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Dienstengroep
Collectiemanagement
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De fysieke collectie
Medewerkers en studenten van de HvA hebben voor onderwijs en onderzoek toegang tot de fysieke collectie van de
Bibliotheek. Daaronder vallen boeken, tijdschriften, archieven, objecten en andere materialen.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de gehele collectie en zorgt voor het:
 Aanschaffen, verwerken, beheren en afstoten van materialen. Dit gebeurt in overleg met de faculteiten. Studenten
en medewerkers kunnen materiaal voordragen voor aanschaf.
 Beschrijven van het materiaal zodat deze in interne en externe zoeksystemen te vinden is.
 Beheer en onderhoud van de bibliotheek- en informatiesystemen. Deze systemen zijn up-to-date en voldoen aan
de eisen voor (inter)nationale samenwerking.
 Beheer en onderhoud van de fysieke collectie op locatie (campus).
Wat is er nog meer mogelijk?
Alle materialen die voor de bibliotheken op de campussen worden aangeschaft, worden in rekening gebracht bij de
faculteiten. Jaarlijks maken faculteiten en de Bibliotheek afspraken over de hoogte van de uitgaven aan content.
De Bibliotheek kan helpen met het:
 Selecteren van boeken, tijdschriften, archieven en objecten voor onderwijs en onderzoek.
 Verhuizen van een collectie op de campus. Hiervoor dien je een projectplan in bij de Bibliotheek.
De afspraken op een rij



Losse bestellingen van courante (niet-antiquarische) publicaties uit Nederland, Groot-Brittannië, de VS en
Duitsland zijn binnen vier weken na de bestelling beschikbaar in de catalogus en leverbaar via de Bibliotheek.
Bestellingen die niet in deze categorie vallen, zijn binnen 2 weken na ontvangst beschikbaar in de catalogus en
leverbaar via de Bibliotheek.

Zo dien je een aanschafsuggestie in
Als medewerker of student kun je een aanschafsuggestie indienen. Vul daarvoor het webformulier in. Om een
aanschafsuggestie te doen, heb je een HvA-medewerkerskaart, lenerspas of collegekaart nodig. De Bibliotheek
beoordeelt de aanvraag samen met de vertegenwoordiging van de faculteit.
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De digitale collectie
Medewerkers en studenten van de HvA hebben voor onderwijs en onderzoek toegang tot de digitale collectie van de
Bibliotheek. Je vindt hier elektronische boeken, tijdschriften en toegang tot databanken waarin elektronische gegevens
zijn verzameld.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek beheert de digitale collectie en houdt de collectie up-to-date. Door in te loggen op het netwerk van de
HvA heb je toegang tot de hele collectie. De Bibliotheek zorgt voor de:
 Selectie van de collectie. De digitale collectie wordt samengesteld in overleg met de faculteiten. Studenten en
medewerkers kunnen materiaal voordragen voor aanschaf.
 Verwerving (inclusief licentie- en prijsonderhandelingen), verwerking en financiële afhandeling van het
geselecteerde materiaal.
 Toegang tot het geselecteerde materiaal via interne en externe zoeksystemen.
Wat is er nog meer mogelijk?
Jaarlijkse maken de faculteiten en de Bibliotheek afspraken over de hoogte van de uitgaven aan digitale content.
 Daarnaast kan de Bibliotheek helpen met:Advies over en klaarzetten van een specifieke groep of set
databanken, zodat gebruikers alleen relevante informatie zien.
 Selectie en aanschaf van specifieke elektronische boeken, tijdschriften en (bibliografische) databestanden die
buiten de collectie vallen.
De afspraken op een rij







De Bibliotheek heeft contracten met platforms en uitgeverijen.
Nieuw aangeschafte elektronische boeken bij contractpartijen zijn binnen 5 werkdagen na bestelling beschikbaar.
Overig digitaal materiaal is 2 weken na overeenstemming over de prijs, licentievoorwaarden en betaling
beschikbaar.
Vanwege licentievoorwaarden is de digitale collectie van de UvA niet in alle gevallen toegankelijk voor HvAgebruikers en vice versa.
Voor thuistoegang tot de databanken, elektronische boeken en tijdschriften heb je een HvA-ID nodig.

Zo dien je een aanschafsuggestie in
Als medewerker of student kun je een aanschafsuggestie indienen. Vul daarvoor het webformulier in. Om een
aanschafsuggestie te doen, heb je een HvA-medewerkerskaart, lenerspas of collegekaart nodig. De Bibliotheek
beoordeelt de aanvraag samen met de vertegenwoordiging van de faculteit.
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Zoeken en vinden
De Bibliotheek biedt toegang tot een groot aantal informatiebronnen. In de collectie vind je elektronische tijdschriften,
e-books, databanken, gedrukte boeken en tijdschriften. Je kunt deze bronnen op verschillende manieren doorzoeken.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek heeft verschillende zoekmachines en systemen. Door in te loggen op het netwerk van de HvA heb je
toegang tot:







Zoekmachines
- Catalogus – Hierin zoek je naar boeken, tijdschriften, kaarten, brieven, illustratief materiaal en andere
informatie uit de collecties van de Bibliotheek.
- CatalogusPlus – Hiermee doorzoek je de catalogus, de institutionele repository (HvA-Kennisbank) en vrijwel
alle digitale tijdschriftartikelen en informatie uit databanken waarvoor rechten zijn ingekocht.
- Toegang tot de database-selector voor het vinden van en linken naar (vakspecifieke) databanken.
- Toegang tot de A-Z-tijdschriftenlijsten voor het vinden en verkrijgen van afzonderlijke tijdschriften.
- PiCarta – Dit is een landelijke database waarin de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) en inhoudsopgaven
van tijdschriften zijn opgenomen. Hierin zoek je o.a. naar artikelen uit tijdschriften waarop de HvA geen
abonnement heeft.
Links naar volledige artikelen en publicaties
- Met HvAlinker heb je via andere zoeksystemen, zoals bijvoorbeeld Google Scholar, toegang tot volledige
digitale publicaties.
- Vanuit de zoeksystemen van de Bibliotheek kun je ook gedrukte documenten of ander materiaal uit de depots
opvragen, reserveren of lenen.
Digitale collecties en archieven van de Bibliotheek
- Via de beeldbanken kun je zoeken naar objecten uit de (erfgoed)collecties van de Bibliotheek.
- Je kunt de beschrijvingen van collecties en archieven van de bibliotheek doorzoeken.

De Bibliotheek biedt eveneens ondersteuning bij zoeken en vinden door:
 Online ondersteuning via instructiedemo’s en STIP
 Individuele en online ondersteuning bij het gebruik van RefWorks .
Wat is er nog meer mogelijk?
Wil je toegang tot specifieke databanken en digitale tijdschriften? Of wil je extra zoekmogelijkheden? Tegen een
meerprijs kun je gebruikmaken van de volgende diensten:
 Toegang tot afzonderlijke vakspecifieke databanken (bibliografieën, collecties van e-books) en digitale tijdschriften
van verschillende uitgevers.
 Meldingen ontvangen via RSS of e-mail bij nieuwe artikelen in tijdschriften en nieuwe aanwinsten van de
Bibliotheek.
De afspraken op een rij






Onderhoudswerkzaamheden die de (zoek)systemen kunnen verstoren, worden aangekondigd op de website van
de Bibliotheek.
Als een publicatie niet beschikbaar is in de Bibliotheek, kun je via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) werken
uit een andere bibliotheek aanvragen. Zie de dienst Leveren uit de collectie voor meer informatie.
Voor thuistoegang tot de databanken, elektronische boeken en digitale tijdschriften heb je een HvA-ID nodig.
Ondersteuning vraag je aan per e-mail bij jouw (vakspecifieke) informatiespecialist van de Bibliotheek. De emailadressen vind je op de contactpagina van de Bibliotheek. Binnen 2 werkdagen krijg je antwoord op je verzoek.
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Leveren uit de collectie
Studenten en medewerkers kunnen (delen van) materialen (o.a. boeken, tijdschriften, objecten) aanvragen bij de
Bibliotheek. De aanvragen worden indien mogelijk op een campuslocatie naar keuze afgeleverd.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek verzorgt het:
 Leveren van aanvragen uit de eigen collecties.
 Afleveren van de aangevraagde materialen (indien mogelijk) op een campuslocatie naar keuze. Zie de catalogus
voor de mogelijkheden, leveringstermijnen en afleverlocaties.
 Leveren van materialen uit collecties van andere bibliotheken in Nederland via het Interbibliothecair Leenverkeer
(IBL). Denk aan een digitale kopie (bv. hoofdstuk of artikel) of een fysieke publicatie (bv. boek).
Wat is er nog meer mogelijk?
Tegen een meerprijs kan de Bibliotheek ook:
 Materialen leveren uit de collectie van een bibliotheek in het buitenland (IBL). Ook deze materialen worden
afgeleverd op een campuslocatie naar keuze.
 Bulkaanvragen (meer dan 20 aanvragen) van afdelingen verwerken.
De afspraken op een rij








Materialen uit de eigen collectie zijn binnen 24 uur leverbaar.
Materialen uit de collectie van andere bibliotheken binnen Nederland (IBL) zijn binnen 2 werkdagen leverbaar.
Afhandelen van aanvragen bij andere bibliotheken in binnen- en buitenland (IBL) gebeurt 2 keer per werkdag. De
aanvragen bij binnenlandse bibliotheken zijn gemiddeld binnen 2 werkdagen op te halen bij de opgegeven
campuslocatie. Aanvragen bij buitenlandse bibliotheken zijn gemiddeld binnen 2 weken op te halen bij de
opgegeven campuslocatie.
De afleverlocatie kan verschillen voor verschillende materialen.
Bulkaanvragen voor afdelingen worden dagelijks verwerkt.

Zo vraag je een publicatie aan
Een aanvraag voor een levering dien je in via de catalogus van de Bibliotheek. Voor een bulkaanvraag stuur je een email. Het contact over je aanvraag verloopt eveneens via e-mail.
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Digitaliseren on demand
Studenten, medewerkers en derden kunnen bij de Bibliotheek terecht voor digitale opnames van rechtenvrij materiaal
of materiaal waarvan de UvA of HvA het gebruiksrecht heeft.

Wat kun je verwachten?
Studenten, medewerkers en derden kunnen bij de Bibliotheek materiaal laten digitaliseren. Dit geldt alleen voor
rechtenvrij materiaal. Hieraan zijn kosten verbonden. Het gaat om het:
 Digitaliseren van boeken etc.
 Maken van opnames van 3D-materiaal.
De afspraken op een rij






De kosten voor digitalisering zijn op de website van de Bibliotheek te vinden.
Je kunt ook een grote hoeveelheid materiaal of een collectie laten digitaliseren. Voor een verzoek daarvoor stuur je
een e-mail naar de bibliotheek. De Bibliotheek beoordeelt de verzoeken en reageert binnen een werkweek.
Reeds gedigitaliseerd materiaal vind je in de beeldbanken.
Voor het downloaden van gedigitaliseerde opnames maak je een account aan.

Zo vraag je te digitaliseren materiaal aan



Te digitaliseren materiaal zoek je en vraag je aan via de catalogus van de Bibliotheek of via de balie van de
Bijzondere Collecties.
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Dienstengroep Onderwijs- en
Onderzoekondersteuning
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Trainingen voor HvA-studenten
Studenten van de HvA ontwikkelen hun informatievaardigheden door middel van onderwijs, trainingen en workshops.
De Bibliotheek biedt trainingen aan.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek biedt:







Trainingen als onderdeel van het onderwijs
 Bibliotheekintroducties en rondleidingen (op verzoek): het gaat hier om
informatie over de diensten van de bibliotheek.
 De informatievaardigheidstrainingen zijn onderdeel van bestaande
onderwijsprogramma’s, afgestemd op de behoeften van studenten
 Een ontwerp voor een leerlijn Informatievaardigheden. De Bibliotheek stelt dit
samen met de opleiding op. Zo wordt het aanleren van informatievaardigheden
zo goed mogelijk opgenomen in het reguliere onderwijs.
Trainingen op inschrijving
 In het vierde jaar worden ook workshops informatievaardigheid op inschrijving
verzorgd als laatste stap in het onderwijsprogramma. Zoeken naar literatuur of
bronnen voor een scriptie staat centraal.
Online training en instructie
(Vaak onderdeel van bovengenoemde trainingen binnen het blended learning concept)











Cursus Zoeklicht, op basis en op gevorderd niveau, inclusief toets
Cursus APA-module (citatiestijl)
Zoeklicht naslagwerk informatievaardigheden
Kennisclips ‘Slim Zoeken’
Boekje ‘Slimmer zoeken op internet’ / Ewoud Sanders (papier en als pdf)
Handleidingen voor databanken, auteursrechten en Refworks
Het online Auteursrechteninformatiepunt (zie ook Dienst Auteursrecht p.19) is
er speciaal voor vragen over auteursrecht.
 Op verzoek leveren van instructiematerialen die in overleg met de aanvrager
specifiek voor een vak of opleiding worden ontwikkeld.
Individuele ondersteuning
 Met vragen over informatievaardigheden kan een student altijd terecht bij de
bibliotheek. Dit kan per e-mail, telefonisch of mondeling op afspraak. Zie de
website voor contactgegevens. Ook is er een helpdesk.

De afspraken op een rij
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Voor trainingen geldt een minimum van 4 deelnemers. De aanvrager nodigt zelf de
deelnemers uit en zorgt voor een ruimte met presentatieapparatuur.
Datum, tijdstip en locatie van trainingen/workshops worden in overleg met de
aanvrager vastgesteld.
De aanvrager is minimaal 1 uur beschikbaar voor overleg over de inhoud van de
training.
De aanvrager zorgt voor een ruimte met presentatieapparatuur.

Zo meld je je aan of vraag je een training of workshop aan

Een verzoek voor een training of een workshop dien je minimaal 2 weken voor de gewenste
trainingsdatum in bij de informatiespecialist van je opleiding of door een e-mail te sturen aan de
Bibliotheek.
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Trainingen voor docenten en onderzoekers van de HvA
De Bibliotheek helpt docenten en onderzoekers van de HvA om in het informatieaanbod de juiste informatie te vinden,
te beoordelen en te verwerken.

Wat kun je verwachten?



Online training en instructie
Via de website van de Bibliotheek kun je gebruik maken van:













Online cursus informatievaardigheden: Zoeklicht (lesmateriaal)
Online cursus APA-module (citatiestijl) (lesmateriaal)
Kennisclips over ‘Slim Zoeken’ (lesmateriaal)
Boekje ‘Slimmer zoeken op internet’ / Ewoud Sanders (papier en als pdf)
Online handleidingen over databanken, Refworks en auteursrecht
Online cursus auteursrecht voor docenten (vanaf begin 2018)
Het online Auteursrechteninformatiepunt (zie ook Dienst Auteursrecht p.25)
voor vragen over auteursrecht.
Op verzoek leveren van instructiematerialen die in overleg met de aanvrager
specifiek voor een vak of opleiding worden ontwikkeld.
De RDM-website [link: rdm.uva.nl] voor vragen over het beheren van
onderzoeksdata

Individuele ondersteuning
 Nieuwe docenten en onderzoekers krijgen op verzoek een persoonlijke
introductie van de Bibliotheek door de informatiespecialist.
 Train-the-trainer sessies aan op het gebied van informatievaardigheid.
 Met vragen over informatievaardigheden kun je altijd terecht bij de bibliotheek.
Dit kan per e-mail, telefonisch of mondeling op afspraak. Zie de website voor
contactgegevens. Ook is er een helpdesk.
 Met vragen over research data management kun je terecht bij RDM Support
[mailadres: rdm-support@uva.nl].

Wat is nog meer mogelijk?
In samenwerking met HvA Academie biedt de Bibliotheek de volgende diensten aan:



Trainingen aan groepen docenten en onderzoekers: op inschrijving of als ‘in company’
training. Het gaat om de volgende trainingen:
 Deskresearch: slim en effectief zoeken (op inschrijving en in-company).
 Bronvermelding volgens APA–richtlijnen (in company)
 RefWorks (in company)

De afspraken op een rij
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Voor trainingen op inschrijving stelt de HvA Academie de data, tijden en locaties van de
trainingen vast. Een overzicht daarvan vind je op de website van de HvA Academie.
Voor ‘in company’ trainingen:
 Worden de datum, tijd en locatie in overleg met de aanvrager vastgesteld.




Is de aanvrager vooraf minimaal 1 uur beschikbaar voor overleg over de
precieze inhoud van de training.
Zorgt de aanvrager voor voldoende deelnemers (minimaal 4) en reserveert
hij/zij een ruimte met presentatieapparatuur.

Zo meld je je aan of vraag je een training aan
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Voor training op inschrijving kun je je aanmelden via de website van de HvA Academie
Voor een (in-company) training kun je je aanmelden via de website van de HvA
Academie of neem contact op met de informatiespecialist van je opleiding.
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Ondersteuning bij samenstellen en delen van onderwijsmateriaal
Als docent kun je ondersteuning krijgen bij het samenstellen, bewaren en delen van onderwijsmaterialen, zoals
readers of literatuurlijsten. De Bibliotheek verzorgt deze ondersteuning.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek biedt:
 Ondersteuning bij het zoeken, vinden en selecteren van onderwijsmaterialen binnen en buiten de collectie van de
Bibliotheek ter ondersteuning van een les of voor het samenstellen van een reader. Denk aan boeken,
tijdschriftartikelen, webcolleges, video’s en online courses.
 Advies over het bewaren en delen van gecreëerd onderwijsmateriaal.
 Advies over auteursrechten
 Advies over het beschrijven van materiaal om de vindbaarheid te verbeteren.
 Hulp bij het vinden van boeken en andere publicaties bij het samenstellen van een boekenlijst.
Wat is er nog meer mogelijk?
Tegen meerprijs biedt de Bibliotheek de volgende extra diensten:
 Auteursrechtencontrole en het beschrijven van gecreëerd onderwijsmateriaal voor goede vindbaarheid.
 Opslag, beheer en beschikbaar stellen van gecreëerd onderwijsmateriaal.
 Bouw van een platform of aansluiten bij een platform voor het delen van onderwijsmateriaal.
 Ondersteuning bij het zoeken, vinden en gebruiken van content voor een Massive Open Online Course (MOOC).
De afspraken op een rij





Vragen over de selectie van publicaties en onderwijsmaterialen voor lesvoorbereiding worden beantwoord binnen
2 werkdagen.
Advies over het samenstellen van een literatuurlijst ontvang je binnen 5 werkdagen.
Gecreëerd materiaal is beschikbaar conform het auteursrecht, aanvullende afspraken en in de afgesproken
periode.

Zo vraag je advies aan
Deze diensten vraag je aan via jouw (vakspecifieke) informatiespecialist of door een e-mail te sturen naar de
Bibliotheek.
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Readers voor HvA-studenten
Studenten van de HvA kunnen bij de Bibliotheek readers aanschaffen. Een reader bestaat uit een hard copy en een
digitale variant (pdf). De Bibliotheek ondersteunt docenten bij het samenstellen en produceren van een reader.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek zorgt voor:
 De readerprocedure. Hierin staat precies vermeld hoe een docent of readercoördinator materiaal in een reader kan
plaatsen, zonder inbreuk te maken op het auteursrecht.
 Assistentie aan readercoördinatoren, docenten en studenten bij het gebruik van de readerprocedure. Op locatie en
via de supportpagina op MijnHvA A-Z.
Wat is er nog meer mogelijk?
Docenten en readercoördinatoren kunnen gebruikmaken van extra ondersteuning bij het samenstellen van readers. De
Bibliotheek biedt:
 Hulp bij het zoeken en vinden van materiaal voor de reader (bijv. zoeken van auteursrechtvrije teksten, artikelen of
boeken die onder HvA- of creative commons-licenties vallen).
 Toestemming vragen aan uitgeverijen of auteurs voor het gebruik van een tekst in een reader.
 Een printing on demand-service, in samenwerking met de HvA-reproleverancier. Studenten kunnen readers
bestellen via de webshop van de reproleverancier. Die verzorgt het druk- en bindwerk en de levering.
Zo vraag je ondersteuning bij het maken van readers aan





Vragen over de readerprocedure: via de readercoördinator binnen de opleiding.
Vragen over auteursrecht: via het Auteursrechteninformatiepunt (AIP).
Vragen voor ondersteuning bij het samenstellen van readers en andere vragen: via de Bibliotheek.
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Advies over auteursrechten
Bijna iedereen binnen de HvA krijgt te maken met auteursrechten. Daarom geeft de Bibliotheek advies en voorlichting
over auteursrechten aan studenten, docenten en onderzoekers.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek ondersteunt:
 Studenten – met onder andere advies over hoe je op de juiste manier citeert en annoteert.
 Docenten – bij het plaatsen van onderwijsmateriaal in de elektronische leeromgevingen.
 Onderzoekers – bij het correct (her)gebruiken van (wetenschappelijke) bronnen en omgaan met
(wetenschappelijke) onderzoeksresultaten.
Daarvoor biedt de Bibliotheek:
 Een Algemeen Auteursrechtinformatiepunt (AIP); met website, FAQ’s en vragenloket.
 Instructies over auteursrechten voor studenten en docenten.
 Richtlijnen Auteursrecht voor Onderzoekers (in ontwikkeling).
 Contact en onderhandeling met nationale partijen zoals de Stichting PRO (administratiekantoor voor
auteursrechten in het onderwijs).
 Auteursrechtelijke controle van elektronische leeromgevingen (DLWO’s). Daarvoor kan de Bibliotheek (vooralsnog
zonder meerkosten):
- Een steekproef doen, inclusief nabespreking van de resultaten.
- Ondersteuning bieden bij een volledige controle door de opleidingen zelf, inclusief handleidingen voor
nabespreking van de resultaten.
- Ondersteuning bieden bij reacties van faculteiten op de rapportages van Stichting PRO (in samenwerking met
de afdeling Juridische Zaken).

Wat is er nog meer mogelijk?
Tegen een meerprijs kun je gebruikmaken van extra diensten:
 Voorlichting aan en trainingen van specifieke groepen, zoals docententeams of onderzoekers.
De afspraken op een rij






Als je een vraag aan het AIP voorlegt, krijg je binnen 2 werkdagen reactie.
Vragen die de Bibliotheek niet kan beantwoorden, worden voorgelegd aan externe experts.
De auteursrechtelijke informatie, trainingen en voorlichting van de Bibliotheek voldoen aan de huidige wetgeving en
zijn afgestemd met de afdeling Juridische Zaken en Stichting PRO.
Trainingen en voorlichtingen kan de Bibliotheek binnen 1 maand organiseren.

Zo krijg je advies over auteursrechten




Voor advies of een vraag neem je contact op met het AIP of de Bibliotheek.
Trainingen, voorlichting en auteursrechtelijke controles vraag je aan via het digitale loket van de Bibliotheek.
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Publicatie eindwerken in de HvA Kennisbank (HvA Scripties online)
Eindwerken van de HvA– zoals scripties, verslagen, presentaties, kortom alle eindwerken in de vorm van een verslag –
kunnen worden opgeslagen en indien gewenst gedeeld worden via de HvA Kennisbank (HvA Scripties Online).

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek faciliteert een online repository, de HvA-Kennisbank en zorgt voor het:
 Opslaan, beheren en waar gewenst centraal beschikbaar stellen van eindwerken.
 Toevoegen van beschrijvingen (metadata) om de vindbaarheid te vergroten.
 Advisering over auteursrechten bij het opslaan en beschikbaar stellen van eindwerken
via het AuteursrechtInformatiepunt .
 Stimuleren van het (her)gebruik van eindwerken d.m.v. centrale beschikbaarstelling via
de HvA-Kennisbank en de HBO Kennisbank (optioneel).
Wat is er nog meer mogelijk?
Het AuteursrechtInformatiepunt kan een extra copyrightscheck op de opgenomen
afbeeldingen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor juiste omgang met copyrights ligt altijd
bij de faculteiten.
De afspraken op een rij
 Bij juiste aanlevering van individuele eindwerken, is een eindproduct binnen 2 weken
beschikbaar in de HvA Kennisbank ( HvA Scripties Online) en daarmee in de HBO
Kennisbank. Bij bulkaanlevering wordt de beschikbaarstellingstermijn in overleg
vastgesteld.
 De opslag voldoet aan de regelgeving omtrent archivering. De HvA is gebonden aan een
wettelijke bewaartermijn van onderwijsresultaten (7 jaar).
 Open acces beschikbaar gestelde scripties en andere eindwerken zijn vindbaar via
internationale zoekmachines.
 Faculteiten stellen zelf de kwaliteitseisen voor de diverse eindwerken vast en zijn zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan1.
Zo laat je eindwerken opslaan
Zie de website van de bibliotheek.

1 De faculteiten dragen zorg voor naleving van de Gedragscode voor praktijkgericht onderzoek in het HBO en informeren de

studenten over de consequenties van publicatie voor auteursrecht, privacygevoelige- en vertrouwelijke informatie.
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Ondersteuning Research Data Management (RDM)
Voor het beheer van onderzoeksdata (Research Data Management) biedt de Bibliotheek advies en praktische
ondersteuning aan conform instellingsbeleid.
Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek ondersteunt onderzoekers bij het beheren van onderzoeksdata. Deze ondersteuning sluit aan op het
HvA-beleid voor Research Data Management (RDM). Als onderzoeker kun je rekenen op:
 Advies over alle aspecten van RDM via de RDM-website (in het Nederlands en Engels).
 Antwoorden op eenvoudige vragen over de omgang met onderzoeksdata via servicedesk RDM Support.
 Een opslagsysteem voor onderzoeksdata (RDM-systeem) en ondersteuning bij het gebruik ervan.
 Basis ondersteuning bij het efficiënt beheren, veilig delen, goed archiveren en succesvol publiceren van
onderzoeksdata.
 Training van facultaire data stewards in het gebruik van het RDM-systeem.
 RDM Update, nieuwsbrief per e-mail over research data management bij de UvA en HvA.
Wat is er nog meer mogelijk?
Tegen een meerprijs kun je gebruikmaken van extra diensten:
 Hulp bij het opstellen van teksten over datamanagement voor financieringsaanvragen.
 Ondersteuning bij het maken van een datamanagementplan.
 Advies op maat op het gebied van RDM:
- De opslag van data tijdens een lopend onderzoek.
- Het archiveren of publiceren van data na afloop van een onderzoeksproject.
- Procedures rondom datamanagement.
- Doorverwijzing naar relevante informatiebronnen of experts buiten de Bibliotheek.
 Detachering van een informatiespecialist bij een onderzoeksgroep voor begeleiding van het
onderzoeksdatamanagement.
 Aanvullende training voor data stewards.
 RDM-workshops op maat, die op een vakgebied naar keuze kunnen worden afgestemd.

De afspraken op een rij












Wijzigingen in wet- en regelgeving in RDM worden op de RDM-website vermeld.
HvA-onderzoekers loggen in op het RDM-systeem (figshare.hva.nl) met hun HvA-ID, en kunnen studenten en
externe partijen uitnodigen om in het RDM-systeem bestanden te delen. Verzoeken om meer opslagruimte worden
door de facultaire data stewards behandeld.
De kosten van opslag van niet-publieke bestanden in het RDM-systeem worden door de Bibliotheek naar rato van
de gebruikte opslagruimte doorberekend aan de faculteiten.
Advies via RDM Support is alleen bedoeld voor onderzoekers en medewerkers van de HvA.
Je krijgt binnen 1 werkdag antwoord op een adviesverzoek via RDM Support. Je krijgt advies per e-mail, tenzij een
persoonlijk gesprek nodig is.
Informatie die je aan RDM Support verschaft in verband met een vraag die je stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
De beheerders van het RDM-systeem hebben op grond van hun beheerstaken toegang tot alle gebruikersaccounts
en bestanden in het RDM-systeem. Zij verplichten zich tot geheimhouding.
De datum, tijd en locatie van een RDM-workshop op maat worden in overleg met de aanvrager vastgesteld.
De aanvrager is van tevoren minimaal 1 uur beschikbaar voor overleg over de inhoud van een RDM-workshop op
maat.
De aanvrager van een RDM-workshop op maat zorgt voor voldoende deelnemers (ten minste 4) en reserveert een
ruimte met presentatieapparatuur.
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Zo dien je een vraag of een verzoek voor advies in, neem je deel aan een workshop of abonneer je je op de
nieuwsbrief





Storingen, vragen, trainingen van data stewards, adviesverzoeken en aanvragen voor extra diensten kun je
voorleggen in het Nederlands of Engels aan RDM Support. Stuur een e-mail naar rdm-support@uva.nl of bel
met 020 5254900.
Een RDM-workshop op maat vraag je aan via e-mail [link: rdm-support@uva.nl].
Je abonneert je op RDM Update via de RDM-website [link: http://rdm.uva.nl/actueel/nieuwsbrief/rdm-updateabonnement.html].

Pagina

21

Ondersteuning en advies bij onderzoeksregistratie
Met het Current Research Information System (CRIS) van de HvA kun je de resultaten van je onderzoek registreren,
uploaden, beheren, archiveren en verspreiden. Denk aan publicaties, rapporten en presentaties. De Bibliotheek
beheert het CRIS en zorgt voor ondersteuning van de facultair CRIS-beheerders.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek zorgt met het CRIS voor het:












Valideren, uploaden en beschikbaar stellen van wetenschappelijke publicaties in het CRIS.
Valideren van bibliografische gegevens van wetenschappelijke, vak- en populariserende publicaties.
Maken van koppelingen met bibliografische databanken (Web of Science, Scopus).
Aanbieden van publicaties in Google Scholar, OpenAIRE, Narcis etc.
Opnemen van publicaties in het duurzaam toegankelijke e-depot van de Koninklijke Bibliotheek.
HvA-auteurs voorzien van een ‘author identifier’.
Claimen van een Digital Author Identifier voor auteurs.
Tonen van onderzoekinformatie vanuit het CRIS op de persoonlijke pagina van de onderzoeker.
Tonen van (alternatieve) metrics.
Het linken van publicaties met data.

Helpdesk
Wanneer je vragen hebt, kun je terecht op de helppagina van het CRIS. Facultair beheerders kunnen ook terecht bij de
helpdesk.
Wat is er nog meer mogelijk?
Tegen een meerprijs biedt de Bibliotheek de volgende extra diensten:




Filteren van relevante data voor onderzoeksgroepen en Kenniscentra.
Presenteren van deelverzamelingen uit het CRIS op niveau van een faculteit of onderzoeksgroep in o.a. externe
websites of als onderdeel van een onderzoeksrapportage.

De afspraken op een rij








Het laten valideren van bibliografische gegevens en het uploaden van publicaties in CRIS duurt:
- maximaal 1 maand (bij regelmatige aanlevering door faculteit);
- maximaal 3 maanden (bij halfjaarlijkse aanlevering door faculteit);
- maximaal 6 maanden (bij jaarlijkse aanlevering door faculteit).
Publicaties staan binnen 1 dag na registratie op de persoonlijke pagina van de onderzoeker.
Binnen 1 week is de publicatie beschikbaar in het e-depot van de Koninklijke Bibliotheek en op Google Scholar.
6 weken na aanmelding krijgen facultaire CRIS-beheerders toegang tot het CRIS. Als medewerker heb je binnen 1
maand na je aanstelling automatisch toegang tot het CRIS.
De facultaire CRIS-beheerders instrueren de medewerkers van hun faculteit, zodat zij ook zelf kunnen uploaden en
registreren.

Zo vraag je informatie over het CRIS aan



Voor meer informatie kun je terecht bij jouw (vakspecifieke) informatiespecialist of stuur een e-mail aan de Bibliotheek.
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Publicatieondersteuning
De Bibliotheek adviseert en biedt praktische ondersteuning bij het schrijven, publiceren en optimaal verspreiden en
zichtbaar maken van publicaties.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek biedt ondersteuning bij en advies over:
 Open access-publiceren (bij de uitgever, maar ook in repositories)
 Open access-beleid
 Open access-fonds
 Open access rapportages
 Subsidievoorwaarden.
 Duurzame opslag en toegankelijkheid.
 Metadata en persistent identifiers.
 Interactieve, innovatieve digitale publicatievormen.
De Bibliotheek biedt eveneens een institutioneel repository voor:
 Duurzame opslag en toegankelijkheid van HvA-publicaties (via Pure).
 Promotie en het stimuleren van vindbaarheid van HvA-publicaties in HBO Kennisbank, Google Scholar,
OpenAIRE, Narcis, medewerkerspagina’s HvA etc. .
Wat is er nog meer mogelijk?
Tegen een meerprijs kun je gebruikmaken van de volgende extra diensten:
 Trainingen op maat (over de hierboven genoemde onderwerpen).
 Het promoten van onderzoek in een bepaald onderzoeksgebied.
 Een interne of externe infrastructuur die voldoet aan de eisen van onderzoeksfinanciers.
 Het ontwikkelen en beheren van databanken met historische of wetenschappelijke gegevens, gedigitaliseerde
objecten of multimedia.
 Het virtueel toegankelijk en doorzoekbaar maken van digitale objecten, collecties en data.
De afspraken op een rij






Voor publicatieondersteuning moet je officieel geregistreerd zijn bij de HvA.
Als je publicatieondersteuning aanvraagt, krijg je binnen1 werkdag advies (binnen kantoortijden).
Voor extra dienstverlening (bv. trainingen) maak je een afspraak bij de Bibliotheek.
Trainingen vinden plaats in een cursusruimte van de Bibliotheek of op locatie.

Zo vraag je publicatieondersteuning aan



Ondersteuning vraag je aan per e-mail bij jouw (vakspecifieke) informatiespecialist van de Bibliotheek of via een email aan openaccess@hva.nl. De e-mailadressen vind je op de contactpagina van de Bibliotheek.
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Ondersteuning bij literatuuronderzoek en systematic reviews
De Bibliotheek biedt specialistische ondersteuning aan studenten en medewerkers die bezig zijn met
literatuuronderzoek, systematic reviews of meta-analyses.

Wat kun je verwachten?
De Bibliotheek biedt ondersteuning bij:





Literatuuronderzoek
- Selectie van informatiebronnen, op basis van de zoekvraag.
- Hulp bij zoekopdrachten, zoals het afbakenen van een onderwerp, formuleren van kernbegrippen en
bijbehorende zoektermen.
- Het gebruik van databanken.
Systematic reviews en meta-analyses
- Uitwerken van de onderzoeksvraag in een zoekopdracht (incl. selectie van databanken).
- Aanpassen van de zoekopdracht voor de geselecteerde databanken.
- Adviseren en ondersteunen met betrekking tot het downloaden, ontdubbelen en opzoeken van de gevonden
titels.

Wat is er nog meer mogelijk?
Tegen een meerprijs biedt de Bibliotheek:

 Een tweedaagse workshop "Zoektechniek voor Systematic Reviews en Meta-Analyses".
 Een informatiespecialist als volwaardig projectmedewerker bij een systematic review.
De afspraken op een rij







Ondersteuning bij literatuuronderzoek en systematic reviews
- De informatiespecialist levert bij de systematic review een zoekverslag.
- Voor een systematic review lever je informatie aan over de onderzoeksvraag, een lijst met voorlopige
zoektermen en enkele artikelen die waarschijnlijk opgenomen zullen worden in de review.
- Voor een inhoudelijke bijdrage ken je co-auteurschap of een acknowledgement toe.
Workshop
- De tweedaagse workshops (meerprijs) worden jaarlijks georganiseerd of kun je voor een besloten groep
aanvragen.
- Deze workshop is ook toegankelijk voor externen (onderzoekers van de HvA krijgen voorrang).
- De jaarlijkse tweedaagse workshop gaat door als er minimaal 4 deelnemers zijn. Hierover krijg je uiterlijk 1
week van tevoren bericht. Het maximale aantal deelnemers is 12.
- De aanvrager is vooraf beschikbaar voor overleg, regelt een ruimte met presentatieapparatuur en zorgt voor
voldoende deelnemers.
Inhuur informatiespecialist
- Alleen onderzoeksgroepen kunnen een informatiespecialist inhuren (voor zover de personeelscapaciteit van de
Bibliotheek dit toelaat).

Zo vraag je ondersteuning aan






Ondersteuning vraag je aan per e-mail bij jouw (vakspecifieke) informatiespecialist van de Bibliotheek. De emailadressen vind je op de contactpagina van de Bibliotheek of via ‘Vraag het de bibliotheek’. Binnen 2 werkdagen
krijg je antwoord op je verzoek.
De jaarlijkse cursus wordt aangekondigd via nieuwsbrieven en op de website. Je kunt je aanmelden via een
webformulier.
Een cursus voor een besloten groep vraag je aan bij de informatiespecialist van jouw vakgebied.
Een aanvraag voor het inhuren van een informatiespecialist dien je in via e-mail.
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Dienstengroep
Studie- en campusfaciliteiten
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Klantenservice
De klantenservice van de Bibliotheek biedt ondersteuning aan alle klanten, gebruikers en bezoekers van de
bibliotheken van de HvA. Elke campusbibliotheek heeft een klantenservicebalie op locatie. Daarnaast heeft de
Bibliotheek een digitale klantenservice: Vraag het de bibliotheek.

Wat kun je verwachten?
De klantenservice:
 Verstrekt informatie en biedt service rondom de collecties en diensten van de Bibliotheek en verwijst wanneer
nodig door naar andere afdelingen en instanties.
 Levert speciale materialen voor visueel gehandicapten en dyslectici, zoals studieboeken in pdf.
 Geeft rondleidingen in de Bibliotheek op de campus.
 Verkoopt kantoorbenodigdheden, zoals usb sticks of bindmaterialen.
Zo stel je een vraag aan de klantenservice
Voor vragen kun je terecht bij de klantenservice op locatie of online, via de website,. chat of e-mail.
Op deze locaties is klantenservice aanwezig
Zie de website voor de actuele openingstijden. In tentamentijden en op nationale feestdagen zijn er andere
openingstijden.
Bibliotheek Dr. Meurerhuis
Bibliotheek Fraijlemaborg

Bibliotheek Koetsier- Montaignehuis
Bibliotheek Kohnstammhuis
Bibliotheek Leeuwenburg
Bibliotheek Nicolaes Tulphuis
Bibliotheek Wibauthuis
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maandag tot en met vrijdag 9.00 – 17.00
maandag tot en met en woensdagdonderdag 8.30 – 18.00
dinsdag en donderdag 8.30 – 20.30
vrijdag 8.30 – 17.00
zaterdag 12.00 – 16.30
maandag tot en met vrijdag 9.00 – 17.00
maandag tot en met donderdag 8.30 – 20.30
vrijdag 8.30 – 17.00
maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00
maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00
maandag tot en met donderdag 9.00 – 20.00
vrijdag 9.00 – 17.00
zaterdag 11.00 – 15.00

Studieplaatsen en -voorzieningen
Studenten maken gebruik van de studiewerkplekken en -voorzieningen van de Bibliotheek. Je vindt deze plekken op
de campus en in de campusbibliotheek.

Wat kun je verwachten?
De studieplaatsen en -voorzieningen zijn aantrekkelijke leer- en ontmoetingsplaatsen voor studenten. De Bibliotheek:
 Beheert en ontwikkelt project- en onderwijsruimtes, de studielandschappen op de campus en de
campusbibliotheken.
 Biedt pc-werkplekken (incl. relevante software), samenwerkplekken, individuele werkplekken en studiekabinetten
stille studieruimtes aan.
 Stemt openingstijden af op het HvA jaarrooster.
 Beheert bijbehorende voorzieningen, zoals whiteboards en beeldschermen.
 Beheert het reserveersysteem van de studieruimtes.
 Houdt toezicht in de studiezalen en bibliotheken.
Voorzieningen per locatie
Bibliotheek Dr. Meurerhuis
Bibliotheek Fraijlemaborg
Bibliotheek Koetsier-Montaignehuis
Bibliotheek Kohnstammhuis
Bibliotheek Leeuwenburg
Bibliotheek Nicolaes Tulphuis
Bibliotheek Wibauthuis

(Beschikbaar tijdens)
216 plaatsen
416 plaatsen
90 plaatsen
364 plaatsen
144 plaatsen
193 plaatsen
500 plaatsen

3054 pc’s
3062 pc’s
2064 pc’s
2232 pc’s
3049 pc’s

(openingstijden gebouw)
(openingstijden bibliotheek)
(openingstijden gebouw)
(openingstijden gebouw)
(openingstijden gebouw)
(openingstijden bibliotheek)
(openingstijden gebouw)

De website geeft altijd de actuele openingstijden. In tentamentijden en op nationale feestdagen zijn er andere
openingstijden.
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Dienstengroep
Kennisverspreiding
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Debatten en evenementen
Debat- en activiteitencentrum FLOOR brengt op een laagdrempelige manier onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en
culturele- en maatschappelijke organisaties bij elkaar. FLOOR is onderdeel van de Bibliotheek.

Wat kun je verwachten?
Behalve bijeenkomsten en evenementen bezoeken, kun je als medewerker of student ook samen met FLOOR je eigen
presentaties, debatten en evenementen organiseren. FLOOR ondersteunt daarbij of fungeert als partner. Ook
organisaties uit Amsterdam zijn welkom om samen met de HvA en UvA evenementen te organiseren.
Wat is er nog meer mogelijk?





Een activiteit organiseren samen met FLOOR kan op één van de eigen FLOOR-locaties of op diverse andere
plekken binnen de HvA of UvA. De ruimtes van FLOOR zijn: de centrale hal van het Kohnstammhuis en de
tribunes die daar staan; de 'broedplaatsen' (de entresolruimtes) op de eerste verdieping links in het
Kohnstammhuis (KSH 01A13, 01A10, 01A05, 01A02); en de FLOOR-zaal op de tweede verdieping van het
Wibauthuis (WBH 02A30).
In overleg wordt vastgesteld welke kosten er zijn voor bijvoorbeeld aankleding, communicatiemiddelen, AV,
catering en ondersteuning.

De afspraken op een rij





Interne projectvoorstellen en initiatieven van derden moeten aansluiten op de doelstellingen van de HvA en/of UvA
en de programmalijnen van FLOOR. Belangrijk daarbij is dat de HvA de hogeschool van, voor en met Amsterdam
is.
Richtlijnen hiervoor zijn te vinden op de website van FLOOR.
Verdere afspraken over het samen met FLOOR organiseren van een evenement stellen we in overleg vast.

Zo doe je een aanvraag voor een evenement




Wil je samen met FLOOR een evenement organiseren? Dan dien je een verzoek in via floor@hva.nl. Binnen 3
dagen ontvang je een reactie.
Wil je alleen gebruikmaken van een ruimte van FLOOR zonder ondersteuning of samenwerking? Doe je aanvraag
dan via floor-ruimtegebruik@hva.nl.
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