
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Leerplan 
 

OPLEIDING 
 

Uitbreidingsmodules 
 

Modulair 
 

Studiegebied 
Bibliotheek-, Archief- en Documentatiekunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goedkeuringscode: 2013/805//6/D 31 mei 2013 
 



Leerplan uitbreidingsmodules studiegebied Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde 31 mei 2013 1 

STRUCTUURSCHEMA 

1.1 INITIATIE BIBLIOTHEEK-, DOCUMENTATIE- EN INFORMATIEKUNDE 

 

Initiatie Bibliotheek-, 

Documentatie- en 

Informatiekunde

220 Lt

Introductie

in het beroepsveld

40

Formele ontsluiting

20

Inhoudelijke 

ontsluiting en 

beschikbaarstelling

40

Bibliotheek-

automatisering

40

Klantgerichte 

communicatie

40

Inlichtingenwerk

en collectievorming

40

Specifieke 

collecties en 

informatiematerial-

en in bibliotheken 

en documentatie-

centra

10

Specifieke 

bibliotheek- en 

documentatietech

nieken

40

Specifieke 

archieftechnieken

40

Informatie-

bemiddeling in 

functie van 

specifieke 

klantengroepen

20

Specifieke 

collecties en 

archiefstukken

10
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1.2 INITIATIE ARCHIEFKUNDE 

Oriëntatie

in het archiefwerk

40

Verwerken 

en beheren van 

archiefstukken

40

Ontsluiten 

van 

archiefstukken

40

Materiële zorg

40

Publieks-

bereik, 

inlichtingenwerk en 

beschikbaarstelling

40

Initiatie 

Archiefkunde
200 Lt

Specifieke 

archieftechnieken

40

Specifieke 

collecties en 

archiefstukken

10
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1.3 BEHOUDSMEDEWERKER ERFGOED 

 

Algemene oriëntatie 

cultureel erfgoed

40

Materialen

cultureel erfgoed A

40

Materialen

cultureel erfgoed B

40

Materialen

cultureel erfgoed C

40

Bewaaromgeving

cultureel erfgoed

40

Omgaan met de 

collectie cultureel

erfgoed

40

Behoudsmedewerker 

Erfgoed

240 Lt

Specifieke

archieftechnieken

40
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MODULES 

Naam Code Lestijden 

Specifieke archieftechnieken M BD G035 40 

Specifieke bibliotheek – en documentatietechnieken M BD 034 40 

Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen M BD 036 20 

Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en 
documentatiecentra 

M BD 037 10 

Specifieke collecties en archiefstukken M BD G038 10 
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1 INLEIDING 

 

De uitbreidingsmodules binnen het studiegebied Bibliotheek, Archief en Documentatiekunde beogen 
een uitbreiding, verdieping of verbreding van de kennis en vaardigheden uit de respectievelijke 
basisopleidingen: 

 Initiatie Bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde 

 Initiatie archiefkunde 

 Behoudsmedewerker erfgoed 

De uitbreidingsmodules maken geen deel uit van de basisopleidingen. Elke uitbreidingsmodule wordt 
bekrachtigd met een deelcertificaat. 

 

De algemene doelstellingen uit de basisopleidingen zijn terug te brengen tot drie clusters, en worden 
als verworven beschouwd: 

 verwerven van een referentiekader met betrekking tot het beroepsveld 

 het beheersen van de elementaire technische handelingen gekoppeld aan de deelsector 

 het beheersen van de dienstverlenende vaardigheden in functie van de gebruiker 

 

In een snel evoluerende sector zoals die van informatiebemiddeling en erfgoed is het belangrijk voor 
uitvoerende medewerkers om hun basiskennis te kunnen uitbreiden via een korte module die focust 
op een specifieke techniek of ander deelaspect uit de basisopleidingen. 

 

De uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken (M BD G035) geeft cursisten de kans om een 
bepaalde techniek, die in de basisopleiding wel aangeboden wordt diepgaander te bestuderen of om 
nieuwe concepten of recente evoluties te leren kennen op een formele, didactische wijze. Hetzelfde 
doel heeft de uitbreidingsmodule Specifieke bibliotheek- en documentatietechnieken (M BD 034), 
maar dan niet gericht op archieven, maar wel op bibliotheken en documentatiediensten. 

Klantgericht communiceren, publiekswerking e.d. wordt aangeboden in de basisopleiding, maar de 
uitbreidingsmodule Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen (M BD 036) biedt 
de mogelijkheid intensief toe te spitsen op een bepaalde doelgroep of bepaalde methodieken, relevant 
voor bepaalde types van bibliotheken. 

De tweede korte uitbreidingsmodules Specifieke collecties en informatiematerialen voor bibliotheken 
en documentatiecentra (M BD 037) en Specifieke collecties en archiefstukken (M BD G 038) focussen 
dan weer op een specifiek onderdeel van de collectie in de verschillende deelsectoren. 

 

Op deze manier heeft elke cursist de kans om zijn certificaat dat een brede inzetbaarheid in de 
bibliotheek- en informatiesector beoogt, een meerwaarde te geven, toegespitst op zijn concrete 
werksituatie. De instroom zal waarschijnlijk kleiner en homogener zijn dan in de basisopleidingen, wat 
de mogelijkheid geeft om zeer praktijkgerichte en interactieve methodieken te gebruiken. 
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2 BEGINSITUATIE 

 

Zie instapvoorwaarden bij elke uitbreidingsmodule. 
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3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 

3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

In een snel evoluerende sector zoals die van informatiebemiddeling en erfgoed is het belangrijk voor 
uitvoerende medewerkers om hun basiskennis te kunnen uitbreiden via een korte module die focust 
op een specifieke techniek of ander deelaspect uit de basisopleidingen. 

3.2 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen in de verschillende modules aan bod. 

Code Sleutelvaardigheid Verklaring 

SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een 
taak nauwkeurig te voltooien. 

SV04 BESLISSINGSVERMOGEN In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een 
handeling over te gaan, en er ook de 
verantwoordelijkheid voor op te nemen. 

SV06 CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel te 
onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer 
met mensen met verschillende opvattingen en 
achtergrond). 

SV08 DIENSTVERLENENDE 
VAARDIGHEID 

In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg 
te verlenen. 

SV19 LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV28 RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtneming 
van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. 

SV32 ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 
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4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 

 

Naargelang de uitbreidingsmodule zullen, naast een goed uitgerust leslokaal met 

projectiemogelijkheden en internetaansluiting, ook specifieke materialen nodig zijn, zoals bepaalde 

software, specfieke bibliotheekmaterialen… 

Deze materialen kunnen ofwel bezorgd worden door de betrokken docent, ofwel door het centrum 

zelf, via bv. tijdelijke inlogmogelijkheden bij bepaalde softwareleveranciers, bruikleen bij bibliotheken 

of documentatiecentra… 

Bij bepaalde uitbreidingsmodules is het zinvol om lessessies in een concrete werksetting te 

organiseren, bv. voor specifieke archieftechnieken. 

De ruimtes en lokalen waar de lessen plaats vinden dienen steeds te beantwoorden aan de 

reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. 
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5 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 

Aangezien de cursisten het certificaat van de basisopleiding waaraan deze uitbreidingsmodules 
gekoppeld zijn verworven hebben, hebben ze ook de nodige basiskennis om te functioneren in het 
ruime veld van bibliotheken, archieven en documentatiecentra. Bovendien zullen bepaalde cursisten 
ook kunnen reflecteren op hun eigen werksituatie in de sector. 

De gehanteerde werkvormen kunnen dus, naast het klassieke doceren, best zo interactief mogelijk 
zijn. Zo bekomt men de beste uitwisseling van ervaringen en praktijksituaties tussen lesgever en 
cursist: 

 werkcollege; 

 casusonderwijs of probleemgestuurd onderwijs; 

 discussie; 

 opdrachten (individueel en in groep). 
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6 EVALUATIE VAN DE CURSISTEN  

Het leerplan voorziet niet in concrete opdrachten. Opgaven moeten opgesteld worden in functie van 
de te bereiken doelstellingen, de beschikbare tijd en het voorhanden zijnde materiaal en materieel. 

Elke doelstelling van het leerplan moet ten minste één keer geëvalueerd worden. Als alle cursisten 
alle opgaven uitgevoerd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het duidelijk of de 
doelstellingen bereikt werden. 

Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen of een opdracht uitvoeren, krijgt elk aspect hiervan 
de aandacht. 

Binnen de doe-activiteiten zijn een aantal factoren te onderscheiden: 

 cognitieve factoren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; 

 psycho-motorische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhoudingen, gebruik van 
materialen, oog-handcoördinatie, evenwicht; 

 werkmethode en attitudes: bijv. werken binnen vooropgestelde limieten, thema's, tijd, 
aantallen en formaten; orde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, organisatie, sociale 
omgang, veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, 
zelfstandigheid; 

 beoordelingsvermogen. 

Er kan ook op verschillende momenten worden geëvalueerd: tijdens het opstellen van een 
bewerkingsvolgorde, tijdens of na een bewerking of na een afwerking. Duidelijke afspraken met de 
cursisten zijn hierbij noodzakelijk. Indien deze openheid er niet is, ontstaan betwistingen en blijft 
zelfevaluatie uit. 

Een zinvolle opdracht werkt een zinvolle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten door positieve 
appreciatie, maar wijs op fouten en tekortkomingen. Tussentijdse evaluaties en de evolutie van de 
cursist zijn van groot belang voor de eindevaluatie. 

Maak duidelijke afspraken met de cursist, zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg bij elke 
opdracht uit op welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ontwikkelt zo het vermogen om het eigen 
werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid is immers 
zelfevaluatie. 
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7 MODULE: SPECIFIEKE ARCHIEFTECHNIEKEN (M BD G035 – 40 LESTIJDEN) 

7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 

In deze module worden specifieke archieftechnieken aangeleerd en concreet ingeoefend. Deze technieken hebben betrekking op één specifiek aspect van de 
technische verwerking van de archiefstukken.  

7.2 BEGINSITUATIE  

De cursisten beschikken over een van de certificaten van de opleidingen Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde (BO BD 001), Initiatie 
archiefkunde (BO BD 002), Behoudsmedewerker erfgoed (BO BD 003) of voldoet aan een van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende 
modules volgens het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen 
doelen (ED) en uitbreidingsdoelstellingen (U) (steeds 
cursief) 

De cursisten kunnen 

BC, ED, U Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

B
O

 B
D

 

0
0
1

 

B
O

 B
D

 

0
0
2

 

B
O

 B
D

 

0
0
3

 

het verband leggen tussen specifieke 
archieftechnieken en de algemene gangbare 
archieftechnieken. 

BC 
024 

BC 
019 

BC 
033 

Plaats en functie van de specifieke 
archieftechniek 

 

Uitbreiding, verdieping of verbreding van één 
specifiek aspect van de technische verwerking 
van archiefstukken, bijv. digitaliseren, digitaal 
archiveren … 

Relatie van de specifieke techniek met de 
materialen 

Beoordelingscriteria voor specifieke techniek: 

 voor- en nadelen; 

 efficiëntie; 

 prijs/kwaliteit; 

 … 

Ten behoeve van de cursist 
die instroomt vanuit de Initiatie 
BDI-kunde kan het nuttig zijn 
de gangbare materialen en 
archieftechnieken kort aan te 
brengen. 

de specifieke archieftechnieken correct toepassen. BC 
025 

BC 
020  

BC 
034 

op een kritische manier de specifieke 
archieftechnieken beoordelen. 

BC 
026 

BC 
021 

BC 
035 
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7.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 

LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. 

SV19 
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8 MODULE: SPECIFIEKE BIBLIOTHEEK – EN DOCUMENTATIETECHNIEKEN (M BD 034 – 40 
LESTIJDEN) 

8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 

In deze module worden specifieke bibliotheek - of documentatietechnieken aangeleerd en concreet ingeoefend. Deze technieken hebben betrekking op één 
specifiek aspect van de technische verwerking van de informatiematerialen, meer bepaald op de formele ontsluiting of op de inhoudelijke ontsluiting. 

8.2 BEGINSITUATIE  

De cursisten beschikken over het certificaat van de opleiding Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde of voldoet aan een van de overige 
toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules volgens het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (U) (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC 

ED 

U 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

het verband leggen tussen specifieke bibliotheek– of 
documentatietechnieken en de algemene gangbare 
bibliotheektechnieken. 

BC 021 Plaats en functie van de specifieke 
bibliotheektechniek. 

Uitbreiding, verdieping of verbreding van één 
specifiek aspect van de technische verwerking 
van informatiematerialen, zoals bijv. technieken 
voor bewaren en beheren van fotocollecties, 
technieken van preservatie … 

Relatie van de specifieke techniek met de 
materialen 

Beoordelingscriteria voor specifieke techniek: 

 voor- en nadelen; 

 efficiëntie; 

 prijs/kwaliteit; 

 … 

Naargelang de praktijkvoorbeelden 
die gelinkt zijn aan werksituaties 
van cursisten, kan de focus gelegd 
worden op bepaalde genres of 
deelcollecties. 

de specifieke bibliotheek– of documentatietechniek 
correct toepassen. 

BC 022 

op een kritische manier de specifieke bibliotheek– of 
documentatietechnieken beoordelen. 

BC 023 
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8.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV02 

LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. 

SV19 

RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken 
met inachtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. SV28 

ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te 
werken. SV32 
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9 MODULE: INFORMATIEBEMIDDELING IN FUNCTIE VAN SPECIFIEKE KLANTENGROEPEN (M BD 
036 – 20 LESTIJDEN) 

9.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 

In deze module worden technieken voor de informatiebemiddeling naar specifieke klantengroepen aangeleerd en concreet ingeoefend. 

9.2 BEGINSITUATIE  

De cursisten beschikken over het certificaat van de opleiding Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde of voldoet aan een van de overige 
toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules volgens het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

9.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (U) (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC 

ED 

U 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

het verband leggen tussen de eigenheid van de 
klantengroepen en de informatiebemiddeling 

BC 027 Typologie van de verschillende doelgroepen en 
hun eigenheid 

Methoden en technieken van 
informatiebemiddeling naar een specifieke 
klantengroep, bijv. jeugd, allochtonen, senioren 
… 

Bespreking en evaluatie van verschillende 
casussen 

De cursist kan voor de casus de 
focus leggen op 1 bepaalde 
doelgroep, afhankelijk van zijn 
werksituatie. 

de aangeleerde vaardigheden correct gebruiken. BC 028 

op een kritische manier reflecteren op de aangeleerde 
vaardigheden. 

BC 029 

 

9.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

BESLISSINGSVERMOGEN In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de 
verantwoordelijkheid voor op te nemen. SV04 
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CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties 
(onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). SV06 

DIENSTVERLENENDE 
INGESTELDHEID 

In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te verlenen. 
SV08 

LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. 

SV19 

RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken 
met inachtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. SV28 

ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te 
werken. SV32 
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10 MODULE: SPECIFIEKE COLLECTIES EN INFORMATIEMATERIALEN IN BIBLIOTHEKEN EN 
DOCUMENTATIECENTRA (M BD 037 – 10 LESTIJDEN) 

10.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 

In deze module wordt de probleemstelling rond specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra behandeld en uitgediept. 
De uitdieping heeft betrekking op de collectievorming of op de beschikbaarstelling van een specifieke collectie of specifieke informatiematerialen in 
bibliotheken en documentatiecentra. 

10.2 BEGINSITUATIE  

De cursisten beschikken over het certificaat van de opleiding Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde of voldoet aan een van de overige 
toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules volgens het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

10.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (U) (steeds cursief) 

De cursisten kunnen 

BC 

ED 

U 

Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

de plaats en de functie, het belang en de problematiek 
van specifieke collecties schetsen. 

BC 030 Plaats, functie, belang en problematiek van een 
specifieke collectie of van specifieke 
informatiematerialen, bijv. literatuur van 
verschillende taalgebieden, genres, speciale 
dragers zoals e-books, literatuur voor 
doelgroepen … 

Collectievorming voor een specifieke collectie of 
specifieke informatiematerialen. 

Beschikbaarstelling van een specifieke collectie 
of specifieke informatiematerialen. 

Naargelang de praktijkvoorbeelden 
die gelinkt zijn aan werksituaties 
van cursisten, kan de focus gelegd 
worden op bepaalde genres of 
deelcollecties. 

het verband leggen tussen speciale collecties en 
informatiematerialen in bibliotheken en 
documentatiecentra en het algemeen bibliotheek – en 
documentatiewerk.  

BC 031 

 

10.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
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BESLISSINGSVERMOGEN In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de 
verantwoordelijkheid voor op te nemen. 

SV04 

LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. 

SV19 

RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken 
met inachtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. SV28 

ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te 
werken. SV32 
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11 MODULE: SPECIFIEKE COLLECTIES EN ARCHIEFSTUKKEN (M BD G038 – 10 LESTIJDEN) 

11.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODULE 

In deze module wordt de probleemstelling rond specifieke collecties en archiefstukken behandeld en uitgediept. De uitdieping heeft betrekking op de 
collectievorming of op de beschikbaarstelling van een specifieke collectie of specifieke archiefstukken. 

11.2 BEGINSITUATIE  

De cursisten beschikken over een van de certificaten van de opleidingen Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde (BO BD 001), Initiatie 
archiefkunde (BO BD 002) of voldoet aan een van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules volgens het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

11.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Leerplandoelstellingen  

met inbegrip van basiscompetenties (BC), eigen doelen 
(ED) en uitbreidingsdoelstellingen (U) (steeds cursief) 

 

De cursisten kunnen 

BC, ED, U Leerinhouden Specifieke pedagogisch-
didactische wenken 

B
O

 B
D

 

0
0
1

 

B
O

 B
D

 

0
0
2

 

de plaats en de functie, het belang en de problematiek 
van een specifieke collectie en archiefstukken schetsen.  

BC 
032 

BC 
022 

Plaats, functie, belang en problematiek van een 
specifieke collectie of van specifieke 
archiefstukken. 

Collectievorming voor een specifieke collectie of 
specifieke archiefstukken. 

Beschikbaarstelling van een specifieke collectie 
of specifieke archiefstukken. 

Ten behoeve van de cursist die 
instroomt vanuit de Initiatie BDI-
kunde kan het nuttig zijn de 
gangbare materialen en 
archieftechnieken kort aan te 
brengen. 

het verband leggen tussen een specifieke collectie en 
specifieke archiefstukken en het algemeen archiefwerk.  

BC 
033 

BC 
023 

 

11.4 SLEUTELVAARDIGHEDEN 

Volgende sleutelvaardigheden komen aan bod in deze module: 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te 
verdiepen. 

SV19 
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