


Zuyd Bibliotheek: grotere rol
in onderwijs en onderzoek
De bibliotheekvan Zuyd heeft een

nieuwe visie ontwikkeld. De informa-
tieprofessionals willen de opleidingen
meer ondersteunen in onderwijs en

onderzoek. Dat doen ze door infor-
matievaardigheden samen met de

opleidingen meer in te bedden in de

curricula en actief aan de slag te gaan

met accountmanagement.

Het docententeam ErgotheraPie
overweegt wat het moet doen met
de verplichte boekenlijst in het
nieuwe curriculum. "De verplichte lijst
inwisselen voor een vr'tje literatuur-
keuze heeft veel gevolgen, ook voor
de manier waarop de opleiding
toetst. Dit bespreken we binnen de

opleiding, maar daarnaast kan ook
Annette Graat, informatieprofessio-
nal bij de bibliotheek, ons ondersteu-
nen bij het zoeken naar eventuele
nieuwe opties", zegt Maaike Hollands,

docente bij de opleiding ErgotheraPie.

Dit illustreert in haar ogen de meer-
waarde van de actieve klantbenade-
ring door de medewerkers van de

bibliotheek.

Nieuwevisie
Opleidingen en lectoraten als klant
zien, is één van de speerpunten in

de nieuwe visie van de bibliotheek.
Met de nieuwe koers positioneert de

bibliotheek zich duidelijker. Het brede
aanbod was tot nog toe onvoldoende
zichtbaar. "Veel studenten en docen-
ten weten nog onvoldoende wat er

bij de bibliotheek te halen valt", zegt

Jack Pleumeekers, teamleider.
Daarom gaan de medewerkers actief
bijdragen aan de integratie van
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onderzoeksresultaten in het onder-
wijs en komt er meer aandacht voor
het ontsluiten van wetenschappelijke
informatie ten behoeve van onder-
zoek. Digitale bronnen worden uitge-
breid. En verder gaat de bibliotheek
zowel docenten als studenten onder-
steunen bij het verwerven van infor-
matievaardigheden en vindt er een

professionaliseringsslag plaats, mede

bedoeld om de efficiency te verbeteren.
"Maar ook professionaliseren door de

voortdurende veranderingen in de

omgang met inÍormatie uit te dragen."

Digitalisering
Er valt voor de bibliotheek nog een

wereld te winnen, constateren de

beide informatieprofessionals Annerie

Claus (locatie Hotel Management
School Maastricht) en Annette Graat
(locatie Nieuw Eyckholt). "Velen den-
ken nog steeds dat een bibliotheek
een ruimte met een balie en boeken

is. Maar negentig procent van alle

informatie die we kunnen leveren,

is digitaal", zegt Annerie. Zo is er toe-
gang tot tachtig databanken. leder-
een met een Zuyd-account kan inlog-
gen en databanken raadPlegen, ook

thuis. Hierin de juiste informatie
vinden en beoordelen, vergt meer

vaardigheden dan bij Google de

eerste tien zoekresultaten bekijken.
Het aanleren van die informatie-
vaardigheden is een ander speerPunt'
Dat geldt zowel voor studenten als

docenten. "We geven al langer work-
shops en instructies over het zoeken,

vinden en beoordelen van online
informatie. Dat willen we nog

nadrukkelijker verankerd zien in de

curricula", zegt Annerie hierover.

Vast aanspreekPunt
De informatieprofessionals onder-
steunen de opleidingen heel praktisch'

Annette houdt voor ErgotheraPie
bijvoorbeeld de literatuurlijst bij. Dat
neemt de docenten werk uit handen.

Deze worden zo ook geattendeerd

op nieuwe titels. Maaike: 'Als er een

interessante nieuwe titel is, wijst
Annette ons via een mail hieroP."

De informatieprofessionals kunnen
docenten en onderzoekers ook
ondersteunen bij hun literatuur-
onderzoek. De bibliotheek heeft ook
kennis in huis over auteursrecht en

plagiaat. "Nu we minder gebruik

maken van gekopieerde literatuur,
worden de studenten sneller verwe-
zen naar de bibliotheek." Dat heeft
voordelen, vindt Maaike. "De biblio-
theek stimuleert om andere litera-
tuur te raadplegen. Misschien komen
ze met nieuwe boeken en dan niet
alleen van auteurs die wij als docen-
ten aardig vinden." Annette is één

ochtend in de week bij de oPleiding
Ergotherapie aanwezig in de kan-
toortuin van de docenten. Deze

manier van werken zal waar mogelijk
verder worden uitgerold binnen Zuyd.

Levenlang leren
Kan de dienstverlening nog verder
gaan? De wil is er zeker, benadrukt

Jack. Wensen en mogelijkheden moe-

ten echter goed tegen elkaar'worden
afgewogen. De bibliotheek wil bij-
voorbeeld alumni gaan ondersteunen
bij het vinden van informatie die

steeds meer'open access' gePubli-

ceerd wordt. Hiervoor start een pilot
bij de opleidingen Ergotherapie en

Logopedie. Annette: "ruist omdat
deze alumni vaak in een kleine prak-

tijk werken, zijn ze verstoken van

databanken. Nu steeds rneer onder-

zoekers via open access publiceren,

kunnen wij interessante wetenschaP-
pelijke artikelen voor ze vinden." Jack

vindt dit eigenlijk vanzelfsprekend.
Zuyd heeft de mond vol van levenlang
leren. "Dan hebben wij een maat-
schappelijke verantwoordelUkheid
naar de professionals om ze te bluven

ondersteunen." l FC
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