
Masterclass
Voorjaar 2010 

Voor:
Managers en consulenten grote stedelijke 
bibliotheken en Provinciale Service Organisaties 
met onderwijs in hun portefeuille

Kosten
De masterclass Biebsearch is ingediend bij het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in
het kader van landelijke bibliotheekvernieuwing. Bij
toekenning van vernieuwingsgelden worden er geen
deelnamekosten voor de masterclass in rekening
gebracht.

Belangstelling?  
De masterclass begint medio januari en duurt tot juni.
De intake vindt plaats op:
• dinsdag 8 december tussen 9.00 en 14.00 uur, locatie

bibliotheek Zwolle
• dinsdag 15 december tussen 13.00 en 17.30 uur, locatie

bibliotheek Zwolle

Locatie gegevens 
Bibliotheek Zwolle Centrum
Na 11.00 uur: Diezerstraat 80, 8011 RJ Zwolle
Voor 11.00 uur: Personeelsingang Spoelstraat tegenover
nr. 10 (dit is aan de achterkant van het gebouw)

Routebeschrijving en parkeermogelijkheden:
http://www.bibliotheekzwolle.nl/?cid=153  
Wilt u gebruik maken van deze unieke kans? Stuur dan
voor 1 december bijgevoegde aanmeldingskaart retour.

Voor meer informatie over Biebsearch en/of deze mas-
terclass, kunt u contact opnemen met:

Annemarie van Essen,
Consultant Biebsearch
T. 06-20776007
E. annemarie.vanessen@obd.nl



Vanwege de massale landelijke belangstelling voor het serviceconcept
Biebsearch komt het netwerk van Overijsselse bibliotheken met een bijzonder
aanbod: een masterclass Biebsearch. In acht intensieve trainingsdagen wordt u
klaargestoomd om dit project te kunnen organiseren en beheren in uw eigen
werkgebied. Maak gebruik van deze unieke kans om de alliantie met scholen
aan te gaan en intensief samen te werken aan nieuwe diensten en werkvormen
om leerlingen te ondersteunen bij hun studie.

De Masterclass 
Onderwijsinstellingen en bibliotheken hebben massaal
belangstelling getoond voor het Biebsearch-concept.
Vanuit de vraag naar landelijke regie en de bewaking van
het concept is er behoefte aan een duidelijk
overdrachtsmodel van Biebsearch.
Het concept vergt een sterke organisatie en vooral ook de
wens om vanuit het ondernemerschap van bibliotheken
de alliantie met scholen aan te gaan. Een dergelijk traject
vergt tijd, kosten, een sterke projectplanning en de
mogelijkheid om gebruik te maken van een groter
netwerk. De masterclass gaat in op al deze elementen.

Doelgroep
De masterclass is bedoeld voor managers en consulenten
van grote stedelijke bibliotheken en Provinciale Service
Organisaties (met onderwijs in hun portefeuille). Voor
beide groepen geldt dat zij een stevig mandaat moeten
hebben om te investeren in deze dienstverlening.

Voorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de Masterclass dienen de
deelnemers aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• ambitie om aan 25.000 leerlingen service te bieden
• mee willen doen aan een franchiseformule
• bereidheid om een deelnameovereenkomst te tekenen  
Organisaties dienen bij voorkeur gebruik te maken van
een aquabrowser.

Na aanmelding volgt een intake waarin de ambities
worden getoetst. De intake wordt afgenomen met de
deelnemer en de directeur van de organisatie.

Doelstelling
Concreet willen we dat de deelnemers na het volgen van
de Masterclass:
• kennis hebben van het project Biebsearch en de diverse

facetten binnen het traject
• kennis hebben van het onderwijsveld, de

ontwikkelingen en de belangrijkste spelers
• projectvaardigheden toepassen om Biebsearch te

kunnen organiseren en beheren 

Inhoud masterclass 
De masterclass Biebsearch bestaat uit acht dagen (vier
bijeenkomsten van twee dagen inclusief overnachting)
en een terugkomdag verspreid over een periode van een
half jaar tot een jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden
alle elementen van Biebsearch vanuit verschillende
invalshoeken behandeld.
Zaken die aan de orde komen zijn:
• begrip van het onderwijsveld
• belangrijkste spelers en ontwikkelingen op

onderwijsgebied
• techniek achter Biebsearch
• elementen mediawijsheid in Biebsearch
• transport en logistiek
• verkoopproces Biebsearch
• projectvaardigheden
• afspraken rond franchise en bewaking concept

Het gehele opleidingstraject wordt begeleid door
docenten en begeleiders uit de praktijk. Zij leveren een
belangrijke bijdrage aan het uitvoeren en bespreken van
op de werksituatie geënte cases.

Biebsearch in een notendop 
Biebsearch is de naam van een grootschalig
samenwerkingsproject tussen het voortgezet
onderwijs, ROC’s en de bibliotheek. Binnen dit
project werken de bibliotheek en het onderwijs
aan nieuwe diensten en werkvormen om
leerlingen te ondersteunen bij hun studie.
Samen zoeken zij naar mogelijkheden om
leerlingen te begeleiden. Door de krachten te
bundelen en uit te gaan van elkaars sterke
punten, ontstaat er een dynamische wereld
waar school, bibliotheek en de leerlingen
profijt van hebben.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


