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Positie bibliotheek in de universiteit 

Maakt digitalisering de afstand tussen 
bibliotheek en haar gebruikers 

 

a) Groter? 

 

b) Kleiner? 

 

 
 

 

 

 







De traditionele bibliotheek 

 Bewaarplaats boeken en tijdschriften 

 Klein aantal selecteurs bewaken kwaliteit 

 Administratie om te weten wat we hebben, 
waar het staat of aan wie het is uitgeleend 

 De gebruiker komt en gaat zonder veel 
(inhoudelijk) contact met de bibliotheek-
medewerker 

 De informatiewereld is relatief eenvoudig en 
makkelijk te begrijpen: al doende leert men 

 

 
 

 

 

 



Wat doen we nu anders? 

 Elektronisch publiceren 

 Breed scala informatievaardigheden trainingen 

 Erasmus Data Service Centre 

 Impact meten 

 Collaboratories inrichten 

 Website Research Matters 

 

Dit brengt ons allemaal dichter bij de gebruiker 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Met digitale bronnen kun je veel meer! 

 

 Datamining 

 Expert profielen genereren 

 Impact repositories bouwen 

 Geavanceerde zoeksystemen ontwikkelen 

 De gebruiker opzoeken en volgen op Internet 

 Over de grenzen van je instituut samenwerken 

 Diensten delen 

 

 

 
 

 

 

 



Informatievaardigheden 

 Bronnenkennis 

 Methoden en technieken literatuuronderzoek 

 Informatiemanagement 

 Organisatie informatie industrie 

 Beoordelen en waarderen van informatie 

 Internet research 

 Citeren en plagiaat 

 Open Access publiceren 

 Datamanagement 

 Scriptie atelier (academic writing) 

 

 

 



Meten impact van onderzoek 

 

 Wetenschappelijke impact 

 Maatschappelijke impact 

 Beleidsimpact 

 Media impact 



Meten impact van onderzoek 

 

Interne beschrijvende statistiek van de 
publiceercultuur van wetenschapsgebieden op 
basis waarvan publiceerstrategieën worden 
bepaald 

 

Impact Repository waarin het geheugen van de 
wetenschappelijke activiteiten van de instelling 
wordt opgebouwd 

 

In nauwe samenwerking met CWTS 



Meten impact van onderzoek 

Bronnen 
 

 Metis 

 Web of Science 

 Scopus 

 Institutional Repository RePub 

 WorldCat 

 IkRegeer.nl 

 Google Scholar 

 



Collaboratories 

Collaboratories zijn leer- en werkomgevingen 
gericht op een eigen inhoudelijk vakgebied 

 

In die zin zijn collaboratories de digitale 
equivalent van de fysieke studie- en 
werkplaatsen in de bibliotheek 

 

 

 



Collaboratories 

Collaboratories zijn een manier om de digitale 
bibliotheek vorm te geven en te positioneren in 
de digitale leeromgeving van de student en de 
digitale werkplaats van de onderzoeker 

 

 



Collaboratories 

De processen die zich afspelen binnen de 
collaboratories hebben te maken met 
informatiegebruik, kennisgeneratie en 
het produceren van nieuwe 
informatiebronnen 

 

 

 



Elektronisch Publiceren 

 Werkstukken 

 Scripties 

 Wetenschappelijke publicaties 

 Professionele publicaties 

 Presentaties 

 Leermiddelen 

 Datasets 

 

 

 



Repository 

Bronnen die duurzaam worden opgeslagen, 
ontsloten en toegankelijk gemaakt via een 
institutional repository 

 

 

 

 



Positie bibliotheek buiten de instelling 



Positie bibliotheek buiten de instelling 

Als we alleen kijken naar de 

universiteitsbibliotheken 

 

Waarom 13 repositories? 

Waarom 13 acquisitieafdelingen? 

Waarom 13 catalogiseerafdelingen? 

Waarom 13 helpdesks? 

Waarom … ? 

 

Dit vraagt om verregaande samenwerking! 

 



Positie bibliotheek buiten de instelling 

Samengaan en -werken 

 

 Gezamenlijke catalogusbouw, -onderhoud en 
ontwikkeling op basis van Marc21 records 

 Centrale licentieadministratie voor HO 
Nederland 

 Landelijk authenticatiesysteem voor HO 

 Marktplaats voor cursussen informatievaardig-
heden 



Positie bibliotheek de de instelling 

Samengaan en -werken 

 

 Virtueel scriptie atelier 

 Vakgericht samenwerken in de begeleiding/advisering 
van studenten bij het zoeken en verwerken van 
informatie 

 Apps-bank gericht op wetenschappelijke 
content 

 Landelijke licenties op webbased ICT, zoals 
voor VRE’s 

 

 

 



Ontwikkelingen en uitdagingen 

 De opkomst van Virtuele Organisaties en het 
daarvoor beschikbaar maken van wetenschap-
pelijke informatiediensten 

 

 eScience: de impact en implicaties van 
zogenaamde cyberinfrastructure 
(onderzoeksomgeving die het verzamelen, 
opslaan en beheren van data en de integratie 
en visualisatie daarvan ondersteunt met behulp 
van informatieverwerkende diensten over de 
grenzen van organisaties heen) 

 



Ontwikkelingen en uitdagingen 

 eResearch: grensverleggende mogelijkheden 
voor onderzoek door digitalisering en de 
beschikbaarheid van immense hoeveelheden 
data 

 

 Data: management, beschrijving, metada-
tering, interoperabiliteit, migratie en 
preservering 

 



UB 2020 

 Creëert toegankelijke links tussen alle 
onderdelen en stadia van onderzoek, van data 
tot publicaties (= onderzoeksvoorstellen, -
aanvragen, -beoordelingen, ruwe data, 
bewerkte data, software, wetenschappelijke 
publicaties, vakpublicaties, beeld- en 
geluidsfragmenten, presentaties, patenten, 
proceedings, enz.) 

 

 Overbrugt institutionele en domein verschillen 
ten dienste van interdisciplinaire initiatieven 

 



UB 2020 

 Koppelt wetenschappelijke informatie en 
collecties aan onderzoekstrategieën 

 Maakt navigatie, ontdekking en toegang 
mogelijk via geavanceerde zoekinstrumenten 

 Communiceert onderzoeksresultaten 

 Meet waarden in het wetenschappelijk 
communicatieproces 

 

 

 



UB 2020 

 Ondersteunt academisch schrijven en 
strategisch publiceren 

 Behartigt auteurs- en datarechtelijke aan-
gelegenheden 

 Draagt zorg voor het preserveren van kritische 
materialen 

 

 

 



De UB over 5 tot 10 jaar 

Wetenschappelijke kennis en informatie groeit 
exponentieel en de overdracht vindt steeds 
sneller en via ingewikkelde structuren plaats 
met behulp van steeds nieuwe technologie. 

 

De UB zal in de toekomst continue vernieuwend 
moeten zijn. Dat betekent meer projectmatig 
werken (vandaag houden we ons met zaken 
bezig waarvan gisteren nog niemand had 
gehoord) en vraagt een grote mate van 
flexibiliteit 



UB 2020 

De UB is primair geen bewaarplaats meer van 
gedrukte informatiebronnen 

 

De UB houdt zich bezig met het doorgronden van 
wetenschappelijke informatie en data door deze 
doorzoekbaar te maken met zogenaamde 
‘discovery tools’, te analyseren, te visualiseren, 
te vergelijken en de impact ervan te meten 



De UB over 5 tot 10 jaar 

De UB is daarmee een laboratorium geworden 
waar informatie wordt gestructureerd, 
geïntegreerd, geanalyseerd en gepresenteerd 
op een zodanige manier dat het bijdraagt aan 
de wetenschappelijke verdieping. 



UB 2020 

 Kleinere bibliotheekstaf 

 Minder administratief/registratief 

 Meer innovatief, ontwikkelend, metend, 
analyserend, adviserend en scholend 

 Versmolten met de primaire processen 
onderwijs en onderzoek 

 Deel van de UB-staf vormt onderdeel van de 
wetenschappelijke staf met speciale aandacht 
voor informatie- en datamangement 

 Minder generiek, meer specifiek, rekening 
houdend met disciplineverschillen 

 

 



Bibliotheekstaf 

Competenties en expertise 

 

 Communicatie 

 Netwerken 

 Didactische kennis en vaardigheden 

 Vakgericht 

 ICT kennis 

 Zoekmachines 

 Datamanagement 

 Kennis van statistiek 

 Projectmanagement 

 

 

 




