professional: Rolf

Rolf heeft na de Zeevaartschool enkele jaren gevaren en is daarna terechtgekomen bij 

de Dienst der Hydrografie die zeekaarten en nautische boekwerken produceert. Hij 
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heeft de opleiding IDM gedaan en werkt sindsdien bij de Toezichteenheid Zeevaart 

van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

De functie – Als medewerker Kennismanagement is Rolf verantwoordelijk voor de in-

formatievoorziening van de scheepvaartinspecteurs en de ontwikkeling van adequate 

ICT voor dat doel.

Rol bij de opdracht – Rolf communiceert met de beoogde gebruikers van de database en 

past op basis daarvan het reeds bestaande rudimentaire ontwerp aan hun eisen aan. 

Hij zorgt voor de ontwikkeling van een passende boomstructuur en een thesaurus. 

Hij presenteert het eerste ontwerp en overlegt over perfectionering van het systeem, 

organiseert en geeft leiding aan het vullen van de database. En Rolf geeft instructie 

aan de gebruikers.

Competenties – Rolf kent het werk van de scheepvaartinspecteurs goed. Hij is in staat 

hun gebruikersbehoefte te analyseren en op basis daarvan eisen te formuleren voor 

de inrichting van het informatiesysteem. Hij realiseert de database met de best mo-

gelijke structuur en toegankelijkheid, die hij op basis van zijn expertise ook goed kan 

verantwoorden. Hij begrijpt de technische aspecten van het systeem, redeneert lo-

gisch en heeft gevoel voor taal en terminologie. Rolf communiceert makkelijk met de 

inspecteurs, kan de werking van het systeem goed uitleggen en weet weerstanden te 

overwinnen. Na het in gebruik nemen van het systeem zorgt hij voor een goed beheer, 

het actueel houden van de informatie en aanpassingen van de functionaliteit. Hij kan 

prioriteiten stellen en leiding geven bij beheerswerkzaamheden. 

2 Ministerie van Economische Zaken

De organisatie – Het ministerie van Economische Zaken (EZ) bevordert de duurzame 

economische groei in Nederland en houdt zich naast economische politiek bezig met 

innovatie, buitenlandse handelsbetrekkingen, energie, telecommunicatie en post. 

Onder het ministerie valt een reeks van verzelfstandigde diensten.

De afdeling – Binnen EZ heeft het Cluster Kennis en Informatie (CKI) als taak het proac-

tief, op maat en digitaal beschikbaar stellen van relevante informatie voor medewerk-

ers van het kerndepartement. Bij het Informatiecentrum werken informatieadvi-

seurs en informatiespecialisten. De adviseurs overleggen met beleidsmedewerkers en 

projectleiders over de benodigde informatiediensten, zoals stakeholdersanalyses, 

attenderingen, literatuuroverzichten, dossiers. Informatiespecialisten voeren de op-

drachten uit en beantwoorden vragen. 
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Aanleiding voor de opdracht – Het ministerie heeft een intranet met een zoekmachine die 

niet geheel voldoet. Bij EZ en ook bij andere delen van de rijksoverheid is daarom een 

project gestart om een nieuwe zoekmachine te selecteren.

De opdracht – Selecteer in overleg met andere departementen een nieuwe zoekmachine 

voor het internet en intranet die beter voldoet aan de wensen van de gebruikers bij het 

ministerie van EZ.

Het product – Een advies over een nieuwe zoekmachine.

 

De professional: Nicole

Nicole is in 1999 afgestudeerd als IDM’er en heeft twee jaar gewerkt als webmaster 

van de internetsite van het ministerie. Daarna heeft ze gewerkt voor een van de afde-

lingsbibliotheken. In het enkele jaren geleden nieuw gevormde centrale informatie-

centrum van EZ is ze aangesteld als informatieadviseur.

De rol – Als informatieadviseur vervult Nicole de rol van interne ‘accountmanager’ voor 

enkele beleidsafdelingen van het ministerie. Voor het zoekmachineproject heeft zij de 

rol van schakel tussen de automatiseringsafdeling en de eindgebruikers. Verder treedt 

ze op als vertegenwoordiger van het ministerie in het interdepartementaal overleg.

Taken – In haar functie als informatieadviseur volgt Nicole het nieuws op de beleids-

terreinen waarvoor ze ‘accountmanager’ is. Ze signaleert nieuwe beleidsvraagstukken 

en zoekt uit welke ambtenaren en/of projectgroepen zich hiermee bezighouden. Ze 

bepaalt in overleg met hen de behoefte aan informatie en informatiediensten en zet 

de opdrachten uit bij de informatiespecialisten. 

Voor de nieuwe zoekmachine onderzocht Nicole de tekorten van de huidige zoekma-

chine in relatie tot het zoekgedrag van de medewerkers van EZ. Op grond daarvan 

formuleerde ze een programma van eisen. Ze nam deel aan het interdepartementaal 

project en bracht de eisen van EZ in bij het formuleren van de Europese aanbesteding 

voor de zoekmachine voor de internetsites van de Rijksoverheid.

Competenties – Nicole kent de beleidsterreinen van EZ heel goed en is in staat zich snel 

in actuele vraagstukken in te werken. Ze weet de weg in het ministerie en legt gemak-

kelijk contacten met potentiële opdrachtgevers voor informatiediensten. Ze is in staat 

de informatiebehoefte vast te stellen en afspraken te maken over een passend aanbod 

aan informatiediensten. In deze functie heeft Nicole kennis en inzicht nodig over de 

informatiesystemen die het beschikbaar stellen van de informatie ondersteunen. Ze 
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kan tekorten opsporen en vanuit actuele kennis over ICT adviseren over mogelijke 

verbeteringen in het opslaan en toegankelijk maken van documentaire informatie. 

Haar belangrijkste opgave is het vertalen van gebruikerswensen in eisen die aan soft-

ware gesteld moeten worden. Nicole beschikt over projectmanagementvaardigheden 

en communicatieve vaardigheden voor het opstellen van projectplannen, de presen-

tatie van adviezen, het onderhandelen op interdepartementaal niveau en het afstem-

men met de interne automatiseringsafdeling.
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Informatieadviseur Nicole Dijkstra: 
‘Wij besparen de klanten tijd omdat we efficiënt werken’
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‘Eigenlijk zijn wij pas vijf jaar geleden begonnen met dienstverlening zoals we dat nu doen,’ zegt in-
formatieadviseur Nicole Dijkstra van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. ‘Daarvoor 
had je verspreide bibliotheken die de traditionele bibliotheektaken uitvoerden. Nu leggen we ons er 
meer op toe om informatievragen op te lossen voor de medewerkers van het ministerie.’

Dijkstra heeft het omschakelingsproces meegemaakt want ze begon bij het Cluster Kennis en 
Informatie in 2001, nadat ze twee jaar op andere plekken binnen EZ had gewerkt. De aanpak is 
succesvol, vertelt ze, maar het gaat niet vanzelf: ‘De medewerkers moeten wel in de gaten krij-
gen dat wij die diensten kunnen verlenen, en dat ze ook echt wat aan ons hebben want goog-
elen kunnen ze zelf ook. Onze meerwaarde zit hem dan ook niet alleen in het zoeken maar 
ook in de selectie en presentatie. We halen de goede bronnen eruit en we leggen niet een hele 
stapel papier bij de klant op tafel maar twee A4-tjes met de belangrijkste informatie.’
Dijkstra doet dat overigens niet zelf want als informatieadviseur – een van de drie – is haar 
specialisme het bekendmaken van de diensten van haar afdeling en het binnenhalen van in-
formatieopdrachten. Ze treedt op als accountmanager voor twee onderdelen van het depar-
tement: het directoraat-generaal Telecom en Energie en de directie Wetgeving en Juridische 
Zaken.
‘Ik onderhoud de contacten en zorg dat ze gebruik maken van onze diensten.’ 
Hoe doet ze dat? ‘Ik lees de projectvoorstellen, de werkplannen en ik bezoek de websites die 
van belang zijn voor zo’n directie. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de onderwerpen die 
voor hen belangrijk zijn en zoek uit welke informatie daarbij een rol kan spelen. Digitale radio 
en televisie is zo’n item. Dan kijk ik wie zich daarmee bezighoudt en dan ga ik het gesprek aan: 
“Dit is voor jullie interessant, willen jullie dit ontvangen?” Als ze dan geïnteresseerd zijn of er 
komt een zoekopdracht uit voort, dan zijn het de informatiespecialisten op onze afdeling die 
zich daar weer op storten. En als we merken dat een klant er niet veel voor voelt, dan laten 
we het daar even bij.’ Het eerste lijkt vaker voor te komen dan het tweede. De klanten komen 
terug met vragen. ‘Als er bijvoorbeeld een Algemeen Overleg is in de Kamer over een bepaald 
onderwerp, dan komen de beleidsmedewerkers bij ons: “Ik wil weten wat de standpunten zijn 
bij de verschillende stakeholders (belanghebbenden).” Dan kan zo iemand die dat overleg in 
moet, zich goed voorbereiden. En als ze dan na een aantal maanden voor een nieuw overleg 
terugkomen voor een update, dan heb je het goed gedaan.’
Van haar opleiding kreeg Nicole naast het vakinhoudelijke deel vooral het bewustzijn mee, 
een ’schakel’ te zijn ‘tussen klant en informatieproduct’. ‘Je in kunnen leven in de klant en wat 
die nodig heeft, en er dan voor zorgen dat dat er komt; dat krijg je wel sterk mee.’ En het 
proactieve, dat zo kenmerkend lijkt voor de aanpak bij EZ? ‘Dat is moeilijk in een opleiding te 
leren. Dat moet je toch vooral in de praktijk ontwikkelen.’
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3 CIBIT

De organisatie – CIBIT Adviseurs | Opleiders werkt in kennis- en innovatiemanage-

ment, business intelligence, content & search, ICT-architectuur, softwareproduct- en 

proceskwaliteit en IT-risicomanagement. Het advies- en projectwerk gaat vaak over 

het ontwikkelen, gebruiken en overdragen van kennis. Praktijkgerichte opleidingen 

vormen een essentieel onderdeel van het werk. CIBIT telt zeventig medewerkers die in 

zelfstandige teams werken aan de dienstverlening. 

De informatievoorziening – De informatievoorziening heeft betrekking op interne acti-

viteiten ter ondersteuning van de adviseurs en externe activiteiten in het kader van 

projecten in organisaties, waar kennis en informatie een grote rol spelen.

Aanleiding voor de opdracht – Binnen CIBIT wordt gestreefd naar een groter (her-)ge-

bruik van informatie en naar het intensiever delen van kennis om werkprocessen te 

verbeteren en te vereenvoudigen.

De opdracht – De opdrachten richten zich veelal op het inrichten van een goede infor-

matievoorziening met accent op het vraagstuk van doorstroming en hergebruik van 

kennis. 

Het product – Een onderzoek naar kennis en informatie die nodig is, het identificeren 

en verzamelen van relevante informatie en herbruikbare kennis, het structureren en 

verspreiden van informatie via kennisbank of intranet. 

De professional: Froukje

Froukje kwam in 1999 bij CIBIT binnen door haar afstudeeropdracht over kennis-

management: ‘Knowledgesteward@cibit.nl’, invulling geven aan de rol van kennisste-

ward binnen CIBIT.

De functie – Froukje ging de nog niet bestaande functie van ‘kennissteward‘ invullen.

Ze deed een sprong in het duister, maar wist wel dat er een vangnet was wanneer no-

dig.

In de functie van kennissteward fungeerde ze als schaap met vijf poten (ontplooien 

van een grote verscheidenheid aan activiteiten, variërend van het ontwikkelen van een 

intranet tot het houden van projectevaluaties), als nieuwsgierig Aagje (nieuwsgierig 

zijn naar nieuwe informatie- en kennisbronnen), als een bruggenbouwer (verbindin-

gen leggen tussen vraag en aanbod en antwoorden vinden op prangende vragen) en 
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als spin in het web (functioneren over grenzen van afdelingen, groepen en functies 

heen en weten waar de informatie in de organisatie te vinden is). 

Rol bij de opdracht – Intern houdt Froukje zich bezig met desk research, herstructure-

ring terugvindbaarheid documenten en het voeren van gesprekken over herbruik-

baarheid van kennis. Ook fungeert ze als antenne en attendeert ze proactief op in-

teressante informatie. In externe projecten brengt Froukje gevraagde en aanwezige 

kennis en informatie in kaart aan de hand van gesprekken of workshops en zet ze een 

weergave daarvan op intranet. Daarbij is ze zich ervan bewust dat het hierbij enerzijds 

gaat om ‘het uithangbord’ van de betreffende afdeling en aan de andere kant om het 

verbeteren en vereenvoudigen van werkprocessen.

Competenties – Froukje beschikt over competenties op het gebied van leren, kennis-

management en contentmanagement. Ze weet welke kennis en vaardigheden ingezet 

moeten worden en heeft zich de principes van kennisoverdracht eigen gemaakt, kan 

creatief zoekvragen formuleren en bronnen opsporen, informatie toegankelijk ma-

ken via thesaurus of taxonomie, ze zet ICT-hulpmiddelen in bij het verspreiden van 

kennis, kan zich inleven in de situatie en het werk van anderen en is klant- en resul-

taatgericht. 

4 Reekx

De organisatie – Adviseurs en dienstverleners in informatievoorziening, zowel voor 

de profit als voor de non-profit sector. Naast het uitvoeren van adviesprojecten richt 

Reekx zich op detachering van personeel en training en opleiding. 

De opdracht – De opdrachten die worden uitgevoerd zijn heel gevarieerd en beslaan het 

brede terrein van de informatievoorziening.

Het product – Onderzoek en advies, implementatie van diensten en producten. Voor de 

daadwerkelijke implementatie worden dikwijls op projectbasis medewerkers met een 

IDM-achtergrond ingezet in de betreffende organisatie.

De professional:  Aline

Aline is in 2001 afgestudeerd aan de IDM-opleiding met als afstudeerprofiel Kennis-

management. In december van dat jaar is zij begonnen bij Reekx als junior adviseur, 

sinds 2005 is zij adviseur. De culturele sector heeft haar belangstelling.

Rollen en taken – Als junior adviseur vervulde Aline een ondersteunende rol voor de 
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twee senior adviseurs en één adviseur. Belangrijke onderdelen van dit werk zijn het 

uitwerken van conceptrapportages en offertes, het plannen en bewaken van de pro-

cessen van de verschillende projecten en het onderhouden van de communicatie met 

de opdrachtgever. Daarnaast werkte Aline zelfstandig aan minder complexe projec-

ten, zoals het opstellen van een handboek Post en Archivering en het opzetten van een 

nieuwe (digitale) archiefstructuur. Andere projecten waar Aline een bijdrage aan gele-

verd heeft zijn het opstellen van projectplannen voor het registreren en digitaliseren 

van (bibliotheek-)materialen en museale objecten en een advies voor de aanschaf van 

een intelligente zoekmachine. Nog enkele andersoortige activiteiten: het geven van 

een basiscursus archivering en het leiden van een brainstormsessie.

Sinds enige tijd werkt Aline als adviseur aan grotere projecten. Projecten die zij voor 

een deel zelfstandig en voor een deel samen met een senior adviseur heeft uitgevoerd 

zijn het opstellen van een visie voor een informatiecentrum, het schrijven van een 

projectplan voor basisregistratie van museale objecten voor een museum in Friesland, 

het begeleiden van een project digitalisering topstukken en aanwinsten van een parti-

culiere stichting, de digitalisering van bouwkundige tekeningen voor de Rijksdienst 

voor de Monumentenzorg. Ook tekende ze voor een onderzoek naar de kwaliteit van 

de afhandeling van klantvragen voor een Openbare Bibliotheek en het uitvoeren van 

een inventarisatiefase voor de aanschaf van een EDM-systeem.

Competenties – Bij Aline wordt een breed scala aan competenties aangesproken: van the-

saurusbouw tot communicatie, van documentmanagement tot kennismanagement, 

van kwaliteitszorg tot projectmanagement. Daarbij hoort een assertieve houding, een 

proactieve en klantgerichte instelling en het heel goed kunnen samenwerken. Luiste-

ren, interviewen, presenteren en rapporteren zijn essentiële vaardigheden.

5 Rabobank Groep

De organisatie – De Rabobank Groep is een financiële dienstverlener op coöperatieve 

grondslag met een breed aanbod van diensten en producten. Rabobank Nederland 

Corporate Clients (RNCC) richt zich op de grootzakelijke markt met als doel de posi-

tie van de Rabobank Groep daar op een rendabele wijze te versterken. Een financieel 

dienstenpakket wordt aangeboden dat voldoet aan de totale financiële behoefte van 

grootzakelijke klanten.

De afdeling – Het Industry Knowledge Team (IKT) is kennisleverancier van RNCC. Het 

team ontwikkelt voortdurend kennis over klanten en prospects (potentiële klanten) 

en deelt deze kennis met accountmanagers, productspecialisten, kredietanalisten en 

anderen binnen de bank. Kennis en informatie over sectoren, issues en netwerken is 
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behalve voor deze specialisten ook beschikbaar voor anderen binnen de bank.

Aanleiding voor de opdracht – Het IKT wil een digitaal kennissysteem ontwikkelen voor 

accountmanagers en analisten om de activiteiten rond kennisproducten en -diensten 

over bestaande en toekomstige klanten optimaal te plannen en te monitoren.

De opdracht – Ontwerp een nieuwe applicatie voor een kennissysteem op het gebied van 

relatiemanagement.

Het product – Het functioneel ontwerp van een applicatie voor een kennissysteem. 

De professional: Hugo

Na zijn IDM-opleiding heeft Hugo eerst als bibliothecaris gewerkt bij een non-pro-

fitorganisatie op het gebied van landbouw en milieu, daarna bij een elektronische 

uitgeverij als databankproducent en als informatiespecialist bij een groot organisatie-

adviesbureau. Sinds een paar jaar werkt Hugo als senior informatiespecialist bij Large 

Corporates van de Rabobank Nederland. 

De functie – Hugo is projectleider van het team dat de applicatie ontwerpt, implemen-

teert en voorziet van de relevante data. Tevens is hij verantwoordelijk voor de gehele 

communicatie rondom het ontwerp en de invoering.

Rol bij de opdracht – Hugo stelt op basis van zijn kennis en ervaring met databases en 

interviews met gebruikers de specificaties voor de applicatie op. Met behulp van bij-

eenkomsten met gebruikers is met name de definitie van de gewenste informatie en 

van (management-)rapportages tot stand gekomen. Een externe ontwikkelaar zal de 

applicatie verder programmeren, met Hugo als contactpersoon die de wensen vanuit 

de organisatie vertaalt, prioriteiten stelt en keuzes maakt in het ontwikkeltraject. Bij 

de implementatie zorgt Hugo voor de communicatie naar de gebruikers en stelt hij, 

aan de hand van feedback, nieuwe wensen en eisen op.

Competenties – Als informatiespecialist is Hugo geen IT’er, wel heeft hij veel kennis van 

de interne processen binnen IKT en Corporate Clients. Hugo heeft een klantgerichte 

instelling en door zijn ruime ervaring met bedrijfs- en sectorinformatie kan hij goed 

inschatten welke informatie in welke situatie bruikbaar en waardevol is. Hij streeft er 

voortdurend naar een compromis te vinden tussen volledigheid, overzichtelijkheid 

en snelle beschikbaarheid van het systeem.
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Senior specialist Hugo van der Wolf: 
‘In de praktijk zie je wat er gebeurt als je een project niet volgens de regels 
doet’
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Wat hij nog gebruikt van de kennis die hij tijdens z’n opleiding heeft opgedaan vindt Hugo van der 
Wolf moeilijk weer te geven. Maar het is dan ook al even geleden dat hij een punt zette achter wat 
toen, in 1990, nog de bibliotheek- en documentatieopleiding heette. Sindsdien vervulde hij functies 
bij verschillende bazen, die allemaal bijdroegen aan de kennis waarmee hij nu opereert als senior 
informatiespecialist bij Rabobank Nederland in Utrecht. 

Projectmatig werken was zeker een van de dingen die hij als student oppikte. ‘Op een basaal 
niveau, maar wel goed dat we dat daar al leerden. Daarna heb ik in verschillende project-
organisaties gewerkt en daar leer je dan heel veel bij.’ Ook een module database bouwen 
herinnert Van der Wolf zich nog levendig: ‘We moesten in Adlib helemaal vanaf nul beginnen. 
Daarvan heb ik veel over de techniek geleerd.’
Beide aspecten kon de huidige bankman goed gebruiken in het project waarmee hij de afgelo-
pen twee jaar bezig was: het ontwikkelen van een digitaal kennissysteem voor intern gebruik. 
Van der Wolf werkt bij het negen man sterke Industry Knowledge Team binnen de afdeling 
van de bank die de grote landelijke klanten bedient – corporate clients in het bankjargon. De 
taak van het team is om voortdurend analyses te maken van de positie van de bedrijven waar-
mee de Rabobank zaken doet. ‘In hun omgeving,’ benadrukt Van der Wolf. ‘Het gaat dus om 
de positie van die bedrijven maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelingen bij hun belangrijkste 
concurrenten.’ De vergaarde informatie komt ter beschikking van de accountmanagers, de 
mensen die de zakelijke contacten onderhouden met de corporate clients.
Het project dat Van der Wolf mocht leiden ging erom, aan de ene kant overzicht te bieden in 
de klanten waarmee de bank zaken doet en de informatie daarover, en aan de andere kant een 
heldere planning van de activiteiten die voor en over die klanten worden ontwikkeld. 
Van der Wolf fungeerde in het project ‘als een soort super-user’, zoals hij het noemt: iemand 
die aan de automatiseringsmensen kan laten weten wat er van het systeem wordt verwacht. 
Hij heeft er veel van geleerd. ‘Je moet vooral de doorlooptijd beperkt houden want de or-
ganisatie verandert zo snel en de mensen willen zo snel weer nieuwe dingen dat je tijdens 
de bouw al weer aan het verbouwen bent als je niet oppast. Op school heb ik geleerd: een 
project heeft een begin en een eind, en de mensen die eraan werken stel je vrij van andere 
zaken. Hier heb ik gezien wat er gebeurt als je aan die eisen niet voldoet,’ aldus een terug-
kijkende projectverantwoordelijke, die niettemin duidelijk maakt ‘tevreden’ te zijn over het 
eindresultaat. 
Inmiddels is het ontwikkelde systeem al weer enigszins achterhaald doordat de bank een 
organisatiebreed systeem voor customer relationship management heeft ingevoerd. Van der 
Wolf en zijn collega’s zijn nu bezig het eigen informatiesysteem zo goed mogelijk geïntegreerd 
te krijgen in dat grotere geheel.
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6 Universiteitsbibliotheek Leiden

De organisatie – Universiteitsbibliotheek (UB) Leiden, hart van de wetenschappelijke 

informatievoorziening van de universiteit, een bedrijf met circa 120 medewerkers.

De afdeling – De afdeling Informatie- en Communicatietechniek (ICT) draagt zorg voor 

de werking en het beheer van alle informatiesystemen.

Aanleiding voor de opdracht – De UB stapt over op een nieuw bibliotheeksysteem. De le-

venscyclus van het oude systeem is afgelopen en de bibliotheek heeft op advies van de 

afdeling ICT besloten geen nieuwe versie meer in te voeren maar een geheel nieuw 

systeem aan te schaffen. 

De opdracht – Zorg in overleg met gebruikers en leverancier voor de nodige aanpassin-

gen en voor de implementatie van het nieuwe systeem.

Het product – Een goed werkend en vooral goed passend systeem dat alle bedrijfspro-

cessen van de bibliotheek reguleert.

De professional: Bas

Bas heeft na zijn IDM-opleiding enkele jaren gewerkt in een afdelingsbibliotheek van 

de Haagse Hogeschool en van daaruit meegewerkt aan de invoering van een biblio-

theeksysteem voor de centrale hogeschoolbibliotheek. Hij is overgestapt naar de UB 

Leiden en kreeg daar een overeenkomstige taak op een vele malen grotere schaal. Zijn 

bijscholing was vooral gericht op managementtaken. 

De functie – Als ‘system librarian’ en procescoördinator ICT is Bas de schakel tussen 

gebruiker en ICT.

Rol bij de opdracht – Bas inventariseert wensen van gebruikers op verschillende afdelin-

gen binnen het bedrijf: de uitleenafdeling, de catalogiseerders, de acquisiteurs. Hij 

analyseert mogelijkheden van het nieuwe bibliotheeksysteem en rapporteert en advi-

seert, na overleg met zowel gebruikers als leverancier, over de mogelijke en gewenste 

aanpassingen. Hij maakt technische specificaties, voert testen uit. Zorgt voor de con-

versie van de catalogus en maakt specificaties voor een nieuwe publiekscatalogus.

Competenties – Domeinkennis van bibliotheekprocessen, catalogiseren, metadata en 

conversie van bibliotheeksystemen is onmisbaar in deze functie. Bas heeft daarnaast 
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een goed algemeen inzicht in de werking van informatiesystemen en is in staat daar-

over te communiceren met collega’s van de afdeling ICT en eindgebruikers. Aan de 

laatsten kan hij uitleg en instructie geven. Hij is in staat de mogelijkheden van sy-

stemen in te schatten en kan knopen doorhakken over de inrichting van het nieuwe 

systeem met inachtneming van de soms geheel verschillende belangen van diverse 

gebruikersgroepen. Onderhandelen met verschillende gebruikers enerzijds en de le-

verancier anderzijds is een belangrijk deel van zijn werkzaamheden. 

7 International News

De organisatie – International News is een groot, internationaal persbureau. 

De afdeling – De afdeling History onderhoudt een enorme database met alle mogelijke 

gegevens van personen, die op enig moment van belang kunnen zijn voor het wereld-

nieuws: biografische gegevens, foto’s, schandalen, functies, relaties, enzovoort. De da-

tabase bevat zowel tekstdocumenten als beeld- en geluidsmateriaal. Binnen History is 

het de afdeling Informatieaanvragen die informatie op maat levert uit die database. 

Aanleiding voor de opdracht – Elke vraag om informatie leidt tot een nauwkeurige ana-

lyse. Het antwoord met informatie ‘op maat’ komt uit deze databank, die dus voortdu-

rend voor honderd procent up-to-date moet zijn. 

De opdracht – Het up-to-date houden van de database.

Het product – Een adequaat antwoord op informatievragen over politici. 

De professional: Judith

Judith heeft het hbo-diploma InformatieDienstverlening en -Management. Zij werkt 

nu twee jaar op de afdeling History als informatiespecialist met als specialisatie poli-

tiek. 

De functie – Judith werkt zelfstandig op de afdeling Informatieaanvragen. Het hoofd 

van de afdeling geeft leiding aan zes gespecialiseerde informatieanalisten, waarvan 

zij er één is. 

Rol bij de opdracht – Judith onderhoudt de databank met persoonsgegevens van politici 

en levert daaruit informatie. Zij verzamelt, selecteert, classificeert, digitaliseert infor-

matie over politiek belangrijke personen en stelt die beschikbaar. Daartoe analyseert 
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ze dagelijks wat binnen- en buitenlandse media in de vorm van tekst, beeld en ge-

luid melden over politici. Daarnaast maakt ze gebruik van online databases van grote 

persbureaus en andere informatieleveranciers. Al wat van belang is voegt ze gestruc-

tureerd toe aan ‘haar’ deel van de databank. Judith analyseert informatievragen over 

politici, selecteert uit de database de gewenste informatie en stelt die op een zodanige 

wijze ter beschikking dat de klant de informatie direct kan gebruiken. 

Competenties – Judith kan heel goed haar weg vinden in zowel gestructureerde als on-

gestructureerde informatie. Ze kan deze uitstekend ordenen, kan hoofd- en bijzaken 

scheiden, kan helder formuleren en is een expert in het zoeken en vinden van infor-

matie op internet. Zo kan ze prima overweg met moderne ICT-hulpmiddelen: stan-

daardpakketten, scripting tools, internet, DBMS-systemen enzovoort. Judith is heel 

klantgericht en heeft een goede algemene ontwikkeling. Ze heeft goede kennis van 

eisen en maatregelen van de privacywetgeving. Ze heeft een neus voor wat belangrijk 

kan zijn en heeft de gegevens zodanig opgeslagen dat deze snel toegankelijk zijn. Ju-

dith beheerst de Engelse taal. 

8 Zeeuwse Bibliotheek

De organisatie – De Zeeuwse Bibliotheek (ZB) in Middelburg is de openbare bibliotheek 

voor die stad, basisbibliotheek voor Walcheren, provinciale serviceorganisatie voor 

Zeeland, tevens bibliotheek met een Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) en aan-

gewezen als universiteitsbibliotheek voor de Roosevelt Academy die gelieerd is aan de 

Universiteit Utrecht. Ondernemen in kennis, cultuur en ontmoeting is het motto van 

de ZB. De bibliotheek biedt het publiek een gevarieerde collectie aan digitale informa-

tiebronnen en (deels) gratis toegang tot internet. Informatiebemiddelaars bieden de 

bibliotheekgebruikers hulp bij het zoeken van informatie en het gebruik van nieuwe 

media. 

Aanleiding voor de opdracht – Het gebruik van de nu beschikbare computers voor games 

neemt toe. Het bibliotheekgebruik onder jongeren daalt snel. Voor de generatie die 

is opgegroeid met de computer, computerspellen, televisie en andere AV-media moet 

de openbare bibliotheek met haar ontmoetingsfunctie ook een plek hebben. De bi-

bliotheek wil de groep van gamers wel graag bedienen, overigens gescheiden van de 

overige internetgebruikers. Een experiment met een zogenaamde LAN party verliep 

succesvol. Op deze groep afgestemde hulp bij het gebruik van ICT kan de bibliotheek 

echter onvoldoende bieden. 
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De opdracht – Ontwerp een ruimte speciaal voor de nieuwe generatie gamers die vol-

doet aan hun wensen met daarin een helpdesk-balie voor ICT-gebruikers.

Het product – Een volledig ingerichte ‘gamers-zone’ in lounge-stijl met een uitgebreide 

collectie recreatieve en educatieve games, een helpdesk en mogelijkheden voor media-

educatie.

De professional: Edwin

Edwin werkt een aantal jaren in de Zeeuwse Bibliotheek als inlichtingenmedewerker. 

Hij is voor zijn collega’s contactpersoon en trouble shooter op automatiseringsgebied 

en heeft een belangrijk aandeel in allerlei digitale projecten. Hij heeft de deeltijdop-

leiding IDM afgerond. Eerder werkte hij in een videotheek aan de inkoop en uitleen 

van games. In de ZB beheert hij ook de collectie games en hij is zelf een enthousiast 

beoefenaar van het genre.

Rol bij de opdracht – Edwin is de projectleider voor het inrichten van de gamers-zone en 

zal deze in de praktijk gaan aansturen.

Taken – Edwin schrijft een plan en legt daarin de relatie met het beleid van de ZB en 

de subsidiërende overheden. Hij dient de subsidieaanvragen in, stelt de eisen vast 

waaraan de ruimte moet voldoen, ook op basis van de mogelijkheden op het gebied 

van software, hardware en netwerken. Hij zorgt ervoor dat de veiligheid van het ZB-

netwerk door deze nieuwe dienstverlening niet in gevaar kan komen. Hij beschrijft 

voorts de eisen aan het personeel van de helpdesk en organiseert de werving. 

Competenties – Edwin maakt gebruik van zijn grondige kennis van de doelgroep ga-

mers en de specifieke manier waarop zij omgaan met ICT. Hij beschikt verder over de 

nodige kennis en ervaring met ICT, randapparatuur en netwerken, met name het be-

veiligingsaspect. Hij kent de hulpvragen op ICT-gebied. Edwin beschikt verder over 

uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling om zo’n 

project te kunnen verantwoorden en propageren binnen de organisatie. Hij kan een 

financieel plan schrijven en weet in te spelen op voorwaarden van subsidieverstrek-

kers. 
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Informatiespecialist Edwin Mijnsbergen:
‘Waar het om gaat is dat je mensen binnenhaalt’
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‘Mijn hart klopt het snelste,’ zegt Edwin Mijnsbergen van de Zeeuwse Bibliotheek, ‘van alles 
wat de bibliotheek naar buiten toe onderneemt. Het gaat namelijk helemaal niet zo goed met 
de bibliotheek, dat zie je wereldwijd aan de bezoekersaantallen. Wat mij dan bezighoudt is de 
vraag waar jonge mensen zich dan wel mee bezighouden, hoe zij hun informatie verzamelen 
en hoe ze met media omgaan. En: hoe kun je ze met die kennis vervolgens weer bewegen om 
gebruik te maken van de bibliotheek?’ 
Mijnsbergen is informatiespecialist bij de Middelburgse bibliotheek. Als je hem vraagt waar 
hij zich mee bezighoudt zegt hij dat hij in de eerste plaats ‘inlichtingenmedewerker’ is – een 
functie die de klant centraal stelt en die draait om informatiebemiddeling, fysiek en digitaal.
Vervolgens komt er een stroom van uiteenlopende werkzaamheden. Digitale projecten, digi-
tale collecties beheren, meedenken over digitale ontwikkelingen, collectionering op het gebied 
van games en informatica, leiding geven aan een project op het gebied van duurzame opslag 
van digitaal materiaal en een weblog bijhouden voor de Zeeuwse bibliotheek. En dat is nog 
maar een greep.
Maar het binnenhalen van meer – vooral jonge – bezoekers is het belangrijkst voor de bi-
bliotheekmedewerker, die zijn IDM-diploma na een deeltijdopleiding in 2005 haalde. ‘Op de 
opleiding in Den Haag was ik de enige die nog in een bibliotheek werkte,’ illustreert hij de 
noodzaak van zijn missie. ‘De medeleerlingen deden daar smalend over. De bibliotheek, daar 
wilden ze niet meer werken.’
Vooral op het gebied van internet en gaming bestaat er een brede belangstelling waaraan de 
bibliotheek best veel meer tegemoet kan komen, betoogt Mijnsbergen met vuur. Zijn instelling 
is bijvoorbeeld (tot op zekere hoogte) gratis internet gaan bieden. ‘Het bezoek liep al jaren te-
rug, maar toen we daarmee begonnen liep het weer vol. Het loopt nu als een tierelier.’ En voor 
gamen gaat hetzelfde verhaal op. Of dat nu van huis uit een taak is die in het bibliotheekpakket 
thuishoort, daarover wil Mijnsbergen niet discussiëren. ‘Waar het om gaat is dat je die jonge 
mensen binnenhaalt.’ Niet zo lang geleden organiseerde hij met collega’s een LAN-party in de 
bibliotheek: negentig jonge mensen kwamen, met de pc onder de arm, naar de bibliotheek om 
daar via een local area network een speltoernooi uit te vechten onder het genot van cola en 
chips. De Zeeuw is ervan overtuigd dat de mensen die eenmaal de weg naar de bibliotheek 
weten, ook snel genoeg oog krijgen voor de andere diensten die daar worden verleend.
Zijn beroepsmatige liefhebberij, want zo mag je het wel noemen, op het gebied van gaming 
en internet, heeft Mijnsbergen ‘veel kennis opgeleverd over sociale netwerken en computer-
vaardigheden’. Die gebruikt hij in zijn functie als contactpersoon met de afdeling Automati-
sering. De daarvoor nodige ICT-kennis heeft hij vooral opgedaan op de IDM-opleiding. ‘Op 
het gebied van programmeertalen, databases en zoektechnologie heb ik daar een mooie basis 
gelegd. Je kunt je collega’s goed uitleggen waar de ICT’ers het over hebben.’ Maar ook op het 
gebied van informatie zoeken stak hij in Den Haag wel het nodige op. ‘Kritisch kijken naar 
informatie, betrouwbaarheid wegen, dat soort dingen. En daar kan je de klanten ook weer 
mee van dienst zijn.’
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9 Twynstra Gudde

De organisatie – Twynstra Gudde, Adviseurs en Managers. Een organisatieadviesbu-

reau met 425 medewerkers, waarvan 310 adviseurs. Kerncompetenties van Twynstra 

Gudde zijn project- en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde 

en samenwerken.

De afdeling – Bij de Informatiedienst werken drie informatiespecialisten. De dienst 

heeft een belangrijke rol in de facilitering van het primaire proces: acquisitie, con-

tract, uitvoeren en relatiemanagement. Met elkaar hebben de drie in de organisatie 

een sterk imago opgebouwd: klantgericht, snel en adequaat inspelend op de actuali-

teit en met een gebruikersvriendelijke inzet van IT-hulpmiddelen.

De opdracht – Binnen de Informatiedienst wordt vraaggestuurd gewerkt. Daarnaast 

richt de dienst zich proactief op nieuwe ontwikkelingen waarop kan worden inge-

haakt.

Het product – Diensten omvatten onder meer het ondersteunen van accountmanage-

ment en aanbestedingen, voorzien van attenderingen en deskresearch voor branche-, 

markt- en concurrentieanalyses. Daarnaast is er ruimte om zelf als informatiespecia-

list nieuwe initiatieven te ontplooien of deel te nemen aan een organisatie- of afde-

lingoverstijgend project zoals het opzetten van een nieuw kwaliteitssysteem, of met 

afdeling Communicatie werken aan de zichtbaarheid van de organisatie.

De professional: Myrthe

Myrthe is in 2002 afgestudeerd aan de IDM-opleiding en sinds augustus 2003 werk-

zaam als informatiespecialist bij Twynstra Gudde. 

Taken – Als Informatiespecialist bij de Informatiedienst houdt Myrthe zich dagelijks 

bezig met de diverse diensten die worden aangeboden. 

Myrthe spoort ter ondersteuning van de adviseurs en managers binnen Twynstra 

Gudde informatie op en selecteert, bewerkt, analyseert en presenteert die. Ze atten-

deert interne klanten op relevante informatie (aanbestedingen, wet- en regelgeving). 

Ze stelt in overleg met de klant interesse- en gebruikersprofielen op, analyseert nieuws 

uit dag- en weekbladen en maakt daaruit een bij de Twynstra Gudde-praktijk aanslui-

tende nieuwsselectie die ze verwerkt in een dagelijkse e-mailnieuwsbrief. Myrthe be-

heert en onderhoudt acquisitiegerichte informatie op het intranet. 

Ze initieert en participeert in bureaubrede projecten op gebied van Europese aanbe-
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stedingen, media- & marketingbeleid, kwaliteitszorg en informatievoorziening (in-

tra- en internet, documentmanagement, etcetera). Ze selecteert externe digitale en 

niet-digitale informatiebronnen en koopt deze in.

Competenties – Myrthe kan op een creatieve manier hoogwaardige informatie zoeken, 

bewerken, analyseren en interpreteren. Zij onderscheidt trends en ontwikkelingen 

in markt- en vakgebieden waarbinnen collega’s opereren. Zij opereert sterk klant- en 

dienstgericht. Daarnaast beschikt Myrthe over ruim voldoende organisatietalent, 

waaronder te verstaan: overzicht behouden over meerdere projecten tegelijk, beheer-

sen van projectmanagementvaardigheden, van verschillende presentatietechnieken 

en -vormen.

Zij kan gespreks- en sparringpartner zijn op verschillende niveaus en kritisch door-

vragen om tot de essentie van de vraag te komen, zodat het antwoord beter op de be-

hoefte aansluit.

Ze beschikt bovendien over het vermogen om zich snel kennis op meerdere vak- en 

marktgebieden eigen te maken, en over onderhandelingsvaardigheden.

Myrthe heeft – mede door interne cursussen – een grote kennis van de eigen organi-

satie met inzicht in de projecten waaraan gewerkt wordt door de adviseurs, gecombi-

neerd met gevoel voor marktontwikkelingen. 

10 Gemeente Leeuwarden

De organisatie – De Gemeente Leeuwarden heeft ongeveer duizend medewerkers, ver-

spreid over vijf diensten en 23 sectoren. De organisatie gaat het proces in van digitali-

sering van processen en documenten en klantgericht denken en werken. Op termijn 

worden producten via een digitaal loket aangeboden.

De afdeling – Bij de sector Informatiebeheer, verantwoordelijk voor onder andere post 

en archivering, werken 57 mensen. Bij het team Documentaire Informatie daarbinnen 

werken 26 mensen. De nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor de sector 

Informatiebeheer om concrete bijdragen te leveren aan de primaire processen en zich 

daarmee duidelijk te profileren.

Aanleiding voor de opdracht – Binnen de organisatie is al een documentmanagementsy-

steem aanwezig alleen was hier nog geen post en archief module in opgenomen. Het 

huidige postregistratiesysteem wordt uitgefaseerd. En het team DI gaat nu over op de 

post en archief module in het al aanwezige documentmanagementsysteem. 

De opdracht – Bereid de invoering van een nieuw systeem voor post- en archiefregistra-
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tie voor en begeleid dit vervolgens. Het systeem wordt gefaseerd uitgezet in de gehele 

organisatie. Het gaat om een complex project door de omvang en de grote verscheiden-

heid aan diensten en producten, waar het gemeentelijk apparaat de zorg voor draagt. 

Het product – Een goed werkend documentmanagementsysteem voor de gehele orga-

nisatie waarbij alle informatiebestanden, zowel analoog als digitaal, in kaart worden 

gebracht.

De professionals: Eddy en Mariska

Eddy is vijf jaar geleden afgestudeerd aan de IDM-opleiding en heeft onder meer bij 

Doxis en Nuon gewerkt aan digitaliseringsprojecten. Sinds twee jaar werkt hij bij de 

gemeente, waar hij een aanjaagfunctie vervult door het inbrengen van zijn kennis en 

ervaring in het toegankelijk maken en beheren van documenten. Mariska, in 2002 af-

gestudeerd aan de IDM-opleiding, werkt een klein jaar op de afdeling. Beide profes-

sionals volgen met succes de versnelde route SOD II. 

Rollen bij de opdracht – Als senior medewerker is Eddy betrokken bij verschillende werk-

zaamheden van het team Documentaire Informatie. Hij neemt deel aan het project 

Invoering documentmanagementsysteem, is verantwoordelijk voor planning en betrokken 

bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten voor de gemeentelijke dien-

sten. 

Mariska heeft vooral uitvoerende taken op het terrein van postverzorging, dossier-

vorming en het behandelen van archiefvragen. Daarnaast is zij ook betrokken bij het 

project Invoering documentmanagementsysteem. 

Eddy richt zich binnen het project vooral op het deelproject Implementatie- en opleidings-

plan. De hoofdmoot van zijn werk ligt op het gebied van functioneel applicatiebeheer, 

rekening houdend met kwaliteitsaspecten van informatievoorziening.

Concrete werkzaamheden zijn het verzorgen van handleidingen en opleidingen, vra-

gen over het systeem afhandelen, onderhoud van de tabellen in het systeem en bewa-

ken van de kwaliteit. 

Door Mariska’s inzet bij het deelproject Communicatie is zij betrokken bij het ontwer-

pen van een communicatieplan en verantwoordelijk voor de coördinatie daarvan.

Competenties – Door zijn inzicht in informatiebeheer en opgedane ervaring in het di-

gitaliseren van informatie kan Eddy snel inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Hij 

kan goed analyseren en neemt initiatieven. Eddy kan goed in een team functioneren, 

is klant- en resultaatgericht. 
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Mariska’s interesse voor het pluizen in archieven, gecombineerd met nauwkeurig 

handelen en klantgericht werken sluiten prima aan bij haar dagelijkse werkzaamhe-

den. Mariska kan goed haar affiniteit met en kennis van communicatie inzetten bij 

het opzetten van een communicatieplan, dat vooral draagvlak moet creëren. 

11 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

De organisatie – Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is het au-

diovisuele archief van Nederland met 700 duizend uur radio, televisie, film en mu-

ziek. Het archiefmateriaal wordt veelal gebruikt door programmamakers, maar ook 

andere doelgroepen, zoals scholen en universiteiten, maken gebruik van bronnen uit 

de collectie. 

De context – Het archief van Beeld en Geluid is door de digitalisering nadrukkelijker 

aanwezig in alle stadia van de omroepprocessen. Sneller en beter ontsluiten, terug-

zoeken en digitaal uitleveren van het materiaal is nu mogelijk. De collectie wordt veel-

vuldig hergebruikt door programmamakers, voor wie snelle beschikbaarheid op het 

gewenste formaat een vereiste is. Beeld en Geluid investeert daarom nu veel tijd en 

geld in het opzetten van een nieuw informatiesysteem. 

Aanleiding voor de opdracht – Op het zoekproces door de programmamakers dienen tijd 

en geld bespaard te worden.

De opdracht – Het project iMMix II betreft het zoeken en bestellen van materiaal in de 

digitale collectie; van het formuleren van de eisen en wensen voor de zoekmachine tot 

het realiseren van een systeem dat gebruikers in staat stelt snel materiaal op te sporen 

en te bestellen. Randvoorwaarden: de rechten die van toepassing zijn op het herge-

bruik van beeldmateriaal en het bestaande metadatamodel van Beeld en Geluid. 

Het product – Een zoekinterface binnen het nieuwe extranet van Beeld en Geluid. 

De professional: Johan 

Johan Oomen is afgestudeerd in IDM in 1998. Hij heeft zijn afstudeeropdracht uit-

gevoerd bij Beeld en Geluid. Vervolgens is hij Media & Cultuur gaan studeren aan de 

Universiteit van Amsterdam waar hij zijn Master titel behaalde. Daarna kwam hij 

weer bij Beeld en Geluid terecht – eerst in een parttimefunctie, later fulltime. 

De functie – Johan is beleidsadviseur bij de afdeling Informatiebeleid van Beeld en Ge-
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luid. Hij is betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoekspro-

jecten op het gebied van digitaal erfgoed. Van hem wordt ook beleidsondersteuning 

verwacht naast het verlenen van interne en externe consultancy.

Rol bij de opdracht – In het project iMMix II is Johan projectmanager. Hij draagt onder 

meer zorg voor de afstemming tussen de betrokken partijen. Ook schreef hij het do-

cument waarin het probleem in kaart werd gebracht, en dat is verstuurd naar verschil-

lende leveranciers van oplossingen, die daarop hun voorstellen baseerden. 

Johan en zijn projectgroep beslisten uiteindelijk met welke leverancier in zee wordt 

gegaan: een voor de interface en een ander voor de zoekmachine. Tenslotte is Johan 

verantwoordelijk voor de communicatie in de projectgroep en naar de leveranciers en 

dient Johan zorg te dragen voor de verantwoording naar de opdrachtgever.

Competenties – Voor Johan is het vooral belangrijk is dat hij grote brokken informatie 

kan verwerken en selecteren. Daarnaast heeft hij een helder onderscheidingsvermo-

gen nodig om te zien wat hij zelf kan en waar hij hulp bij moet halen. Op technisch 

vlak moet hij op de hoogte zijn welke techniek waar kan worden toegepast. In over-

leggen met bijvoorbeeld leveranciers weet Johan de juiste vragen te stellen en hij is 

sowieso altijd goed op de hoogte van wat er speelt in het veld.

12 KPMG Business Research Services

De organisatie – KPMG is een wereldwijde accountantsorganisatie. De activiteiten om-

vatten diensten op het gebied van Audit, Tax en Advisory voor alle branches. 

De afdeling – De afdeling Business Research Services (BRS) levert rapportages en analy-

ses op basis van deskresearch en marketingresearch. Daarnaast maakt BRS research- 

en informatiebronnen toegankelijk zodat medewerkers zelf relevante informatie snel 

kunnen vinden. BRS biedt daarvoor een opleidings- en trainingsprogramma. 

Aanleiding voor de opdracht – BRS biedt via het intranet veel bronnen aan met zeer waar-

devolle bedrijfsinformatie. De beschikbaarheid van deze bronnen alleen is onvol-

doende garantie dat de medewerkers zelf de nodige informatie gemakkelijk kunnen 

vinden. Om het gebruik te bevorderen en de medewerkers te beschermen tegen een 

overvloed aan informatie is er behoefte aan een eenvoudige ingang (portal). Daarnaast 

kan professionele hulp bij het zelf zoeken van informatie de efficiency vergroten. 

De opdracht – Realiseer één toegangspoort tot de beschikbare bedrijfsinformatie en 

zorg er door training en opleiding voor dat medewerkers deze ook daadwerkelijk 

gaan gebruiken zodat ze sneller betere informatie vinden. De realisatie van de portal 
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is uitbesteed op basis van eisen die intern zijn vastgesteld. Het trainingsprogramma is 

intern ontwikkeld.

Het product – Een goed werkende portal en een trainingsprogramma dat wordt aange-

boden aan alle afdelingen in het bedrijf. 

De professional: Dorine

Dorine heeft de opleiding IDM gedaan en is zes jaar geleden direct nadat ze haar di-

ploma heeft behaald bij KPMG komen werken als junior researcher. In het toenma-

lige Information Research Center, een voortzetting van de bedrijfsbibliotheek, beant-

woordde zij vragen van medewerkers. In de loop der jaren heeft zij een goed beeld 

gekregen van de informatiebehoefte van de klanten van alle verschillende afdelingen 

in het bedrijf. 

De functie – Dorine is de contactpersoon tussen BRS en de KPMG-medewerkers van 

alle afdelingen voor de toegang tot alle bedrijfsinformatiebronnen. Zij is op dit punt 

het gezicht van de afdeling en haalt met haar trainingsprogramma nieuwe klanten 

binnen.

Rol bij de opdracht – Dorine geeft aan wat de eisen en wensen van de eindgebruikers zijn 

voor de portal. Ze onderzoekt de behoefte aan opleiding en training en ontwikkelt op 

basis daarvan een programma dat ze vervolgens zelf uitvoert. Ze werft medewerkers 

voor het opleidingsprogramma en selecteert daarvoor het oefenmateriaal. Dorine ver-

zorgt een e-Nieuwsbrief met nieuwtjes rond de portal en de beschikbare bedrijfsin-

formatiebronnen. 

Competenties – Voor deze functie is een grondige kennis van information retrieval een 

van de belangrijkste voorwaarden. Verder is kennis van en ervaring met de relevante 

informatiebronnen noodzakelijk. Dorine heeft in de loop van de jaren geleerd dat de 

visie van eindgebruikers, de KPMG-medewerkers, op bronnen en zoeken soms heel 

erg kan verschillen van die van de informatieprofessionals. Zij is in staat vanuit de 

invalshoek van haar klanten de diensten waaraan behoefte is vorm te geven. 

Voor haar opleidingstaak beschikt Dorine over goede presentatietechnieken. Ze is in 

staat mensen te enthousiasmeren om gebruik te maken van het aanbod van BRS. Ze 

toont in haar externe contacten ook lef om mensen op te zoeken en aan te spreken 

en om hen van het belang van training op dit gebied te overtuigen. Ze is een echte 

netwerker en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, mondeling zowel 

als schriftelijk. 
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13 FinanceSystems

De organisatie – FinanceSystems is een softwarebedrijf dat pakketten voor de financi-

ele en logistieke zakelijke markt uitbrengt die een steeds grotere concurrent worden 

van bestaande, soortgelijke systemen. De klantenkring bestaat uit grote, middelgrote 

en kleine bedrijven. De groei van de klantenkring legt een flinke druk op de klanten-

service van het bedrijf, dat veel waarde hecht aan een goede ondersteuning van haar 

klanten. 

Aanleiding voor de opdracht – FinanceSystems wil de klantenservice gaan ondersteunen 

met behulp van een online applicatie. Het bedrijf wil de vragen van klanten catego-

riseren en daaraan in een database oplossingen koppelen zodat klanten online hun 

vraag kunnen stellen en verfijnen. Het bedrijf wil op die manier de service aan de klant 

verbeteren en de helpdesk efficiënter laten werken. 

De opdracht – Ontwerp een online applicatie voor het beantwoorden van klantenvragen 

met behulp van een database met antwoorden. 

Het product – Het functioneel ontwerp van een online applicatie voor de klantenser-

vice, dat door de programmeurs van FinanceSystems kan worden gerealiseerd. 

De professional: Ilona

Ilona is na haar hbo-opleiding IDM bij FinanceSystems begonnen als junior informa-

tieanalist. Zij krijgt de opdracht mee te werken aan het ontwerp van deze applicatie. 

De functie – Ilona is lid van het team dat samen met de klantenservice het ontwerp voor 

de online applicatie maakt. 

Rol bij de opdracht – Samen met de klantenservice zoekt Ilona uit aan welke eisen de ap-

plicatie moet voldoen. Ze voert een informatieanalyse uit en bepaalt een aanpak om de 

informatie van de klantenservice te ontsluiten en om het systeem goed te laten func-

tioneren. Zij heeft daarbij oog voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Ilona ontwerpt ook 

de thesaurus, met behulp waarvan de vraag van de klant naar het juiste antwoord kan 

worden gestuurd. De klant kan straks via die thesaurus op een gebruikersvriendelijke 

manier vragen aan het systeem stellen.

Competenties – Ilona kan planmatig en methodisch werken. Ze kan goed in een team 

opereren en is getraind om documentaire informatie op professionele wijze te ont-
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sluiten. Ze weet hoe een thesaurus te ontwerpen en te bouwen. Zij kan snel een pro-

totype van de user interface maken om de klant inzicht te bieden in de functionaliteit 

van de te ontwikkelen applicatie. Daarbij heeft ze oog voor interactiviteit en gebruiks-

vriendelijkheid. 
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14 EcoMare

De organisatie – EcoMare is, met ongeveer 72 medewerkers, onderdeel van de Stichting 

Texels Museum, waaronder ook het Maritiem en Juttersmuseum en de Oudheidka-

mer vallen. Doel is het vergroten van het draagvlak voor behoud en herstel van na-

tuur- en cultuurwaarden in het Waddengebied en de Noordzee, met een accent op 

Texel. Onderdelen van Ecomare zijn een opvang voor zeehonden en vogels, diverse 

zeeaquaria, permanente en wisselende tentoonstellingen, een centrum voor natuur- 

en milieueducatie met excursies en natuurprogramma’s en een informatiecentrum 

over Wadden, kust en Noordzee. 

De informatieverzorging – De Informatiedienstverlening is voor een groot deel gericht op 

de eigen werknemers. Het aanleveren van informatie voor het inrichten van tentoon-

stellingen en educatieve publicaties vormt een belangrijk aspect. Daarnaast wordt sa-

mengewerkt met organisaties en instellingen buiten EcoMare.

Aanleiding voor de opdracht – De organisatie van de informatievoorziening heeft tot nu 

toe beperkt aandacht gehad. Naast de collectie boeken en tijdschriften in de biblio-

theek bestaan er meerdere archieven op verschillende plekken in de organisatie.

De opdracht – Naast het lopende werk is de eerste opdracht greep te krijgen op de ar-

chieven die verspreid in de organisatie zitten en door verschillende mensen worden 

beheerd: het audiovisueel archief, het historisch fotoarchief, het digitaal archief, het 

dia-archief, het plaatjesarchief, de museale collectie.

Het product – Via een geïntegreerd systeem toegankelijk gemaakte archieven, die ef-

ficiënt gebruikt kunnen worden door meer mensen vanaf diverse werkplekken. Er 

wordt naar gestreefd het intranet beschikbaar te krijgen en vooral geschikt te maken 

voor de gehele stichting. Straks moet het mogelijk zijn via dat intranet in de diverse 

archieven te zoeken.

De professional: Ingrid

Ingrid is in 2003 afgestudeerd en dit is haar eerste baan als IDM’er. Als geboren eiland-

meisje wilde ze graag op Texel aan het werk. Bovendien kende ze EcoMare al goed 

door meerdere jaren vakantiewerk in het restaurant.

De functie – Ingrid is de eerste en enige professionele informatiespecialist in EcoMare. 

De bestaande collectie boeken en tijdschriften is door een biologe onderhouden. De ar-

chieven worden als neventaak door verschillende medewerkers onderhouden, waarbij 
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de conservator een duidelijke rol heeft. Ingrid heeft een grote variatie aan activiteiten, 

van uitvoerende werkzaamheden tot beleidsmatige taken.

Rol bij de opdracht – Naast het beheren van de bibliotheekcollectie behoort het ontslui-

ten van belangrijke artikelen uit tijdschriften tot de dagelijkse werkzaamheden. Pri-

oriteit heeft nu het in kaart brengen van wat in de archieven aanwezig is, en van de 

manier waarop gebruikers de archieven willen kunnen benaderen om de informatie 

eruit te halen die ze nodig hebben. Een belangrijke eis is ook dat het systeem eenvou-

dig te hanteren moet zijn voor de beheerders. 

Competenties – Als de enige informatiespecialist moet Ingrid van vele markten thuis 

zijn. Haar flexibele instelling is hard nodig om snel om te kunnen schakelen van de 

ene activiteit naar de andere. Door haar goede contactuele eigenschappen, het vermo-

gen op medewerkers af te stappen en draagvlak te creëren zal ze haar projecten van 

de grond moeten zien te krijgen. Vooral haar kennis van formele en inhoudelijke ont-

sluiting kan Ingrid goed inzetten. Zij is zich aan het inwerken op het terrein van de 

biologie door te lezen, te zoeken op internet, deel te nemen aan excursies en lezingen 

en door contacten met andere Waddencentra. Om niet geïsoleerd te raken als enige 

IDM’er in de organisatie zal ze contacten en overleg met beroepsgenoten moeten on-

derhouden.
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Informatiespecialiste Ingrid de Porto:
‘Communicatieve vaardigheden, die heb je bij zo’n project wel nodig’



45

Informatievragen vindt Ingrid de Porto erg leuk, maar ze komen niet zo vaak voor. Veel van de 
circa 75 collega’s bij natuurcentrum EcoMare op Texel zijn biologen ‘en die weten zelf ook heel 
goed hoe je moet zoeken. Bovendien weten ze meer van biologie dan ik.’ De Porto is echter 
wel druk bezig die achterstand zo goed mogelijk in te halen.
Wat doet ze als informatiespecialist nog meer? ‘Ik zorg voor het op peil houden van de 
tijdschriftencollectie en de circulatie en ik raad mensen aan om bepaalde artikelen te lezen. 
Omgekeerd krijg ik van de medewerkers suggesties welke artikelen interessant zijn. Daar 
maak ik dan een titelbeschrijving van, en ik zorg ervoor dat die weer terug te vinden is voor 
de andere collega’s.’ 
Gedrukte informatie speelt een behoorlijke rol in het werk van de Texelse, die in 2003 haar 
IDM-opleiding afrondde in Groningen. Ook de aanschaf van boeken, meestal op verzoek van 
één of meer collega’s, valt onder haar verantwoordelijkheid. Ze heeft daarvoor een eigen 
budget. Maar ook de digitale wereld bepaalt de werkzaamheden van De Porto. Zo heeft ze 
niet lang geleden een eerste versie van een verbeterd intranet opgeleverd, met alle mogelijke 
informatie die betrekking heeft op de interne organisatie: ‘Het was eigenlijk nog een proef-
versie, maar mijn leidinggevende vond hem al zo goed dat hij voorstelde om maar meteen 
online te gaan.’ 
En dan is er het nieuwe bibliotheeksysteem. Het moet er komen, daarover zijn Ingrid en 
het EcoMare-management het roerend eens. Maar steeds lijkt er weer iets tussen te komen 
– vaak iets van financiële aard. ‘Het ideaal is dat we alle verschillende archieven, die nu worden 
beheerd door verschillende mensen, in één systeem bij elkaar brengen. Dan wordt de toegan-
kelijkheid groter, en kunnen er intern en extern meer mensen profiteren van de kennis die 
hier voorhanden is.’ Behalve financiële drempels moeten er echter ook andere hindernissen 
worden overwonnen, legt De Porto uit. Veel betrokkenen moeten overtuigd worden van het 
nut van zo’n centraal systeem. ‘De leidinggevenden zien de struikelblokken wel die de huidige 
verspreide archivering oplevert. Maar de beheerders van de bestaande archieven zien dat niet 
altijd.’
Er moet dus veel energie in communicatie worden gestoken: ‘Mensen laten weten waar je 
mee bezig bent, maar ook luisteren naar hun informatiewensen. Want daarop moet het plan 
gebaseerd zijn dat straks gaat leiden naar dat ene systeem.’ De noodzaak van communicatie 
rond projecten heeft De Porto in haar opleiding wel opgepikt, vertelt ze op navraag. Maar 
vooral ook projectmatig werken, zoals hier ook nodig is. ‘Stapsgewijs werken met een dui-
delijk doel en daar dan steeds de informatie bij zoeken die erbij past.’ En, last but not least, 
het echte handwerk: ‘Het opzetten van een thesaurus bijvoorbeeld, dat zou heel moeilijk zijn 
geweest zonder de kennis vanuit mijn studie. En titelbeschrijvingen. Toen ik studeerde dacht ik 
daarbij: “O jee, wat een gedoe”. Maar nu denk ik: “O ja, daar heb ik wat aan”.’
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15 Ministerie van Defensie

De organisatie – Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf, de Defensie Ma-

terieel Organisatie (DMO), het Commando DienstenCentra (CDC) en de krijgsmacht. 

De informatievoorziening – Bij het ministerie van Defensie hebben documenten een be-

langrijke waarde in alle werkprocessen. Tot nu toe heeft elk onderdeel in de organisa-

tie een eigen zelfstandige archiefdienst. Enkele jaren geleden is Defensie gestart met 

DIV Online (online documentaire informatievoorziening), een project om archief-

waardige documenten in alle delen van de organisatie te digitaliseren. Het gaat hier 

om ongestructureerde informatie zoals Office Documenten, maar ook tekeningen en 

informatie uit andere systemen. De zorg voor het document die nu nog plaatsvindt 

aan het eind van het bedrijfsproces, in het archief, zal uitgebreid moeten worden over 

het gehele werkproces door middel van document- en recordmanagement. 

Aanleiding voor de opdracht – Een van de deelprojecten van DIV Online betreft de orga-

nisatie van de documentaire informatievoorziening op het niveau van de eindgebrui-

kers, alle medewerkers van Defensie die met een PC werken. Hiervoor is een tijdelijke 

projectorganisatie opgezet deels gevuld met ingehuurd personeel dat zorgt voor de 

implementatie van het digitaal werken in de overgangsfase. 

De opdracht – Implementeer het digitaal werken, ontwikkel daartoe producten en 

diensten, procedures en beheersafspraken en leid het personeel op.

Het product – De resultaten worden neergelegd in een aantal tastbare producten zoals 

een producten- en dienstencatalogus en een Service Level Agreement.

De professional: Marc

Marc heeft acht jaar geleden de IDM-opleiding afgerond. Hij werkte in verschillende 

functies, van documentalist tot webmaster, bij een organisatie voor internationale sa-

menwerking. Sinds enkele jaren werkt Marc als adviseur voor de organisatie van in-

formatisering bij Koenen Baak & Partners. In deze functie heeft hij bijdragen geleverd 

aan diverse digitaliseringsprojecten, voornamelijk in de overheidssfeer. Koenen Baak 

& Partners heeft hem voor dit project op contractbasis uitgeleend aan Defensie. 

Rol bij de opdracht – Marc staat als adviseur dicht bij de eindgebruikers van informatie-

systemen. Hij zorgt ervoor dat ICT op een logische manier in bedrijfsprocessen kan 

worden geïntegreerd. 
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Taken – Marc ontwikkelt verschillende producten en diensten rond de digitale ver-

werking van documenten, zoals postregistratie en archivering. Hij beschrijft de taken, 

rollen, procedures en processen die daarbij horen. 

Competenties – Voor deze taken is een goed inzicht noodzakelijk in workflowmanage-

ment, documentmanagement en recordmanagement. Marc kent de systemen voor het 

beheren van documentaire informatie en weet hoe ze in een organisatie gebruikt moe-

ten worden. Hij is in staat de juiste keuzes te maken en te verdedigen bij de organisatie 

van het werk met dergelijke systemen. Hij kent de consequenties van de te maken keu-

zes op basis van inzicht en ervaring in alle aspecten van het omgaan met informatie. 

Verder is hij in staat een veranderproces te begeleiden, effectief te communiceren en 

vooral goed te luisteren. Samenwerking met ICT’ers van andere bedrijven is een be-

langrijke succesfactor voor het project. Marc levert ook een bijdrage aan de opleiding 

van medewerkers voor nieuwe taken en functies. 

16 Teylers Museum

De organisatie – Teylers Museum stimuleert de overdracht van kennis omtrent weten-

schap en kunst vanuit een historisch, maar ook eigentijds perspectief. Het museum 

presenteert voorwerpen van kunst en wetenschap naast elkaar en brengt ze in een pro-

gramma van tentoonstellingen afzonderlijk of in hun onderlinge samenhang onder 

de aandacht vanuit vijf collecties: natuurkundige instrumenten (Fysisch Kabinet), fos-

sielen en mineralen (Paleontologisch-Mineralogisch Kabinet), schilderijen, tekenin-

gen en prenten (Kabinet der Kunstverzamelingen), munten en penningen (Numisma-

tisch Kabinet), boeken en tijdschriften (Natuurwetenschappelijke Bibliotheek).

De afdeling – De afdeling Bedrijfsvoering schept voor alle vijf de collecties de voorwaar-

den voor de kerntaken behoud, beheer, onderzoek en informatieoverdracht. De afde-

ling ontwikkelt mede daarvoor ook het beleid met betrekking tot de inzet van ICT, de 

digitalisering van de collecties en de communicatie via internet. 

Aanleiding voor de opdracht – Multimedia bieden mogelijkheden om te voldoen aan de 

wensen van de moderne, jonge museumbezoekers die meer willen weten over voor-

werpen, de geschiedenis en de werking van instrumenten. Bezoekers zijn door com-

puterspelletjes en internet gewend geraakt aan digitale, interactieve presentaties. Op 

dit punt heeft het Teylers museum een achterstand in te halen. Delen van verschil-

lende collecties zijn inmiddels gedigitaliseerd. Er is nog geen samenhangend beleid 

op dit gebied.
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De opdracht – Ontwikkel een beleidsplan voor de digitalisering van de collecties met 

een implementatieplan dat uiteindelijk ook moet leiden naar het ontsluiten van alle 

afbeeldingen en de koppeling van interne databases aan de website voor externe be-

zoekers.

Het product – Een advies voor de stapsgewijze aanpak van de digitalisering van de col-

lecties met een prototype van een DIS (documentair informatiesysteem) voor afbeel-

dingen.

De professional: Margriet

Margriet volgt de opleiding IDM en voert deze opdracht uit als afstudeerproject. Van-

wege haar belangstelling voor de culturele sector heeft zij een project gezocht in een 

museum.

De functie – Margriet voert de opdracht uit als externe junior adviseur. 

Rol bij de opdracht – Margriet onderzoekt de reeds gerealiseerde digitalisering van de 

collecties, de gewenste en de op korte termijn haalbare situatie. Ze kijkt daarbij naar 

de collecties, de gebruikerswensen, de ontsluiting van de informatie, de gebruikte 

software voor databases en logistieke aspecten zoals personeelsinzet, kostenspecifica-

tie, subsidiemogelijkheden. Literatuuronderzoek is een belangrijk onderdeel van het 

project alsmede onderzoek bij andere musea. Margriet schrijft vervolgens een rapport 

met aanbevelingen en een implementatieplan, en ze ontwikkelt een prototype van 

een DIS voor basale ontsluiting van gedigitaliseerd nieuw afbeeldingsmateriaal dat 

aan de Teylers-collectie wordt toegevoegd. 

Competenties – Margriet heeft gevoel voor de specifieke taken en eisen van een muse-

um en kan zich in redelijke kort tijd inwerken in de situatie van dit museum. Ze is in 

staat om de verschillende aspecten en deelproblemen in een digitaliseringsproject te 

identificeren en te prioriteren. Daarvoor weet ze de kennis te benutten die ze bij haar 

bezoek aan andere musea opdoet. Ze heeft voldoende kennis en inzicht over de mul-

timediale producten en de ontsluitingstechnieken die daarbij moeten worden toege-

past. Ze verricht snel en gedegen literatuuronderzoek en kent daarvoor de bronnen 

op haar vakgebied. Zij is in staat een DIS te ontwerpen op grond van informatie- en 

gebruikersanalyse. 
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4 De opleidingen
1 Amsterdam

Het afstudeerprofiel Informatie & Media (IM) is een van de vijf majoropleidingen van het 

Instituut voor Media en Informatie Management (MIM). Dit afstudeerprofiel heeft 

een voltijd- en een deeltijdvariant. De vier andere afstudeerprofielen zijn:

• Journalistiek & Media (JM)

• Media Marketing & Publishing (MMP)

• Reclame Marketing & Communicatie (RMC)

• Redactie & Mediaproductie.

De studenten worden opgeleid tot Bachelor of Media, Informatie & Communicatie.

Het MIM heeft een gezamenlijke propedeuse, waarin in een viertal grote projecten 

op het gebied van Media, Cultuur en Gezondheid gewerkt wordt aan competenties 

op het gebied van communicatie & marketing, research, projectmatig werken, schrijf-

vaardigheden, websiteontwikkeling, crossmediaal uitgeven en bedrijfsvoering in de 

mediabranche. 

De onderdelen die in het majorprogramma van het afstudeerprofiel Informatie & 

Media zijn opgenomen, staan in de tabel op deze pagina’s. In het curriculum van 

het tweede en derde studiejaar van het afstudeerprofiel is achtereenvolgens een 

korte beroepsoriënterende stage en een beroepsvoorbereidende stage opgenomen. 

In het vierde studiejaar kunnen studenten kiezen uit een aantal minoren, inclusief 

een doorstroomminor naar Masterprogramma’s van de Universiteit van Amsterdam 

Instelling Hogeschool van Amsterdam

Afdeling Instituut voor Media en Informatie Management (MIM)

Locatie-adres Weesperzijde 190
1097 DZ Amsterdam
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Directeur afdeling Peter van Gorsel

Teamleider/coördinator
voor de opleiding IDM

Jelke Nijboer
Telefoon: 020-5951712
j.nijboer@hva.nl

Informatie www.mim.hva.nl
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2e studiejaar
• Informatie & organisatie
• Project Stad in beeld; de creatieve industrie
• Media & Cultuur
• Project Content in context
• Project internetstrategie
• Multimediale databases
• Professional English
• Marketing & Communicatie
• Beroepsoriënterende stage (tien weken)

Informatieanalyse
Informatie- en werkprocessen
Information storage & retrieval
Beeldresearch
Ontologieën
Content Management 
SQL
Marketing & Communicatie
Engels

3e studiejaar
• Research
• Attendering en media-educatie
• Informatie- en mediarecht
• Ethiek en informatie
• Contentstructuren
• Kennis- en informatiebeleid

• Beroepsvoorbereidende stage (twintig weken)

SPSS
Gebruikersonderzoek
Informatiezoekgedrag
Informatiebronnen
Information storage & retrieval
Informatierecht
Informatie-ethiek
Content Management
Kennismanagement

4e studiejaar
• Minor (twintig weken); keuze uit o.a.: 
• Minor eCultuur en Erfgoed 
• Minor Archivistiek 
• Minor Content Management & Publishing 
• Minor (e)Cultureel Ondernemerschap
• Minor Jeugd & Media
• Minor Relatiemanagement
• Afstudeerscriptie (twintig weken)

ONDERWIJSPROGRAMMA afstudeerprofiel Informatie & Media

Naam van het blok Inhoud in trefwoorden

1e studiejaar (gezamenlijke propedeuse)
Projecten op het gebied van
• Dagbladen
• Mediabedrijven
• Mensenrechten
• Gezondheid

Marketing & Communicatie
Schrijfvaardigheden
Research 
Websitebouw
Projectmatig werken
Bedrijfseconomie
Engels
Crossmediaal Uitgeven
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(Communicatiewetenschappen, Media en Cultuur, Informatiewetenschappen). In sa-

menwerking met de Reinwardt Academie biedt het afstudeerprofiel Informatie & Me-

dia een minor eCultuur en Erfgoed aan. Een minor Archivistiek wordt in samenwer-

king met de Archiefschool verzorgd, de minor Content Management & Publishing en 

(e)Cultureel Ondernemerschap is voor toekomstige informatieprofessionals ook een 

interessante optie. Studenten kunnen ook nog kiezen uit een minor Jeugd & Media of 

een minor Relatiemanagement binnen het MIM.

De deeltijdopleiding wordt vrijdag overdag gegeven en heeft een overeenkomstig pro-

gramma als de hoofdfase van het voltijdprogramma. De studenten worden intensief 

begeleid in een coachingtraject, dat gericht is op studievoortgang en loopbaanontwik-

keling. De afstudeeropdracht wordt bij voorkeur uitgevoerd in het bedrijf waar men 

werkzaam is. 

De voltijd- en deeltijdopleiding Informatie & Media biedt tevens de mogelijkheid om 

een specialisatie Archivistiek te volgen. Deze studenten ontvangen naast de bachelor 

Media, Informatie & Communicatie ook het diploma Archivistiek-B.
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2 Breda

De opleidingen Informatica, Technische Informatica, Bedrijfsinformatica en Infor-

matiedienstverlening en -Management (IDM) starten bij de Academie voor ICT & Me-

dia van Avans Hogeschool met een gemeenschappelijke propedeuse van een half jaar. 

Onderwerpen in dit gemeenschappelijke halfjaar zijn onder andere het bouwen van 

een website en databasebouw en de basis van systeemontwikkeling. 

Na het eerste halfjaar volgen de studenten van de opleidingen van BI en IDM samen 

onderwijs. In deze periode komen onder andere Information Retrieval, analyse van 

de cultuur van een organisatie, systeemontwikkeling (RAD/DSDM), bedrijfsproces-

sen, bedrijfskundige diagnose, bedrijfseconomie, woordsystemen, thesaurusbouw, 

de juridische aspecten van informatievoorziening en contentmanagementsystemen 

aan de orde.

In het derde jaar gaan de studenten eerst een half jaar op stage. Daarna worden ver-

andermanagement, adviesvaardigheden, het uitvoeren van een gebruikersonderzoek 

en gespecialiseerde informatiebronnen behandeld. In het laatste onderwijsblok voor 

het afstuderen komen kennismanagement en trends van IDM aan de orde. Daarnaast 

wordt in dit blok ook een interessante ontwikkeling (vaak met gastsprekers) verder 

uitgediept. In 2006 was dat automatisch indexeren met behulp van taaltechnologie. 

Het laatste halfjaar van de voltijdopleiding wordt gewijd aan het afstuderen. Een 

IDM-opdracht wordt in deze periode bij bedrijfsleven of overheid uitgevoerd. 

Instelling Avans Hogeschool

Afdeling Academie voor ICT & Media

Bezoekadres

Postadres

Lovensdijkstraat 61-63 
4818 AJ Breda 

Postbus 90.116 
4800 RA Breda

Directeur Academie Toon Kloet (tijdelijk)

Teamleider/profielmanager
voor de opleiding IDM

Marga Jacobs
Telefoon: 076-5250975
mhj.jacobs@avans.nl

Informatie www.avans.nl
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Studenten met een mbo-diploma kunnen een verkort traject volgen: zij krijgen een 

vrijstelling voor het eerste half jaar en kunnen (op basis van hun mbo-stage) in veel 

gevallen ook vrijstelling krijgen voor hun stage in het derde jaar.

De deeltijdopleiding duurt vier jaar (twee lesavonden of een middag en een avond per 

week) en heeft een overeenkomstig programma, maar zonder stages en afstudeerperi-

odes. Als de student een relevante werkkring heeft kan hij een vrijstelling krijgen voor 

de stage. De afstudeeropdracht wordt meestal op de werkplek zelf gedaan. 

ONDERWIJSPROGRAMMA: de IDM-blokken

Naam van het blok Inhoud in trefwoorden

1. Toegang tot Informatie Informatiebronnen, information retrieval, basis 
woordsystemen en classificatie

2. Content Management Systemen Classificatie en thesaurusbouw, juridische aspec-
ten van de informatievoorziening, kwalitatieve 
methoden van onderzoek, contentmanagement-
systemen

3. Vooronderzoek Portal Gebruikersonderzoek, informatie op maat 
leveren, bouwen webportal met een CMS en 
gebruikmakend van de kennis van woordsyste-
men en classificatie

4. Informatiezoekopdracht en Infor-
matiebronnen – Kosten en Gebruikers 

Gespecialiseerde informatiebronnen en informa-
tion retrieval
Collectievorming en collectiebeleid, attendering, 
cultuurverschillen tussen gebruikersgroepen, 
wetenschappelijke publicatie- en communicatie-
processen

 5. Kennismanagement en trends IDM Kennismanagement, trends vertalen in beleid, 
automatische classificatie met behulp van taal-
technologie (in 2006) 
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3 Den Haag

De Academie voor ICT & Media van de Haagse Hogeschool heeft binnen het kader van 

de brede ‘Bachelor of ICT’ vijf majorprogramma’s: Informatica, Technische Informa-

tica, Bedrijfskundige Informatica, Communication & Media Design (CMD) en Infor-

matiedienstverlening en -Management (IDM). 

Elk majorprogramma bestaat uit zes opleidingsspecifieke blokken van elk tien we-

ken, een derdejaars stage van twintig weken (alleen voltijd) en een afstudeerstage van 

twintig weken. Daarnaast volgt de student twee gemeenschappelijke blokken: het 

eerste op het ICT-domein en het studeren in het hbo gerichte blok en het laatste op 

onderzoeken en innoveren gerichte blok, ter voorbereiding van de afstudeerstage. De 

overige vier blokken (elk jaar één) kunnen naar keuze besteed worden aan een minor-

programma of losse thema’s naar keuze binnen of buiten de Academie. In het eerste 

jaar kunnen studenten vanuit hun keuzeblok nog overstappen naar een van de andere 

majorprogramma’s. Verdiepingsminors zijn nog in ontwikkeling. Een voor IDM’ers 

interessant verdiepingsblok is gewijd aan auteursrecht, open access en creative com-

mons (in samenwerking met CMD). 

De deeltijdopleiding (twee lesavonden per week) heeft met uitzondering van de der-

dejaarsstage een overeenkomstig programma. De deeltijdstudent kan op grond van 

vooropleiding vrijstelling krijgen voor het minor/keuzeprogramma zodat het traject 

met maximaal anderhalf jaar ingekort kan worden. Na het eerste jaar voltijd is een 

duaal traject mogelijk.  De zes IDM-specifieke blokken worden weergegeven in de ta-

bel (* minor voor andere ICT-studenten: gebruik van interne en externe informatie in 

professionele omgevingen).

Instelling Haagse Hogeschool

Afdeling Academie voor ICT & Media

Locatie-adres Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Postbus 19070
2500 CB Den Haag

Directeur afdeling Gert de Ruiter

Teamleider/coördinator
voor de opleiding IDM

Willy van der Kwaak
Telefoon: 070-4458066
w.j.vanderkwaak@hhs.nl 

Informatie www.hhs.nl
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ONDERWIJSPROGRAMMA Major IDM

Naam van het blok Inhoud in trefwoorden

1. Information Research* Informatiebronnen, retrieval, informatiebemidde-
ling, basis ontsluiting, informatietalen

2. Documentaire Database Design DIS ontwikkelen; Access, ADLIB vergelijken

3. Document Management* Bedrijfsprocessen, document- en recordsmanage-
ment, informatie-, gebruikers- en gegevensana-
lyse, documentair structuurplan

4. Storage & Retrieval Ontsluiting productinformatie in kader e-com-
merce, thesaurusbouw, retrievalonderzoek

5. Mediamanagement Multimediale omgeving, vormgeving websites, 
intranet

6. Digital Library* De lerende organisatie, kennismanagement, 
promotie, gebruikersinstructie, attendering, col-
lectiemanagement, juridische aspecten, weblogs
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4 Deventer

De Academie Communicatie, Informatietechnologie en Informatiemanagement 

biedt de volgende opleidingen aan: Informatiedienstverlening en -Management, Be-

drijfskundige Informatica, Informatica, en Technische Informatica. Ook wordt de uit-

stroomvariant ICT-Beheer aangeboden.

Naast de Bachelor of ICT voor IDM wordt ook een Associate degree voor IDM aangebo-

den. Dit is een tweejarige opleiding die onderdeel is van de vierjarige bachelor.

Door de Academie wordt ook een minor Kennismanagement aangeboden. Deze mi-

nor kan ook door IDM’ers gekozen worden. Tevens bestaat de gelegenheid thema’s 

(een semester met een omvang van dertig studiepunten) van de andere opleidingen 

binnen de Academie (en daarbuiten) te volgen.

De opleiding IDM gaat zich de komende jaren op het gebruik van informatie in het 

onderwijs en andere educatieve gebieden van informatie richten. De opleiding voelt 

zich sterk betrokken bij de grote maatschappelijke veranderingen die het moderne 

gebruik van informatie veroorzaakt.

Instelling Saxion Hogescholen

Afdeling Academie Communicatie, Informatietechnologie en Informatie-
management

Locatie-adres Handelskade 75
7417 DH Deventer

Directeur afdeling Ton Diepeveen

Teamleider/coördina-
tor voor de opleiding 
IDM

Ton de Bruyn 
IDM Informatiedienstverlening en -Management
Bachelor (vier jaar) en associate degree (twee jaar)
Telefoon: 0570-603190
a.f.m.debruyn@saxion.nl 

Informatie http://www.saxion.nl/idm/voltijd/deventer/kort 
http://www.saxion.nl/idm/deeltijd/deventer/kort
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ONDERWIJSPROGRAMMA Associate Degree

Naam van het blok Inhoud in trefwoorden

1. Retrieval Informatiebemiddeling, retrieval, informatiebron-
nen, deskresearch, selecteren, bewerken, evalue-
ren en rapporteren, strategisch onderzoek 

2. Documentaire Informatiesystemen Methodisch werken, doelgroepanalyse, infor-
matiebehoefteanalyse, ordeningstechnieken, 
ontsluitingssysteem, DIS, web enabled applicatie-
bouw (Adlib)

3. Multimediale Informatiediensten Systeemontwikkeling, user centered design, 
interactieve multimediale informatiedienst, at-
tendering 

4. Extern thema Stage en afstuderen voor associate degree 
gecombineerd

ONDERWIJSPROGRAMMA Major IDM

Naam van het blok Inhoud in trefwoorden

1. Retrieval Informatiebemiddeling, retrieval, informatiebron-
nen, deskresearch, selecteren, bewerken, evalue-
ren en rapporteren, strategisch onderzoek 

2. Documentaire Informatiesystemen Methodisch werken, doelgroepanalyse, infor-
matiebehoefteanalyse, ordeningstechnieken, 
ontsluitingssysteem, DIS, web enabled applicatie-
bouw (Adlib)

3. Multimediale Informatiediensten Systeemontwikkeling, user centered design, 
interactieve multimediale informatiedienst, at-
tendering 

4. Managementinformatie Integrale bedrijfsanalyse, SWOT, vision statement, 
doelenhiërarchie, balanced scorecard, business 
intelligence 

5. Adviseren Kennismanagement, besturen van de informatie-
voorziening, kenniseconomie, netwerken, organi-
satiecultuur, -structuur, managementstijlen, HRM
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5 Groningen

IDM/Media & Informatiemanagement is een van vier majoropleidingen van het Insti-

tuut voor Communicatie & Media. Binnen het instituut bestaan ook nog de opleidin-

gen Communicatie, International Communications en Communicatiesystemen. De 

studenten worden opgeleid tot ‘Bachelor of Communication’.

Elk majorprogramma bestaat uit vijf opleidingsspecifieke thema’s en drie instituuts-

brede thema’s van elk tien weken. Deze thema’s worden gegeven in het eerste en twee-

de studiejaar van de opleiding (zie onderstaande tabel).

In het derde studiejaar volgt een stage en een vrije ruimte van elk twintig weken. In 

de vrije ruimte heeft de student(e) de keuze om vakken/thema’s bij andere majoroplei-

dingen (binnen of buiten de Hanzehogeschool) of een extra afstudeerprofiel te volgen. 

De vrije ruimte biedt de student(e) de mogelijkheid om een lichte specialisatie vanuit 

een ander vakgebied aan te brengen (bijvoorbeeld recht, journalistiek of personeel & 

arbeid). Studenten kunnen ook kiezen voor ‘Kennismanagement’ (IDM-programma), 

‘Virtual Organizations’ (in samenwerking met Communicatiesystemen) of ‘Intercul-

tural Communications’ (in samenwerking met International Communication).

Het vierde studiejaar kent een afstudeerprofiel en een afstudeeropdracht. Het afstu-

deerprofiel, van twintig weken, is een verdieping op het IDM-specifieke onderwijs. 

Binnen IDM/Media & Informatiemanagement kunnen de studenten kiezen uit de 

profielen ‘Information Services’ en ‘Business Information’. De afstudeeropdracht 

(eveneens twintig weken) bestaat uit een onderzoek en/of advies en wordt uitgevoerd 

in samenwerking met een opdrachtgever uit het werkveld. 

Instelling Hanzehogeschool Groningen

Afdeling Instituut voor Communicatie & Media

Locatie-adres Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
Postbus 70030
9704 AA Groningen

Directeur afdeling Elly Landman

Teamleider/coördinator
voor de opleiding IDM

Jan Liefers
Telefoon: 050-5952945
j.liefers@pl.hanze.nl

Informatie www.hanze.nl
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3e studiejaar 4e studiejaar

Stage Afstudeerprofiel
• Information Services of
• Business Information

Vrije ruimte
• Kennis management of
• Virtual Organizations of
• Intercultural Communication of
• Een extra IDM-afstudeerprofiel of
• Specialisatie bij andere opleiding of
• Selectie keuzevakken

Afstudeeropdracht

ONDERWIJSPROGRAMMA Major IDM/Media & Informatiemanagement 

Naam van het blok Inhoud in trefwoorden

1. Marketing Intelligence ‘Graven in 
Gegevens’

Marketing intelligence, deskresearch, marketing, 
schriftelijk rapporteren, analysetools, schrijven van 
een marktverkenning

2. Kennismanagement ‘Kennis is 
Macht’

Kennismanagement, documentmanagement, ken-
nisbanken, informatiestromen, information storage & 
retrieval, informatie- en documentstromen

3. Media- en Informatievaardighe-
den ‘Beyond Google’

Informatievaardigheden, gebruikersinstructie, multi-
media, mediatools

4. Content Management ‘Content 
is King’

Content management, intranetredactie, CM-syste-
men, inkopen van content, elektronische nieuwsdien-
sten, media- en informatierecht

5. Intelligence ‘Speuren naar 
Sporen’

Business intelligence, datamining, onderzoekstech-
nieken, customer relations management, informatie-
analyse
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6 Rotterdam

IDM is een van vier opleidingen van de School of Communication & Media. 

Binnen de School bestaan ook nog de opleidingen Communicatie, Communi-

catiesystemen en Media- en EntertainmentManagement. De studenten wor-

den opgeleid tot ‘Bachelor of Communication’.

De vier opleidingen van de School of Communication & Media delen de zoge-

naamde major die vijftig procent van de opleidingen beslaat en waarin onder 

andere de onderwerpen projectmanagement, onderzoek, marketing, commu-

nicatie, conceptontwikkeling, Engels, ondernemerschap en productlancering 

aan bod komen. In elk lesblok van ongeveer tien weken werken de studenten 

onder begeleiding van een coach aan een project en er vinden daarnaast cur-

sussen en trainingen plaats. 

Vijfentwintig procent van de IDM-opleiding bevat typische IDM-onderwer-

pen. Dit gedeelte van de opleiding dat gedeeltelijk in het eerste jaar en gedeel-

telijk in het tweede jaar plaatsvindt wordt de specialisatieminor genoemd.

In jaar 3 gaan de studenten een half jaar op stage en kiezen zij twee zogenaam-

de differentiatieminors die zij in het andere halve jaar volgen. Studenten kun-

nen kiezen uit een aantal programma’s die aansluiten op het programma van 

jaar 1 en 2 (zogenaamde verdiepende differentiatieminors) of voor program-

ma’s van andere opleidingen en/of andere hogescholen (zogenaamde verbre-

dende differentiatieminors). 

In jaar 4 volgen de studenten nogmaals twee differentiatieminors en besteden 

Instelling Hogeschool INHOLLAND

Afdeling School of Communication & Media

Bezoekadres

Postadres

Posthumalaan 99
3072 AG Rotterdam

Postbus 23145 
3001 KC Rotterdam

Directeur school Harry de Bruin

Opleidingsmanager
voor de opleiding IDM

Maurice Kemper
Telefoon: 070-3120540
Maurice.Kemper@INHOLLAND.nl

Informatie www.inholland.nl
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zij een half jaar aan een afstudeertraject dat bestaat uit het doen van een praktijkop-

dracht voor een organisatie en het schrijven van een literatuurscriptie.

Typische verdiepende differentiatieminors voor de IDM-studenten gaan over kennis-

management, contentmanagement en informatiestrategie.

ONDERWIJSPROGRAMMA specialisatieminor IDM

Naam van het blok Inhoud in trefwoorden

1. Organisatie- en Infor-
matieadviseur

Organisatieanalyse, systematische probleemaanpak, krachten-
veldanalyse, veranderingsmanagement, soorten informatiesyste-
men, adviesvaardigheden 

2. Informatieanalyse Procesanalyse, gegevensanalyse, modelleringtechnieken, 
casetools, systeemontwikkeling

3. Bestuurskunde en 
AO

Openbaar bestuur, bestuurlijke kaart van Nederland, beleids-
cyclus, bestuurslichamen, functiescheiding, waardenkringloop, 
processen, typologieën, procedurebeschrijving

4. Kennis- en content-
management

Kenniswaardeketen, codificatie/personificatie, contentsysteem, 
indexsysteem, changemanagement, contentmanagementsyste-
men, onderhoud van websites, algemene ICT-kennis

5. Van informatiestrate-
gie tot informatiema-
nagement

Informatiebeleid, strategische modellen, strategische analyse, 
informatievoorzieningarchitectuur, management van informatie-
systemen

6. Van informatieanalyse 
tot databaseontwerp

Informatieanalyse, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, 
relationeel databaseontwerp, gebruikersinterface

7. ICT Service Manage-
ment

Beheer, SLA, ITIL, kwaliteit, inrichten, meten en evalueren van 
dienstverlening
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7 Sittard

Hogeschool Zuyd biedt binnen de Faculteit ICT vijf opleidingen aan: Informatica, 

Technische Informatica, Communication & MultimediaDesign, Network Infrastruc-

ture Design en Information Management.

Information Management (IM) is de opvolger van de opleidingen Bedrijfskundige In-

formatica (BI) en InformatieDienstverlening en -Management (IDM). 

BI en IDM nemen sinds september 2006 geen nieuwe studenten meer aan en worden 

geleidelijk afgebouwd.

Het IM-curriculum is opgebouwd aan de hand van het landelijk opleidingsprofiel 

(eindkwalificaties) voor de Bachelor of ICT (Bachelor of ICT: een competentiegerichte 

profielbeschrijving. – Amsterdam: HBO-i stichting, 2004).

IM speelt in op een belangrijke behoefte op de ICT-arbeidsmarkt: de toenemende 

vraag naar ICT’ers met een bedrijfskundige opleiding: IM leidt op tot ICT-professio-

nals die in staat zijn de informatievoorziening voor een organisatie te managen, met 

een focus op bedrijfsprocessen en communicatie.

Information Management bestaat uit een majorprogramma (180 EC’s) en uit een spe-

cialisatie in de vorm van uitstroomprofielen en keuzeblokken (60 EC’s).

De major IM bestaat uit acht onderwijsblokken van elk tien weken, een stage en een 

afstudeerfase.

De uitstroomprofielen worden ontwikkeld rondom:

• het analyseren van problemen in informatievoorziening en het leveren van oplos-

singen in de vorm van aanpassingen van informatiesystemen (de invloed van ver-

Instelling Hogeschool Zuyd

Faculteit Faculteit ICT

Locatie-adres Havikstraat 5
6235 ED Sittard
Postbus 5268
6130 PG Sittard
046-4207050

Directeur Faculteit ICT Frits Simon

Opleidingscoördinator
Information Management

Lilian Bastings
e.a.m.bastings@hszuyd.nl

Informatie http://im.hszuyd.nl
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andertrajecten op informatiesystemen)

• het analyseren, adviseren, ontwerpen en realiseren van (commerciële) informatie-

producten en -diensten (contentmanagement en business intelligence-toepassin-

gen)

• het inzetten van ICT als middel om tactische en strategische doelstellingen van 

organisaties te realiseren (informatiebeleid en informatieplanning).

Op basis van hun POP kunnen studenten ook een eigen invulling aan het uitstroom-

profiel geven.

Het onderwijs is opgebouwd rondom beroepsspecifieke competenties:

• het uitvoeren van een bedrijfsanalyse

• het uitvoeren van een informatieanalyse

• het doen van voorstellen ter verbetering en innovatie van een bedrijfsproces

• het ontwikkelen van informatiebeleid

• het specificeren van een informatiesysteem en/of bedrijfsproces

• het ontwikkelen van modellen voor het ontsluiten en opslaan van informatie en 

kennis

• het leveren van doelgroepgerichte informatie

• het bouwen van een informatiesysteem

• het implementeren van een informatiesysteem en/of bedrijfsproces

• het beheren van een informatiesysteem

• het managen van veranderprocessen.

Information Management wordt zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden. Voor 

studenten met een verwante mbo-vooropleiding én voor vwo-leerlingen wordt een 

verkorte route aangeboden.
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