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Visiedocument Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de afdeling
Biomedische Informatie (BMI) van de KNVI
Missie BMI
De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) is één van de werkgroepen van Afdeling Biomedische
Informatie (BMI) van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). De
BMI stelt zich ten doel om de kwaliteit van de biomedische informatie en literatuurvoorziening in
Nederland te bevorderen en de contacten tussen vakgenoten op dit gebied te onderhouden d.m.v.
bijeenkomsten en het organiseren van symposia en bij- en nascholingscursussen.
De CBN houdt zich bezig met de invulling van deze doelstelling door het organiseren van bij- en
nascholingscursussen ter ondersteuning van de biomedische informatieprofessionals.

Visie
De CBN draagt bij aan de professionalisering van de biomedische informatieprofessionals in het
veranderende informatielandschap. De CBN beantwoordt de vraag: "Wat heeft de biomedische
informatieprofessional nodig aan bij- en nascholing om in 2025 tegemoet te kunnen komen aan de
informatiebehoeftes van de werknemers en studenten in de gezondheidszorg"? Hierbij wordt
ingespeeld op de gevolgen van het veranderende informatielandschap en de ICT mogelijkheden voor
de uitvoering van de rol van informatieprofessional in de verschillende organisaties.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Open Science, bijdrage aan de profilering van de eigen organisatie.

Strategie en uitvoering
Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de kennis en vaardigheden van
informatieprofessionals in het biomedische vakgebied. Het monitoren van de
kwaliteitsontwikkelingen en bijdragen aan mogelijke certificering van de beroepsopleidingen voor
informatieprofessionals.
Activiteiten:
-

-

-

Het aanbieden van relevante cursussen en workshops op basis van de behoeftes aan
nascholing en de ontwikkelingen in de rol van de informatieprofessionals in de
gezondheidszorg
Het inventariseren van bij- en nascholingsbehoefte bij BMI leden door middel van enquêtes
Het gezamenlijk ontwikkelen van relevante cursussen en opleidingen op het gebied van de
informatiedienstverlening in het biomedische vakgebied
Het attenderen van BMI-leden op interessante bij- en nascholingsactiviteiten in binnen en
buitenland, inclusief online webinars
Het inventariseren van bij- en nascholingsbehoefte bij BMI leden door middel van enquêtes
Het stimuleren van deelname aan (inter-)nationale congressen door leden van de BMI
Het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsverbanden op het gebied van
professionalisering van biomedische informatieprofessionals (bijv. binnen KNVI, Europa
(EAHIL), LOOWI)
Het (mede) organiseren van bijeenkomsten waarin de ontwikkelingen op het terrein van de
geneeskundige en gezondheidskundige informatie nader belicht worden (bijv. directe
klinische ondersteuning (clinical librarian, point of care), onderzoeksondersteuning).

