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Microdegrees in Informatiebeheer 
Duik in de informatiewereld... 

... en word onmisbaar in bibliotheken en archieven 

Vertoef je het liefst de hele dag in een bibliotheek of archief? Wil je alles weten over 
informatie en documentatie? En schrikt een digitale en snel evoluerende omgeving je niet 
af? Dan is postgraduaat informatiemanagement iets voor jou. 

Microdegrees zijn korte programma’s van één tot enkele opleidingsonderdelen over een 
bepaald thema. Je kan inschrijven voor één of meerdere microdegrees en verkrijgt na het 
beëindigen van de verschillende opleidingsonderdelen binnen het degree een attest. Behaal 
je alle microdegrees en volg je ook nog de opleidingsonderdelen uit de leerlijn professionele 
ontwikkeling, dan verkrijg je het graduaatsdiploma in het Informatiebeheer. 

 
Wie ben jij? 
Je bent actief in de informatiesector en zoekt een programma om je kort bij te scholen of je 
wilt jezelf verdiepen in een bepaald onderwerp. Een tweejarige voltijdse opleiding is voor je 
te tijdsintensief en te lang. Eventueel wil je op langere termijn een diploma hoger onderwijs 
behalen. 

 

 

 
Wanneer volg je les? 
De lessen vinden plaats op dinsdag, woensdag of vrijdag in de namiddag en avond. Bekijk 
de lessenrooster van het graduaat in het Informatiebeheer voor de specifieke 
opleidingsonderdelen binnen jouw microdegree. 

Erasmushogeschool Brussel combineert contactlessen met online leeractiviteiten om tijdens 
de begeleidingstijd op de campus te focussen op extra uitleg en ondersteuning. 

Het graduaat in het Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief werkt met een 
kwartaalsysteem, waardoor na elk kwartaal van zeven weken één of twee weken examen 
volgen. Vervolgens starten nieuwe opleidingsonderdelen. Deze lesvorm maak het mogelijk 
om de opleiding te combineren met een job of gezin. 

De voorlopige lessenrooster kan je opvragen via graduaat.informatiebeheer@ehb.be. 
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Onze Microdegrees 
Inleiding in de informatiesector 

13 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Inleiding in de sector, Types bibliotheken, Erfgoed, cultuur en 
maatschappij en Informatievaardigheden 

Metadata 

11 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Informatiebeheer 1, 2 en 3 

Publiekswerking 

11 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Collectie- en gebruikersprofielen, Marketing & PR en Project event 

IT voor informatieprofessionals 

11 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: ICT-skills, Digitalisering en Bibliotheeksoftware 

Governance in de informatiesector 

6 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Juridische aspecten van informatie en Kwaliteitszorg 

Participatie & vorming 

10 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Project Participatie en Project Vorming (keuze tussen Bibliotheek of 
Archief) 

Informatiebeheer expert 

13 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Archiefmanagement, Digitalisering en automatisering, Project 
Valorisatie en Project Trends & innovatie 

Bibliotheken expert 

9 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Collectieontwikkeling, Project Mediawijsheid en Project Trends & 
innovatie 
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Soft Skills 

12 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Soft Skills 1, 2, 3 en 4 

Design 

3 Studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Opmaaksoftware 

Open science 

4 studiepunten 

Opleidingsonderdelen: Datamanagementsoftware 

 

 

 
Ben je werkstudent? 
Werkstudenten kunnen na inschrijving vanaf 30 augustus het statuut van werkstudent 
aanvragen bij de trajectbegeleider of studentenbegeleider. Dit geeft de mogelijkheid om 
bepaalde faciliteiten te verkijgen zoals het onderwijs digitaal meevolgen of volgen via een 
zelfstudiepakket. 

Niet elk opleidingsonderdeel zal deze mogelijkheid aanbieden en daarnaast kan de docent 
bij bepaalde leeractiviteiten aanwezigheid op de campus vragen. Dit wordt in dat geval 
tijdig gecommuniceerd door de docent. 

Examenroosters worden bij inschrijving meegedeeld, zodat elke student deze momenten 
kan vrijhouden. 

 

 

 

 
Hoe schrijf je in? 
Je kan de inschrijving zelfstandig op afstand afronden of op afspraak op het secretariaat van 
campus Leuven. 

 

  

https://www.erasmushogeschool.be/nl/inschrijven
mailto:campusleuven@ehb.be
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Wat kost het? 
Het inschrijvingsgeld van een microdegree is gelijk aan deze van een graduaatsopleiding. Je 
betaalt een vaste kost per academiejaar van 245,20 euro en een variabele per studiepunt 
van 11,70 euro. Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor het beursstatuut of bijna-
beursstatuut. In dit geval betaal je verminderd inschrijvingsgeld en kan je een studiebeurs 
aanvragen, als je aan de voorwaarden voldoet. 

 

 
 
Vragen? 
Contacteer ons via graduaat.informatiebeheer@ehb.be of bezoek onze campus. 

 

 

Microdegrees in Informatiebeheer 

Opleidingshoofd: Kevin Linsingh 

Erasmushogeschool Brussel campus Leuven 

Interleuvenlaan 5 

3001 Heverlee 

016 31 99 39 // website 

mailto:graduaat.informatiebeheer@ehb.be
https://www.erasmushogeschool.be/nl/campus-leuven
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