Refworks
Met Refworks kun je in een paar klikken vanuit onze databanken een literatuurlijst aanmaken en ook in de tekst
citeren.
VOOR WIE
Eerste, tweede, derde, vierde jaar studenten die Bibits en HIT hebben gevolgd en docenten/onderzoekers.
W AAROM
Een informatievaardige student laat in zijn studie- of afstudeerproduct zien dat hij op een kritische en integere
manier gebruik heeft gemaakt van relevante en kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie. Hij heeft de
wetenschappelijke informatie verwerkt en omgezet in eigen kennis en inzichten. Echter, wanneer de student
plagiaat pleegt, is het geheel of gedeeltelijk onmogelijk een juist oordeel te vellen over zijn kennis, inzichten en
vaardigheden. Dit kan vermeden worden door de student bewust te maken van wat plagiaat is, hem de richtlijnen
waarmee plagiaat is te voorkomen eigen te laten maken en hem gebruik te laten maken software voor
referentiebeheer. Ook voor medewerkers kan het gebruik van Refworks nuttig zijn: voor bij het opstellen van een
syllabi of bij het schrijven van een publicatie.
VOORWAARDEN
Om bovenstaand doel van de bibliotheektraining Refworks voor studenten te realiseren, stellen wij de volgende
voorwaarden:
- Voorkennis van informatievaardigheden is niet vereist wel is het aan te bevelen om eerst de Bibits en HIT
trainingen te doorlopen.
- De bibliotheektraining Refworks dient niet op zichzelf te staan maar onderdeel uit te maken van een
leerlijn bijv. informatievaardigheden of deskresearch.
- Het volgen van de bibliotheektraining Refworks is alleen nuttig indien de kennis wordt toegepast bijv. met
een opdracht. Voor het meewegen van de informatievaardigheden bij de beoordeling van deze opdracht,
adviseren we het gebruik van de Scoringsrubriek informatievaardigheden.
W AT
Om medewerkers en studenten te helpen bij het vastleggen van gebruikte literatuur vanuit de fysieke en digitale
bibliotheek, organiseert de bibliotheek Refworks workshops. In de training komen de volgende aspecten aan bod:
-

Plagiaat
APA richtlijnen
Gebruik Write-N-Cite voor citeren in tekst
Voordelen Refworks t.o.v. MS Word APA verwijzing
Gebruik Refworks

Aan het eind van de workshop hebben studenten/medewerkers een Refworks account aangemaakt, geoefend
met het overhalen van referenties in Refworks en het citeren ervan in tekst, en het aanmaken van een
literatuurlijst.
G ANG VAN ZAKEN
Je kunt de bibliotheektraining Refworks aanvragen via de informatiespecialist van jouw opleiding / faculteit of via
bibliotheek@hhs.nl. Wanneer bij studenten aan de voorwaarden is voldaan en overeenstemming is over de
precieze inhoud en inbedding van de bibliotheektraining Refworks tussen docent en informatiespecialist, wordt in
overleg tussen bibliotheek (Hamida Rodjan) en opleiding (docent en roosteraar) de dag en het tijdstip bepaald.
A ANTAL DEELNEMERS
Bij voorkeur maximum 24 deelnemers per groep.
TIJDSDUUR
Maximaal 1,5 uur.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie, neem contact op met:
Niloufar Soekhai
E-mail:n.soekhai@hhs.nl
Tel.: (070) 4457887

Hamida Rodjan
E-mail: h.a.rodjan@hhs.nl
Tel.: (070) 4457876

https://www.dehaagsehogeschool.nl/studievoorzieningen/bibliotheek/informatievaardigheden/literatuurverwijzing--refworks

