
WORKSHOP 
 
College/demo door een informatiespecialist voor ouderejaars (follow up / afstudeerders) of 
docenten/onderzoekers 
 
VOOR WIE 
Alle studenten die Bibits en HIT reeds gevolgd hebben. Studenten die gaan afstuderen. 
Docenten/onderzoekers.  
 
WAAROM 
Een student die aan de Haagse Hogeschool is afgestudeerd is een kritisch gebruiker van wetenschappelijke 
kennis. Het verwerven van informatievaardigheden als competentie tijdens de studie maakt het mogelijk dat een 
student zich kan ontwikkelen tot een levenslang onderzoekende, lerende en kritische burger. 
Informatievaardigheden hebben betrekking op het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte 
en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken (toepassen) van relevante 
wetenschappelijke informatie.  
Ook voor medewerkers kan het nuttig zijn om hun vaardigheden in het zoeken, selecteren, verwerken en 
gebruiken van relevante wetenschappelijke informatie bij te schaven. Door zich meester te maken van het gebruik 
van één of meerdere databanken en/of bibliotheeksystemen.   
 
VOORWAARDEN 
Om bovenstaand doel van de workshop 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 workshop dient niet op zichzelf te staan maar onderdeel uit te maken van een leerlijn bijv. 
informatievaardigheden of deskresearch. 

- Het volgen van de workshop 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. 

 
WAT 
Om medewerkers en studenten te helpen bij het vinden van informatie in de fysieke en digitale bibliotheek, 
organiseert de bibliotheek workshops. Deze workshops kunnen over verschillende onderwerpen gaan en op 
verschillende niveaus. De inhoud wordt in nauw overleg met de opleiding of aanvrager bepaald.  
Gedacht kan worden aan: 

• Training in het gebruik van een specifieke databank. 
• Training in het zoeken naar literatuur specifiek binnen een bepaald vakgebied. 
• Een bibliotheektraining voor studenten die aan het begin staan van hun afstudeertraject (schrijven van 

een scriptie). 
• Demonstratie of cursus in het gebruik van databanken en/of bibliotheeksystemen voor docenten. 

 
GANG VAN ZAKEN 
Je kunt de workshop 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 inhoud en inbedding van 
de workshop tussen docent en informatiespecialist, wordt in overleg tussen bibliotheek (Hamida Rodjan) en 
opleiding (docent en roosteraar) de dag en het tijdstip bepaald. 
 
AANTAL DEELNEMERS 
Bij voorkeur maximum 24 deelnemers per groep. 
 
TIJDSDUUR 
Afhankelijk van onderwerp. Wordt bepaald in overleg met de opleiding/medewerker.  
 
MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie, neem contact op met: 
 
Leen Liefsoens     Hamida Rodjan 
E-mail l.w.b.liefsoens@hhs.nl    E-mail: h.a.rodjan@hhs.nl  
Tel.: (070) 4457876    Tel.: (070) 4457876 
 
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studievoorzieningen/bibliotheek/informatievaardigheden/leerlijn---trainingen  
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