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Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid
die worden aangeboden door de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

Informatievaardigheid betreft de combinatie van de volgende competenties:
- onderkennen wanneer informatie nodig is
- in staat zijn de benodigde informatie op te sporen
- in staat zijn informatie te evalueren
- in staat zijn informatie effectief gebruiken
- in staat zijn informatie zorgvuldig en integer te gebruiken.
Deze competenties vallen onder de paraplu van “academische vaardigheden”. In de Bijlage zijn
twee nadere specificaties van informatievaardigheid opgenomen, gerelateerd aan de
competenties van onderzoekers. (“The Information Literacy Lens” en “The well-informed
researcher”)

Alle cursussen worden geëvalueerd. Indien nodig stellen wij cursussen op basis van deze
evaluaties bij.

De cursussen worden verzorgd voor de volgende doelgroepen:
- Studenten aan de Universiteit Leiden
- Docenten aan de Universiteit Leiden
- Onderzoekers aan de Universiteit Leiden

Indien u gebruik wilt maken van ons aanbod neem dan contact op met uw vakreferent.

https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/contact/vakreferenten


1. Online modules
Deze modules bestaan uit eigen tutorials en materiaal van andere universiteiten. De trainingen
worden aangeboden via de UBL website. Op verzoek kunnen per opleiding een of meerdere
modules klaargezet worden in Brightspace. Aan iedere cursus kunnen toetsen worden
toegevoegd.

1.1. Catalogustutorial
Leerdoel: eenvoudig catalogusgebruik, boeken lenen, aanvragen, reserveren; artikelen vinden.
Vorm: online tutorial met zoekopdrachten. Wij adviseren om studenten de bijbehorende toets te
laten maken.
Doelgroep: In Leiden startende studenten (met name eerstejaars).

1.2. Zoeken van wetenschappelijke informatie
Leerdoel: zoeken in Google Scholar; vakspecifieke databases; zoeken met trefwoorden.
Vorm: online tutorial aan de hand van een casus met zoekopdrachten (eventueel met toets).
Doelgroep: Eerste- en tweedejaars studenten

1.3 Informatie beoordelen
Leerdoel: leren werken met een aantal objectieve beoordelingscriteria voor websites, boeken,
tijdschriftartikelen en krantenartikelen.
Vorm: online tutorial (eventueel met toets).
Doelgroep: Eerste- en tweedejaars studenten

1.4 Verwerken en verwijzen
Leerdoel: wat mag wél en wat mag niet? Plagiaat en citeren.
Vorm: online tutorial (eventueel met toets)
Doelgroep: Eerste- en tweedejaars studenten

1.5 Reference Managers
Leerdoel: wat is een Reference Manager en hoe gebruik je EndNote en/of Mendeley.
Vorm: online tutorial

2. Online workshops
2.1 Start een scriptie
Leerdoel: onderzoeksvraag bepalen, zoekstrategie opzetten, vakspecifieke bronnenkennis,
selecteren van relevante literatuur.
Vorm: workshop in Brightspace
Doelgroep: scriptiestudenten

2.2 Tijdschriftartikelen vinden
Leerdoel: artikelen vinden in databases op basis van een onderwerp.
Vorm: workshop in Brightspace

https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/studenten


3. Research guides
In deze subject guides wordt ondersteuning geboden voor het gehele onderzoeksproces. De
research guide kan hulp bieden bij online (of klassikale) cursussen, waarin te weinig tijd is om
alle aspecten te behandelen. Aanbieden mogelijk op: bibliotheekwebsite/studentenwebsite of
Brightspace.

4. Cursussen via Kaltura of andere platforms
Dit betreft cursussen die verschillende elementen omvatten: kennisclips (filmpjes),
powerpointpresentaties, quizzen of interactie via producten als Mentimeter of FeedbackFruits
en daarnaast digitale groepsbijeenkomsten. Vaak gaat het hierbij om voorbereiding door de
student d.m.v. het bekijken van een filmpje en aansluitend een groepsbijeenkomst via Kaltura.
De volgende cursussen worden verzorgd door informatiespecialisten, vakreferenten en het
CDS:

● Beoordelen van informatiebronnen;
● Werken met Mendeley/EndNote;
● Plagiaat preventie;
● Artikelen vinden, ook in specifieke databases;
● Paper clinics 1 op 1: Inhoud wordt afgestemd met deelnemers;
● LIAS PhD sessies;
● Start een scriptie;
● Q&A sessies; (inloop) spreekuren;
● Starter kit PhD’s (Project & Data Management for PhD’s);
● Workshop How to write your DMP;
● Bijzondere collecties.






