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Korte handleiding linken naar de databanken van de bibliotheek tbv BlackBoard
Auteursrecht
Op de bibliotheeksite is onder het kopje Informatievaardigheden nuttige informatie te vinden voor
o.a. docenten over het auteursrecht, samenstellen van digitale readers etc. Het is altijd toegestaan
om op BlackBoard links naar (bonafide) bronnen op te nemen waar de artikelen te vinden zijn. In
deze handleiding lees je hoe je kunt linken naar de databanken van de bibliotheek. Het is NIET aan te
raden om volledige artikelen te uploaden, tenzij geverifieerd is dat dit toegestaan is (op grond van
de licentieovereenkomst met de leverancier of toestemming rechthebbende).
A-Z digitale bronnen / databanken
Het overzicht van digitale bronnen is te vinden op de de bibliotheekwebsite:
http://hhs.nl/bibliotheek onder Zoeken en vinden: A-Z digitale bronnen / databanken.
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Als je met de muis over een brontitel beweegt zie je onderaan de URL voor toegang:

Dit is de link voor zowel toegang binnen de hogeschool als thuistoegang (= off campus).
Om thuistoegang mogelijk te maken wordt bij de meeste databanken de EZproxy software gebruikt.
Daarbij krijgt de URL van een bron of een artikel het voorvoegsel: https://ezproxy.hhs.nl/login?url=
Deze kun je het beste gebruiken om naar de bron te verwijzen. Dus NIET de bron aanklikken en dan
de URL gebruiken die in de adresbalk van de browser staat, want dan mis je het EZproxy
voorvoegsel. Maar vanuit de bronnenlijst via de rechtermuisknop “snelkoppeling kopieren”.
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De links voor on- en off campus toegang staan ook in de broninformatie, het venster dat je ziet
wanneer je op de “+” klikt achter de brontitel:
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Als het gaat om linken op artikelniveau, dan geldt ook dat het EZproxyvoorvoegsel in de URL
aanwezig moet zijn. Per databank verschillen de mogelijkheden. Hierna enkele voorbeelden.
Emerald

Kies de DOI artikel link en plaats handmatig het EZproxy voorvoegsel. Dus
https://doi.org/10.1108/SD-07-2017-0116 wordt:
https://ezproxy.hhs.nl/login?url=https://doi.org/10.1108/SD-07-2017-0116
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SpringerLink
Om te linken naar een artikel kan de URL gebruikt worden die bovenaan een artikel staat
bijvoorbeeld: https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-017-2591-3 met het voorvoegsel:
https://ezproxy.hhs.nl/login?url=https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-017-2591-3

SpringerLink biedt ook een mogelijkheid tot verkorte artikel-links (rechts van de artikelbeschrijving
via de optie Share article), maar daarbij werkt EZproxy niet dus is af te raden.
ScienceDirect
Bij het artikel is een DOI-link te vinden, die dus ook voorzien moet worden van het EZproxy
voorvoegsel zodat het artikel off-campus toegankelijk is, bijvoorbeeld:
https://ezproxy.hhs.nl/login?url=https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.08.002
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EBSCO databanken (o.a. Academic Search Complete, Business Source Elite)
klik nadat je een artikel gevonden hebt op Permalink (rechterkant).

Testen van links
Het is zinvol om te thuistoegang te testen van de artikellinks en de werking vanuit de BlackBoard
omgeving.
Vragen
Bij toegangsproblemen kunt u Francesco Izzo benaderen.
Francesco Izzo
(070) 445 7460 / OV 0.83 / f.a.a.izzo@hhs.nl
Voor vragen over auteursrecht kun u Leen Liefsoens benaderen.
Leen Liefsoens
(070) 445 7876 / OV 1.86 / l.w.b.liefsoens@hhs.nl
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