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1 - Casus Universiteitsbibliotheek VU 
Daniel Drittij (d.drittij@ubvu.vu.nl) & Imke Limpens (i.limpens@ubvu.vu.nl) 
Het gebruik van leerlijnen rond academische vaardigheden is sterk in opkomst bij de VU. 
Een samenwerking met het Onderwijscentrum in het kader van de Educatieve Middelen Pool 
(EMP) maakte het mogelijk om op het juiste moment aan te haken bij verbetertrajecten 
van bachelorcurricula. Een lezing in het begin van het project aan een groep docenten over 
het belang van toetsing van informatievaardigheden heeft een belangrijke rol gespeeld in 
het bewustwordingsproces. Inmiddels besteedt 90% van de bacheloropleidingen aandacht 
aan informatievaardigheden in samenwerking met de UB-VU. Het onderwijs is diepgaander 
geworden en er wordt meer aandacht besteed aan de beoordeling. De UB-VU ondersteunt 
de opleidingen met cursusmateriaal, een toetsvragenbank, een scoringsrubriek en 
informatiespecialisten die werk- en/of hoorcolleges geven. De UB-VU heeft speciaal voor 
docenten een informatiesite gemaakt met alle mogelijkheden voor ondersteuning op een 
rij. 
 
2 - Informatievaardigheden HvA – beleid en implementatie 
Harrie van der Meer (h.a.l.van.der.meer@hva.nl) 
Informatievaardighedentrainingen van de HvA Mediatheek richten zich primair op 
projectintegratie , een werkvorm met het hoogst haalbare leerrendement, waarbij we 
streven naar integratie met onderzoeksvaardigheden en een  leerlijn als vorm. De 
dekkingsgraad is al groot, het aantal leerlijnen groeit langzaam. De huidige werkwijze voor 
implementatie is zowel bottom-up als top-down waarbij zichtbaarheid van de mediatheek 
(overleg, organiseren seminars e.d.), training aan docenten, aandacht voor (intern) 
scholingsbeleid en betrokkenheid belangrijke ingrediënten zijn. Door te weten wat er 
speelt kun je op het juiste moment inhaken op de behoeften.  Het samen met het 
onderwijs vormgeven  van trainingen (en leerlijnen) vinden wij essentieel. Wij zijn er zeker 
nog niet. Lang niet al onze trainingen staan officieel in curricula, wij zien verbeter-
mogelijkheden in communicatie (meer top-down), borgen interne kwaliteit door goed 
scholingsbeleid en nog meer zichtbaarheid van onze toegevoegde waarde in de 
overkoepelende HvA doelstellingen. 
 
3 - De lankmoedige bibliotheek – Universiteit Utrecht 
Jan Kooistra (j.kooistra@fss.uu.nl) 
TENZIJ het onderwijs in informatievaardigheden binnen een faculteit onder een leerstoel 
komt te vallen en kan worden opgewerkt tot Omgaan met Wetenschappelijk Materiaal 
(OMMAT) - hiervoor in directe coöperatie met de universiteitsbibliotheek algemene en 
gecontextualiseerde programma’s ontwikkeld worden - docenten hierin ook zelf opgeleid 
worden 
BLIJFT de bibliotheek de oneigenlijke en ondankbare rol toebedeeld om de academische 
stand op te houden voor een grote groep die allang is afgehaakt - de lat hoog te leggen en te 
houden voor wie wetenschap bedrijven – te heulen met sociale media – gadgets te verzinnen 
om de afgedwaalde studenten en medewerkers weer bij de kudde te krijgen – te vertellen hoe 
wetenschap eigenlijk werkt (of niet soms?) 
 
4 - Samenwerking bij de Avans Hogeschool 
Niek van Hoof-Verhagen (nom.vanhoof-verhagen@avans.nl) 
Ik ga in op de samenwerking met de Academie voor de Technologie van Gezondheid en 
Milieu  bij Avans hogeschool zoals die het laatste jaar vorm heeft gekregen. Samenwerking 
van docenten en informatiespecialist in de curriculumcommissie  2e-jaars heeft er toe 
geleid dat informatievaardigheid opgenomen is als onderwijsdoel in een onderwijsmodule. 
Informatievaardigheid is hiermee geïntegreerd in de module en staat er niet meer los van, 
hetgeen inhoudt dat een student er op beoordeeld wordt in zijn eindproduct. De lessen 
worden door docent en informatiespecialist samen gemaakt (ieder vanuit zijn eigen 
expertise) en ook gegeven. Bovendien ga ik in op de totstandkoming van deze 
samenwerking en op de resultaten ervan. 
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5 - Aanpak Universiteit Twente 
Bert Boxem (a.a.k.boxem@utwente.nl) 
Ga als informatiespecialist in de faculteit zitten, liefst mede als vakdocent. Je komt dan 
vanzelf collega-docenten tegen en kunt informatievaardigheden op een ‘natuurlijke manier’ 
promoten. Laat studenten een verplichte toets doen, niet te makkelijk. Behalve het niveau van 
de studenten, stijgt daardoor ook het aanzien van 'informatievaardigheden' bij studenten, 
docenten en opleiding. Vaardigheden leer je door toepassen en door het nut te ervaren. Sluit 
aan bij praktijkgerelateerd onderwijs (projecten, stage en dergelijke) om informatie-
vaardigheden aan te leren. Je komt daar eerder binnen dan bij een kleiner gespecialiseerd 
vak. Iedereen beaamt dat een nieuw project in de beroepspraktijk begint met 
informatiezoeken. 
 
6 - Informatievaardigheden: Implementatie aan de hand van merkwaarden en manieren 
Hogeschool Zuyd 
Ingrid Kars-Moerkamp (i.kars@hszuyd.nl) & Brigitte Stijns (b.stijns@hszuyd.nl) 
Bij Hogeschool Zuyd is het project  om studenten en medewerkers informatievaardiger te 
maken niet alleen vanuit de bibliotheek gekomen, maar ook als opdracht van het CvB. 
In 2009 is dit begonnen met een inventarisatie van de instructies die op dat moment bij de 
verschillende locaties werden gegeven.In 2010 hebben alle bibliothecarissen een didactische 
cursus gevolgd om in ieder geval deskundiger in het geven van instructies en workshops. 
Ook gekomen tot een basisinstructie die op iedere locatie dezelfde onderdelen bevat . 
In 2011 zal een 0-meting worden gedaan in QMP om de basis vast te stellen.  
Dit ook als herhaling uitvoeren om de vooruitgang in informatievaardigheid te kunnen meten. 
Voorstellen voor instructies in 2012 worden nu door alle locaties bekeken en geëvalueerd op 
haalbaarheid. 
 
7. Informatievaardighedenonderwijs bij de TU Delft Library 
Nicole Will (n.u.will@tudelft.nl) 
In 2008 is de TU Delft Library gestart met de ontwikkeling van online instructies 
informatievaardigheden. Het complete programma is uitgewerkt in 3 niveau’ s:  basis en 
gevorderd voor de bachelorstudenten en expert voor masterstudenten (nog in 
ontwikkeling). Het basis en gevorderd niveau bevatten elk een tiental formatieve toetsen.  
De instructies zijn aan een projectvak gekoppeld, waar de aangeleerde vaardigheden 
meteen toegepast worden. 
De online instructies kunnen als practicum gegeven worden of thuis doorgenomen. Deze 
flexibele aanpak maakt het mogelijk deze instructies veelvuldig en snel in te zetten.  
 
8. Leerlijn Informatievaardigheden. Universiteit van Tilburg  
Henri Vermijs (h.j.m.vermijs@uvt.nl) 
Aanleiding voor het opzetten van de leerlijnen was de constatering bij faculteiten, dat 
docenten erg veel tijd kwijt waren bij de scriptiebegeleiding van studenten. Dit werd vooral 
veroorzaakt door een gebrek aan academische vaardigheden zoals 
onderzoeksvaardigheden, schrijfvaardigheden en informatievaardigheden. 
Analyse van het curriculum toonde aan dat er geen of slechte borging was voor een aantal 
van deze vaardigheden in het programma; docenten waren ook niet op de hoogte van 
inhoudelijke activiteiten van collega’s. 
Door het opzetten van de leerlijnen werd een grote mate van transparantie gecreëerd met 
betrekking tot de activiteiten voor academische vaardigheden en door ‘situated learning’ 
ontstond een hechte verankering van die activiteiten in het curriculum. 
 


