
 

 

 

Jaarverslag Mediatheek Van Hall Larenstein 2017 
 
In de mediatheken van Velp en Leeuwarden lagen de zwaartepunten in het jaar 2017 op Open 
Access, Embedded Librarians en het verkrijgen van licenties. Daartoe zijn veel inspanningen verricht 
én resultaten geboekt. 
 
Ten aanzien van Open Access is een Publicatiebeleid gepubliceerd en zijn onderzoekers 
geïnformeerd over het publiceren met Open Access. Hiermee speelt Van Hall Larenstein in op de 
richtlijnen die in subsidieprogramma’s als Horizon2020 van de Europese Unie, het Nationaal Plan 
Open Science en NWO/SIA worden aangegeven. 
 
De hogeschool staat volledig achter Open Access. We verstaan hieronder het zo open mogelijk 
verspreiden, delen en hergebruiken van de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek in het hbo. 
Door Open Access te publiceren kan maximaal gebruik worden gemaakt van wat Van Hall Larenstein-
medewerkers publiceren om in 2020 100% Open Access te zijn. 
 
Om de relatie met het onderwijs te versterken zijn er embedded librarians ingezet. Per domein is er 
een informatieprofessional die actief contacten onderhoudt opdat we kunnen blijven aansluiten bij 
de behoeftes die leven bij docenten én studenten om op juiste momenten de juiste diensten te 
kunnen aanbieden. Omdat niet altijd iedereen weet wat onze diensten zijn, hebben we hiervan een 
overzicht gemaakt. 
 
Het aanbod van databanken blijkt goed bruikbaar binnen het onderwijs. Daarvoor sluiten we 
licenties af met diverse uitgevers waardoor onze website Greeni een enorme verrijking biedt. Onze 
website is op alle devices en via een app, waar ook ter wereld, te raadplegen. 
 
De website biedt tevens een overzicht van onze samenwerkingsverbanden binnen het groene hbo en 
met Wageningen UR, zoals Groen Kennisnet en regionale samenwerking, zoals de Kenniscollectie. 
 
Er is een interne audit gehouden om na te gaan of de readers van Van Hall Larenstein voldoen aan 
de readerovereenkomst die de Nederlandse Uitgeversbond heeft met de Vereniging Hogescholen. 
De naleving van deze overeenkomst wordt gecontroleerd door de Stichting PRO. 
 
In 2017 hebben we de aanzet al gegeven, voor 2018 gaan we verder met Research Data 
Management-support. Financiers van wetenschappelijk onderzoek eisen steeds vaker dat ook 
onderzoeksdata toegankelijk zijn voor derden. Wij willen inzicht krijgen in hoe de onderzoekers nu 
hun data opslaan om vervolgens richtlijnen op te stellen voor een beleidsadvies. 
 
Verder geven we studenten en docenten instructies over het zoeken en vinden van informatie, 
bieden we scriptiehulp aan en geven adviezen over auteursrecht, vindt er naast uitbreiding van 
fysieke materialen ondertussen een nog grotere digitale uitbreiding plaats in de vorm van e-books en 
ontvangen we ruim 1000 bezoekers per dag! 
 
De ICT-ontvlechting heeft het positieve gevolg dat de mediatheken op beide locaties nu werken met 
hetzelfde informatiesysteem. De gemaakte keuzes over de gewenste online literatuurdatabanken 
blijken overeen te komen met de behoeftes en wensen van studenten en medewerkers. 

   


