
Zoeken

BA1/2 
• Online tutorials 
• Instructies vakreferenten

BA3/MA 
• Zoekadvies op maat 
• Start een scriptie

Onderdeel Portfolio

• kan de aard en de omvang van de informatiebehoefte bepalen.

• kan een zoekstrategie bepalen voor het vinden van informatie. 

• kan de gevonden informatie effectief en efficiënt opsporen en verkrijgen.

Leerdoelen
De student:

Beoordelen
BA/MA/PhD 
• Video Informatie Beoordelen 
• Cursus Informatie Beoordelen 
• Online tutorials

•  kan gevonden informatie en de bronnen waaruit deze afkomstig is kritisch 
evalueren.

•  kan in aanmerking komende informatie aan zijn bestaande kennis toevoegen  
en zijn inzichten aanpassen.

Gebruiken

BA/MA/PhD 
• Online tutorial Plagiaatpreventie 
• Cursus Plagiaatpreventie 
• Cursus Reference Managers

PhD 
• Workshops CDS

•  houdt zich aan ethische en wettelijke normen bij het presenteren en 
verspreiden.

•  is zich bewust van economische, wettelijke en sociale vraagstukken rond het doen 
van onderzoek.

•  gaat verantwoordelijk om met data en het beheer hiervan.

Verspreiden PhD 
• Workshops Centre for Digital Scholarship

• is zich bewust van het informatielandschap en de eigen rol daarin in.

•  weet hoe om te gaan met data en impact te genereren door nieuwe informatie  
uit te dragen via de daartoe geëigende media.

•  is zich bewust van ontwikkelingen m.b.t open access, open science en 
auteursrecht.
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