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Thematisch gedeelte 
 
Marion Wittenberg (projectmanager sociale wetenschappen bij DANS) over DANS. 
 
Janneke Staaks (collectiespecialist Universiteit van Amsterdam) over approval plans. 
 
Twee aanvullende opmerkingen van Janneke: 
1. Kosten approval plans: In principe zijn er geen extra kosten aan verbonden. Wel vermoedt 
een collega dat als je meer afneemt het kortingspercentage toeneemt (dat leg je vantevoren 
vast in een memorandum of agreement) 
 
2. Toevoegen NCC gegevens: dat doet een collega van mij inderdaad handmatig. 
 
Presentaties op de nvb-site. 
 
Discussieronde over informatievaardigheden 
Introductie door Anne Rutgers: 
In Utrecht is binnen de UB een nieuw project (PIE: Partner in Education) opgestart dat zich 
richt op informatievaardighedenonderwijs. Belangrijkste doelstellingen zijn (kort samengevat): 
a) een breed en gestructureerd programma rond bibliotheekonderwijs formuleren  
b) bibliotheekonderwijs duidelijk en overzichtelijk presenteren (vb 1 centrale hoofdingang) 
c) bibliotheekonderwijs efficiënter maken (online tutorials (24/7), uniformering) 
d) bibliotheekonderwijs moderniseren  
e) klassikaal bibliotheekonderwijs kwalitatief verbeteren (vb vergroten didactische 
vaardigheden van instructiegevers) 
 
Start discussie: 

- Zijn er binnen de verschillende bibliotheken ook veranderingen gaande op het gebied 
van informatievaardighedenonderwijs? 

- Zijn er wellicht mogelijkheden voor samenwerking? Wordt er misschien al onderling 
samengewerkt? 

 
In Leiden is er een leerlijn geïntroduceerd, met online contact (o.a. virtuele rondleidingen, 
toolbox, handleidingen etc.) en fysieke contacten. Voor zowel bachelor (scriptie) als master 
(o.a. masterscriptie atelier, paperclinics (deze laatste zijn zeer succesvol, de vraag is dan ook 
of ze in de toekomst geclusterd en niet meer individueel gegeven zouden moeten worden). 
Projectleidster: Anneke Dirkx. 



 
Aan de VU zijn er modules gemaakt (A en B verplicht voor bachelorstudenten, C voor 
masterstudenten). Verder hebben ze ook webcursussen (vb informatievaardigheden voor 
docenten en een toolbox voor onderzoekers) en uitgebreide handleidingen.  
 
In Maastricht hebben ze inloopuurtjes, maar ook online self instruction modules (o.a. Internet 
Detective (red.)).  
 
Algemeen: 

 Samenwerking is er bij de nationale toetsvragenlijst-vragenbank (bevat ongeveer 600 
vragen; Leiden, UvA en Universiteit Twente). (Informatievaardighedenonderwijs per 
instelling, zie LOOWI (red.)). 
De UKB heeft een werkgroep dat zich bezig houdt met learning spaces. 

 Richten we ons op eerstejaars of stappen we pas later in in het curriculum? Algemeen 
wordt aangenomen dat het een juiste strategie is om vroeg (eenvoudig) te starten en 
om tijdens vervolgcursussen oud met nieuw te combineren.  

 Leerstof veelal digitaal aan gaan bieden, is dat wenselijk?  
 
 
 
Huishoudelijk gedeelte 
 
1. Verslag bijeenkomst van (Universiteitsbibliotheek Tilburg, 20-10-2010) 
p.3, Trijnie Horlings: per 1 januari 2012 worden er geen trefwoorden meer toegekend 
p.4, Marjo Oldenhof: Dik de Heer ipv Dick de Heer 
 
Bibliotheekperikelen: 
 
WODC: Nieuwbouw. Extra aandachtspunt: hoe om te gaan met sociale media?  
 
UB RUG: Er ligt een concept visiedocument 'Bibliotheek in beweging', de bibliotheek op weg 
naar 2020. Het moet nog goedgekeurd worden door het College van Bestuur. In 2011 zijn er op 
basis van dit document al vier projecten geformuleerd, betreffende a) de optimalisering van de 
werkprocessen, b) het stroomlijnen van de externe communicatie, c) herontwerp van de 
publieksfuncties van de UB en d) een klanttevredenheidsonderzoek. 
 
UB Leiden: Bestuurskunde gaat naar de faculteit Campus Den Haag, dichter bij het werkveld. 
Er is een nieuw beleidsplan. Per 1 september is het scriptierepositorium geopend. En men is 
aan het nadenken over 24/7 openstelling, met toegangspas. 
 
Afrika-Studiecentrum: ICT vernieuwing wordt uitgevoerd door een extern bureau. Er is veel 
aandacht voor Connecting-Africa. De bibliotheek wordt extern geëvalueerd: het rapport is nog 
niet verschenen. Gerard van de Bruinhorst en Elvire Eijkman werken aan een 
collectievormingsnotitie.  
 
UB RU: De Sociale Wetenschappen bibliotheek is getransformeerd naar studielandschappen. 
Van 80.000 naar 5.600 titels. Twee handboekerijen zijn overgebleven, de rest is overgeheveld 
naar het depot. Er zijn geen ontslagen gevallen. Wel is het zaak om weer positie te bepalen. 
Met name de medewerkers van de maatschappijwetenschappen missen de collectie in open 
opstelling. 
 
UB UvA: Collectie van de Bushuisbibliotheek gaat naar Roeterseiland. Nieuwe taak: 
wetenschappelijk medewerkers begeleiden in het opslaan van data (o.a. verkiezingsonderzoek 
in het kader van CARDS-project, psychologische testdata in het kader van het FLUOR-project). 
UvA geesteswetenschappen is nog steeds van plan te verhuizen naar het Binnengasthuisterrein. 
Er vindt geen deselectie plaats naar het IMO/IBO. Er is een visieplan dat zich richt op 2025. Dit 
is nog niet geconcretiseerd, er zijn geen directe plannen. Veel medewerkers hechten nog veel 
belang aan boeken in een open opstelling. De UB zelf zou kiezen voor wat meer digitalisering. 
Nieuw discovery tool: PRIMO. Men gaat over op Library of Congress. Indeling niet meer op 



Nederlandse Basisclassificatie en GOO-trefwoorden. In de toekomst geen informatie- en 
collectiespecialisten meer, alleen nog informatiespecialisten. Conclusie tijdschriftenevaluatie 
wijst uit dat pakketten toch rendabel zijn. FMG draagt relatief wel veel bij. 
 
UB Maastricht: Maastricht richt zich op een stimulerende omgeving (zowel digitaal als fysiek). 
Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel. De visie richt zich minder op 
onderwerpsontsluiting.  
 
UB VU: Het onderwijscentrum is opgesplitst, een deel (onderwijsadviseurs) is bij de UB terecht 
gekomen. Nieuwe zoekinterface: PRIMO. Rond juni/juli is de testomgeving klaar, dan wordt het 
onderwijsmateriaal aangepast. Verder is men met de vraag bezig: zal er voor dienstverlening 
betaald moeten gaan worden, en dan: voor welke dienstverlening (Informatievaardigheden 
doorberekenen?, betalen voor inloopsessies?)? Zaterdagopenstelling staat onder druk.  
 
TU Eindhoven: In Eindhoven heeft men gekozen voor SUMMON, implementatie is al ver 
gevorderd. Het visiedocument wordt buiten de UB besproken. In de zomer van 2012 zal de 
nieuwbouw gereed zijn. Daarin zijn 5-6 locaties samengevoegd.  
De bibliotheek wordt studielandschap. Decollectioneren betekent in dit geval niet dat het 
materiaal naar het depot gaat. Er is een bookstore app waar studenten en medewerkers boeken 
kunnen kopen. Er zijn inmiddels 3200 boeken verkocht. De winst gaat naar een goed doel.  
 
UB UU: In Utrecht zijn ze met een i-pad project gestart. Verder: hard aan de slag met 
deselecteren. Oud materiaal gaat naar het depot. De Culturele Antropologie-collectie blijft in 
zijn geheel in open opstelling. Vrijgekomen ruimte wordt gereserveerd voor studieplekken. De 
UB heeft meegedaan aan de marathon (estafette) in Utrecht.  
 
Vraag over gebruik PsycINFO: welk platform wordt geprefereerd en waarom? Losse 
opmerkingen: Proquest minder geschikt voor medische wetenschappen, WODC heeft het 
opgezegd, in Nijmegen is het gebruik van PsycINFO enorm gedaald (wil men niet liever breder 
zoeken, met bijvoorbeeld Google Scholar?), bij de UvA is PsycINFO nog wel steeds populair 
(thema komt terug in volgende bijeenkomst (red.).  
 
UB UvT: Bezuinigingen. Faculteit zorgt zelf voor het informatievaardighedenonderwijs. 
Onderwijsadviseurs zijn wegbezuinigd. Scriptorium, datalab en faculty room zijn gesloten. 
Geen verdiepingsinstructies meer. Datacentrum blijft wel open. Op dit moment is het werk 
alleen gericht op collectievorming. Grote vraag: wat blijft er over? 
 
 


