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Nieuwe online cursus
Informatievaardigheden

deze makkelijker valt in te passen in het curriculum. Zo kunnen zij een link
naar de cursus in Nestor plaatsen of (delen van) de cursus vooraf laten
bestuderen en verdieping aanbrengen tijdens de colleges.

Toetsen en rondleidingen
De cursus kan ook worden gecombineerd met een toets, of een oefensessie onder begeleiding van een medewerker van de bibliotheek. De UB
heeft toets- en oefenvragen beschikbaar die in Nestor kunnen worden
gebruikt. Daarnaast kan er in overleg met een informatiespecialist van de

B

bibliotheek een korte rondleiding door de bibliotheek worden aangeboinnen de universiteit wordt steeds meer

den. Een bijkomend voordeel is dat de online cursus ook op de website

de nadruk gelegd op nieuwe onderwijs-

van de UB staat, zodat studenten er in elke fase van hun studie op terug

vormen als blended learning en online onder-

kunnen grijpen.

wijs. In dat kader is nu ook een online cursus
Informatievaardigheden ontwikkeld door de

Voor nog meer flexibiliteit kunnen bibliotheekmedewerkers ook in

Universiteitsbibliotheek. Hierin komt onder

samenwerking met docenten een op een opleiding toegespitste cursus

meer aan bod:

ontwerpen, waarbij de algemene cursus als template dient. Een voorbeeld

• wat is wetenschappelijke informatie (o.a. lite-

is de online cursus voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Communi-

ratuurtypen, het peer-review proces)

catie- en Informatiewetenschappen.

• onderwerp en zoektermen (o.a. afbakenen,
zoektermen selecteren)
• informatiebronnen kiezen (SmartCat, elektronische bestanden)
• zoekmethoden en -technieken

Voor studenten biedt de cursus nog een ander voordeel. Traditionele
instructies nemen veel tijd in beslag en de timing – in de eerste weken
van september – is niet ideaal, omdat nieuwe studenten in deze periode al
overspoeld worden met informatie.

• informatie evalueren (beoordelingscriteria)
• informatie verwerken (citeren, wetenschappelijke integriteit, plagiaat)
Bij elk onderdeel zijn leerdoelen geformuleerd

De online cursus wordt al sinds september ingezet voor eerstejaars bij
bepaalde studierichtingen in de faculteiten Letteren, GGW, GMW, Ruimtelijke Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen.

en worden oefenvragen aangeboden.
Een volgende stap is het ontwikkelen van een online cursus InformatieDe voordelen? Docenten kunnen zelf bepalen

vaardighedenonderwijs voor MA-studenten en PhD’s. Wij ontvangen graag

hoe en wanneer ze de cursus inzetten, zodat

input van docenten over de aan te bieden stof voor deze doelgroep! <

• De online cursus – zowel Nederlandstalig als Engelstalig, generiek en vakspecifiek – is te vinden op de website van de UB: l i bg u i d e s . r u g . n l /i n f o r ma t i o n l i t e r a c y - o ve r vi e w
• Ook gebruik maken van deze cursus voor uw studenten? Vragen en/of opmerkingen hierover?
Neem dan contact op met Janny Jonkers, specialist wetenschappelijke informatie bij de UB:
w w w.rug .nl / st a f f /j . j o n ke r s
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