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mooie kansen gekregen. Daar ben ik dankbaar 

voor. 

De andere kant van het verhaal is wel dat die 

functies ook een forse tijdsinvestering vragen 

wil je er goed invulling aan geven. Die tijdsin-

vestering heb ik de afgelopen jaren ruimschoots 

geleverd, maar nu is het ook tijd voor de studie. 

Daarvoor kom je als student zijnde tenslotte aan 

de universiteit. Ik studeer een dubbele master 

in Groningen (International Financial Manage-

ment) en bij onze partneruniversiteit in Uppsala, 

Zweden (Business and Economics). Ook dat doe 

ik met plezier. Ik heb straks nog een half jaar in 

Groningen voor de boeg en ik kan lastig stilzit-

ten. Ik kan me niet voorstellen dan niets meer 

voor de gemeenschap te gaan betekenen. Er 

komt vanzelf iets nieuws voorbij.

Adriaans: Zelf zal ik mij vooral sterk gaan 

maken voor een verbetering van de communi-

catie. Communicatie mag meer gestroomlijnd 

worden. De boodschap moet de identiteit van de 

Rijksuniversiteit Groningen hebben en duidelijk 

zijn in de toegevoegde waarde van het ICT-

middel. Ook vind ik het erg belangrijk dat het 

taalgebruik in al onze studentenprojecten sim-

pel en begrijpelijk is. De relatie tussen gebruikte 

woorden en de functie moet direct duidelijk zijn 

voor elke student.

Ik wil ICT een integraal onderdeel maken van 

het universitaire onderwijs, mede vanwege de 

rol die ICT in de toekomst zal gaan hebben. 

Wat wil je later worden?

Ottens: Ha. Een veel gestelde en interessante 

vraag, waar ik niet direct een panklaar antwoord 

op heb. Met mijn achtergrond ligt het voor de 

hand om iets internationaals te doen in het be-

drijfsleven. Met name het internationale aspect 

spreekt mij aan. Daarnaast heb ik een sterke wil 

iets voor de gemeenschap te willen betekenen. 

Afgelopen najaar heeft een RUG-hoogleraar me 

ook nog op een wetenschappelijk spoor gezet. 

Een combinatie van die drie factoren zou hele-

maal mooi zijn, maar ook zo kort voor afstude-

ren (over een half jaar) ligt alles nog open.

Adriaans: Het motiveert mij om mensen 

dichter tot elkaar te brengen. Ik ben ervan 

overtuigd dat ICT daar een goed en geschikt 

middel voor is. Toch zitten er ook haken en ogen 

aan het gebruik van ICT. In de toekomst wil ik 

dan ook individuen of organisaties adviseren 

over ICT-gebruik. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het 

gebied van beleidsvorming of op het gebied van 

ICT-inzet.  <

S martCat is een zoekmachine die zoekt in 

de collectie van onze Universiteitsbiblio-

theek en in de collecties van andere bibliothe-

ken wereldwijd. SmartCat biedt toegang tot 

meer dan 1,8 miljard elektronische, digitale en 

fysieke bronnen.

Er zijn verschillende redenen om de catalogi te 

vervangen door een nieuwe:

1. Verbeterde functionaliteit SmartCat

We maken de nieuwste versie van SmartCat 

beschikbaar, zodat de gebruiker de beschik-

king heeft over de meest recente functiona-

liteit om te zoeken naar literatuur. SmartCat 

vergroot de collectie waarin de gebruiker kan 

zoeken en biedt onmiddellijke toegang tot 

e-artikelen. Ook vergemakkelijkt SmartCat 

het vinden van informatie voor wie niet goed 

thuis is in de materie of wie zoekt naar infor-

matie waarvan hij het bestaan geheel niet 

kent - de zogeheten ‘discovery’.

2. Klaar voor de toekomst: wereldwijde collectie

We hebben samen met de andere Neder-

landse universiteitsbibliotheken en de 

Koninklijke Bibliotheek afgesproken om de 

gegevens over boeken wereldwijd, van alle 

bibliotheken tezamen te gaan gebruiken. Dat 

vergroot de collectie waarin je kunt zoeken. 

De UB vervangt om dat mogelijk te maken zijn 

informatiesystemen. Na de overgang zal de 

oude Catalogus niet meer functioneren.

3. Klaar voor de toekomst: integratie van 

interbibliothecair leenverkeer

Aanvragen voor interbibliothecair leenverkeer 

(IBL) kunnen sinds enige maanden vanuit 

SmartCat uitgevoerd worden. SmartCat 

toont hiervoor een aanvraagknop als een item 

beschikbaar is bij een van de landelijke biblio-

theken die hieraan meewerkt. Daarmee wordt 

PiCarta als zoekinterface overbodig.

Per september 2015 vervangt de 

Universiteitsbibliotheek de huidige 

Catalogus, Picarta en SmartCat door 

één nieuwe zoekmachine, namelijk 

een nieuwe versie van SmartCat.

Een nieuw e catalogus, een nieuwe 
 SmartCat
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Wat is nieuw?
Het uiterlijk van SmartCat en de functionalitei-

ten voor het zoeken en bewaren van resultaten 

veranderen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Responsive design

SmartCats responsive design interface past 

de weergave automatisch aan voor desktops, 

tablets en smartphones.

• Uitgebreide titelbeschrijving

SmartCat toont alle aanwezige bibliografische 

informatie. Er zijn meer velden voor beschrijving 

ten opzichte van de vorige versie van SmartCat, 

bijvoorbeeld uitgever en onderwerpen.

• Overzichtelijkere beschikbaarheidsinformatie

In het detailscherm (als de gebruiker op een 

titel uit de zoekresultaten heeft geklikt) wordt 

de beschikbaarheidsinformatie overzichtelijk 

weergegeven: bovenaan staat de beschik-

baarheidsinformatie van de UB, gevolgd door 

beschikbaarheidsinformatie van de landelijke 

bibliotheken. De (veelal lange) lijst van alle 

bibliotheken die de betreffende titel in bezit 

hebben, vermeldt SmartCat nu apart onder de 

kop ‘Holdingbibliotheken’.

• IBL-aanvraag ook mogelijk als titel wèl in 

bezit is

In de sectie Beschikbaarheid van het detail-

scherm kan de SmartCat-gebruiker niet alleen 

een IBL-aanvraag doen als het item niet in 

bezit is van de UB, maar ook als het wèl in ons 

bezit is. Op deze manier kun je altijd een IBL-

aanvraag doen, ook als het item bijvoorbeeld 

uitgeleend is.

• Direct doorklikken naar (details van) vol-

gend zoekresultaat

Vanuit het detailscherm kan direct op de 

volgende titel uit de zoekresultaten worden 

geklikt (in de lijst aan de linkerkant van het 

scherm), zonder dat je eerst terug hoeft te 

gaan naar het oorspronkelijke scherm met 

zoekresultaten.

M a r i j k e  F o l g e r i n g - v a n  d e r  V l i e t  /  m . e . f o l g e r i n g @ r u g . n l

F r a n k  d e n  H o l l a n d e r  /  f . j . d e n . h o l l a n d e r @ r u g . n l

Een nieuw e catalogus, een nieuwe 
 SmartCat

• Alvast de nieuwe SmartCat gebruiken? Ga naar http://rug.on.worldcat.org/discovery

• Bibliografische databases en full-tekstbestanden: http://bestanden.ub.rug.nl

• Tips voor verbetering? Dat horen wij het graag via smartcat@rug.nl

De overeenkomsten en verschillen
Standaard zoekt SmartCat in alle titels (‘libraries worldwide’). Nadat de 

zoekactie is uitgevoerd, kun je ervoor kiezen om alleen de resultaten van 

de UB of de landelijke bibliotheken te tonen. Bij ‘worldwide’ vind je ook 

titels die niet tot de collectie van Groningen behoren, maar die je eventueel 

wel via andere bibliotheken of via het interbibliothecair leenverkeer kunt 

bemachtigen.

SmartCat biedt in veel opzichten meer dan de Catalogus en PiCarta en 

heeft vele andere mogelijkheden, zoals een zeer soepele export naar bijv. 

RefWorks. Zoekresultaten kunnen eenvoudig worden ingeperkt tot alleen 

boeken, of juist alleen artikelen, e-books of peer-reviewed artikelen.

Gedrukte boeken kun je blijven lenen op de vertrouwde manier. Ook 

bibliografische databases en full-tekstbestanden die nu veel worden ge-

bruikt, blijven beschikbaar via de bekende route, omdat zij geoefende en 

gevorderde gebruikers vaak een meerwaarde bieden vanwege een uitge-

breidere zoekfunctionaliteit en een nauwere, meer vakspecifieke focus.  <
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