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Yvonne Sanders, Jos Damen en Marten Hofstede

De website test:
wetenschappelijke bibliotheken

Informatie Professional is geen schoolmeester en evenmin het blad van de

Consumentenbond. Anderzijds kunnen bibliotheken veel van elkaar leren als het om

het opzetten en onderhouden van websites gaat. Daarom hier een vergelijkend

warenonderzoek naar websites van wetenschappelijke bibliotheken, opgesteld vanuit

het standpunt van de gebruiker.

B IBLIOTHEKEN EN HUN producten vormen voor de klant
een tamelijk complexe wereld. Een wereld van boeken

en tijdschriftartikelen waarin informatie moet worden ge-
zocht en gevonden. Een wereld van primaire, secundaire
en soms zelfs tertiaire informatiebronnen, waarin de weg
naar informatie wordt gewezen. Van catalogi waarin naar
gekende items en op onderwerp kan worden gezocht. Van
open en gesloten magazijnen en van studiezalen. Van wel
en niet uitleenbare boeken. Van openingstijden, bijzonde-
re collecties, plaatsingscodes of signaturen, trefwoorden
en/of classificatiecodes. Van attenderings- en documentle-
veringsdiensten en interbibliothecair leenverkeer. En ga zo
maar door...
Veel van dat gebodene hoeft tegenwoordig niet meer fy-
siek ter plekke te worden geraadpleegd. Dat kan ook op
afstand. Met het zoeken in de on line catalogus was dat al
langere tijd zo. Maar sinds de komst van het world wide
web kunnen bibliotheken hun hele “handel”, of althans
een groot gedeelte ervan, op afstand aan hun gebruikers
presenteren, tot aan de uitgifte en de inname van de boe-
ken en de banden. En sinds een jaar of vijf doen ze dat
ook.
Wie regelmatig op het web verkeert, komt alle mogelijke
soorten sites tegen, met vaak zeer grote kwaliteitsverschil-
len. Vaak zijn die verschillen een kwestie van impressies,
van “look and feel”. Maar de enigszins ervaren surfer, die
op het web op zoek is naar concrete informatie, kan
meestal wel tamelijk gemakkelijk definiëren waarom de
ene site goed en de andere minder goed is.

Dit artikel is het resultaat van een vergelijkend warenon-
derzoekje naar de websites van een aantal Nederlandse
wetenschappelijke bibliotheken.1 Daarvoor hebben we een
aantal criteria op een rijtje gezet die naar ons oordeel bij
de beoordeling van websites een rol (behoren te) spelen.
Voor elk van de bekeken websites is bij elk van die criteria
een waardering toegekend: van ++ voor heel goed tot - -
voor gewoon slecht.
Het is daarbij uitdrukkelijk niet onze bedoeling als
schoolmeester op te treden. Wij zijn van mening dat bi-
bliotheken veel van elkaar kunnen leren als het om het

opzetten en onderhouden van websites gaat. Ook de beste
websites laten wel eens een steekje vallen, en sommige die
het over de hele linie wat minder doen hebben soms een
aardige verrassing in petto.
Bij onze beoordeling hebben we geprobeerd ons als ge-
bruikers op te stellen. Voor een aantal criteria gelden
daarbij ook nog andere overwegingen, waar een bepaalde
opvatting aan ten grondslag ligt. Om een voorbeeld te
noemen: wij zijn van mening (en voelen ons daarin ge-
sterkt door het feit dat men dat ook op ettelijke sites zo
gedaan heeft) dat als een bibliotheek een nieuws- of me-
dedelingenrubriek in haar website heeft, de homepage
met dat nieuws behoort te openen, en het niet als een link
ergens tussen de andere links weggestopt, of onderaan de
toegangspagina dient te presenteren. Nieuws dat direct en
op een opvallende plaats op de homepage verschijnt, bete-
kent op dat onderdeel dus een ++.
Hierna volgen, met een aantal opmerkingen van deze
aard, de door ons gehanteerde criteria. Ze worden weer-
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Beoordelingscriteria van universitaire bibliotheken-websites

UvA VU Delft KB Eindhoven Groningen Leiden Maastricht Nijmegen

Vindbaarheid/toegankelijkheid van bibliotheekinformatie via de homepage
Catalogus + + ++ + ++ ++ 0 + +
Betekenis van catalogussignaturen ++ + ++ - - - + - +
Adressen van (decentrale) bibliotheken ++ ++ ++ nvt ++ ++ 0 + +
Aantal titels in catalogus + + + + + - ++ + +
Aanwezigheid bijzondere collecties ++ - + ++ ++ - + + 0
Openingstijden en algemene informatie ++ ++ ++ + ++ ++ + ++ +
Overige bibliotheekvoorzieningen + + + ++ ++ + + + +

Actualiteit
Zijn de pagina’s gedateerd? + + + + + + + + 0
- in de documentinfo op de server? + + + + - 0 - + +
Is de informatie up-to-date? + + + + + + 0 + +

Navigeerbaarheid
Maakt de site deel uit van een universitaire CWIS? Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja
Vaste functies (zoek, help etc.) frames? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja
Zoekfunctie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
- alleen voor bibliotheekinformatie Ja Nee Ja nvt Ja Nee Ja Ja Nee
- velden Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee
- operatoren Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja
- gebruiksgemak + 0 0 + + - + + 0
Sitemap - - - + - - - - -

Vormgeving en techniek
Leesbaarheid (hoeveelheid tekst en links op 1 pagina) + + ++ 0 + ++ - + -
Tabellen Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja
Frames Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee
Java(script) Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Laadtijd + + - - + + + + 0
Algehele impressie ++ 0 ++ + + + 0 + +

Interactie
Pagina’s gesigneerd? + - - - - - + - -
- (met) e-mailadres? - + + - + + + + +
Helpdesk + + + + + - + - -
Medewerkers en hun functies en e-mailadressen + + + + + - + - +

Overige
Nieuws + + + + + - + + +
Engelse versie ++ + + + + + - + +
Verwijzing naar andere universitaire bibliotheken + + - + + + + - +

gegeven in de tabel. In het kader Karakteristieken hebben
wij een korte samenvatting van onze bevindingen over
elke site gegeven.

Gebruikte beoordelingscriteria
De criteria waarnaar we de websites hebben beoordeeld,
zijn in zes hoofdgroepen ingedeeld:

• Vindbaarheid/toegankelijkheid van bibliotheekinfor-

matie vanaf de homepage

Hieronder zijn enkele willekeurig gekozen onderwerpen
ondergebracht waarover een bezoeker van een bibliotheek-
website informatie zou willen hebben. Het belangrijkste is
naar onze mening de toegang tot de catalogus. Deze toe-
gang zou volgens ons direct vanaf de homepage dienen te
worden verschaft. Andere onderdelen bij dit criterium zijn
bijvoorbeeld de betekenis van catalogussignaturen, ope-
ningstijden en de aanwezigheid van bijzondere collecties.
Omdat het hier om een keuze gaat is onder “Andere bibli-
otheekvoorzieningen” aangegeven of een bibliotheeksite

nog (veel) meer te bieden heeft dan de door ons gekozen
onderwerpen.

• Actualiteit

In de eerste plaats dient een gebruiker van een
bibliotheek-website zich een oordeel te kunnen vormen
over de actualiteit van de verstrekte informatie. Daarom
dient op elke pagina van de site de laatste update-datum te
worden vermeld. Update-data kunnen nog ergens anders
vermeld staan, namelijk in de documentinfo van een pagi-
na (bestand) die op de server wordt verschaft. De aanwe-
zigheid van deze informatie is van belang, omdat zoekma-
chines als AltaVista daar gebruik van maken om de actuali-
teit van documenten als zoekcriterium mee te nemen. He-
laas wordt de vermelding van dit gegeven op veel plaatsen
door systeembeheerders achterwege gelaten.
Ten slotte kan, bij het ontbreken van de beide hierboven
genoemde actualiteitsgegevens, natuurlijk ook naar de ver-
strekte informatie zelf worden gekeken. Wij hebben geke-
ken of actuele informatie te vinden is over openingstijden
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en feestdagen in 1999, naar informatie over PiCarta (die
onlangs gewijzigd is), en naar “broken links” naar externe
webpagina’s. Voor het laatste gebruikten we Doctor
HTML (www2.imagiware.com/RxHTML).

• Navigeerbaarheid

De homepage van een website geeft meestal nog wel een
goed overzicht over wat er zoal op die site te vinden is.
Maar als men de site eenmaal in is gegaan, hoe komt men
dan van de ene naar de andere plek?
Hier is in de eerste plaats van belang of een bibliotheeksite
deel uitmaakt van een groter geheel, bijvoorbeeld een (uni-
versiteits-)CWIS (Campus Wide Information System). In-
dien dat het geval is, wordt de navigeerbaarheid van de bi-
bliotheeksite zelf aanzienlijk bemoeilijkt, doordat links
vanuit de homepage (en misschien ook elders) niet alleen
naar beneden, maar ook naar opzij (andere bibliotheken
binnen de instelling) en naar boven (homepage universi-
teit) moeten verwijzen. Niet alleen het aantal links, maar
vooral ook het hiërarchische aspect (wat is boven, wat is

opzij en wat is beneden) compliceert de doorzichtigheid
van zo’n site.
Voor elke website bestaat een aantal vaste functies die ei-
genlijk op elke pagina van de site beschikbaar zouden moe-
ten zijn, zoals Zoek, Help, Engels/Nederlands, Home.
Doorgaans worden die in een aparte tabel of een apart fra-
me in de linker marge van een pagina ondergebracht.
Daarnaast is soms ook nog een extra ruimte boven- of on-
derin een pagina gereserveerd voor een andere reeks navi-
gatiefuncties, bijvoorbeeld de door de gebruiker in de site
gevolgde route. Als deze ruimte er is, hebben wij een voor-
keur voor een ruimte bovenin, in plaats van onderin, zodat
de gebruiker daar ook direct mee geconfronteerd wordt,
ook al loopt hij niet de hele pagina door.
In de derde plaats hebben we gekeken naar de aanwezig-
heid en de functionaliteit van een zoekfunctie. Ook hier
kan de integratie van een bibliotheeksite in een CWIS de
zaak compliceren als met de zoekfunctie standaard of zelfs
uitsluitend het hele CWIS wordt doorzocht. Als de zoek-
functie niet met Booleaanse operatoren en/of phrases

Bekeken websites2

UBA - Universiteitsbibliotheek Amsterdam
(www.uba.uva.nl)

Welkom op de homepage van de Universiteitsbibliotheek Vrije
Universiteit (www.ubvu.vu.nl)

Welcome to the Delft UT Library
(www.library.tudelft.nl)

Koninklijke Bibliotheek
(www.konbib.nl)

Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven Nederland
(www.tue.nl/bib)

Rijksuniversiteit Groningen: Bibliotheken en Catalogi
(www.ub.rug.nl)

Universiteitsbibliotheek
(www.leidenuniv.nl/ub)

Universiteitsbibliotheek Maastricht home page
(www.unimaas.nl/~ub/index.htm)

Universiteitsbibliotheek KUN Nijmegen
(www.kun.nl/ubn)

Bibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam
(www.eur.nl/ub/ubhome.html)

home page bibliotheek KUB
(www.kub.nl/~dbi/index.htm)

Universiteitsbibliotheek Twente
(www.ub.utwente.nl)

Welkompagina UBU
(www.ubu.ruu.nl)

Wageningen Agricultural University Library/Pudoc-DLO
(www.bib.wau.nl/agralin/waulib.html)

Rotterdam Tilburg Twente Utrecht Wageningen

++ + ++ ++ ++
- - ++ + ++
+ - - + 0
+ + + + -
+ + + + ++
+ ++ + + +
+ + + + +

+ 0 - + +
+ - - + +
+ + + + +

Ja Ja Nee Nee Nee
Ja Nee Ja Ja Ja
Nee Ja Ja Ja Nee
nvt Ja Ja Ja nvt
nvt Nee Nee Nee nvt
nvt Ja Ja Ja nvt
nvt 0 + +
- - - - -

+ + + 0 0
Ja Ja Ja Ja Nee
Nee Nee Nee Ja Nee
Ja Nee Ja Nee Nee
0 + + + +
0 + 0 0 +

- 0 - - +
+ 0 + + +
+ + - - +
+ + + + +

- + + + +
+ + - + +
- - + + +
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werkt (of als die mogelijkheid, zoals bij de SURFnet-zoek-
machine, wel bestaat maar niet gedocumenteerd is), kan
zoeken met de woorden “bijzondere collecties” met zo’n
zoekfunctie tot onhanteerbare resultaten leiden. Maar ook
zonder dat er een heel CWIS aan zo’n zoekfunctie vastzit,
is het prettig als er gedifferentieerd met operatoren en/of
phrases en eventueel zelfs met velden (bijvoorbeeld de titel
van een pagina) kan worden gezocht. En een overzichtje
van de mogelijkheden, met wat voorbeelden direct boven
of onder de zoekregel, is dan vriendelijker voor de gebrui-
ker dan dat hij of zij achteraf een foutmelding krijgt en
naar een helpfile wordt verwezen.
Ten slotte kan een sitemap (zie KB, klik ‘index’) een plus
zijn, omdat de gebruiker zich dan op de omvang en de
contouren van de bibliothecaire website kan oriënteren.

• Vormgeving en techniek

Vormgeving en techniek op het web ontwikkelen zich snel.
Dat is niet aan alle bekeken websites te zien. Bij een aantal
daarvan zijn bijvoorbeeld nog geen frames geïmplemen-
teerd. Hoewel deze ook niet altijd nodig zijn omdat vaak
ook met tabellen kan worden volstaan, zijn ze - mits met
verstand gebruikt - vaak wel nuttig. Ze delen een webpagi-
na op in duidelijk van elkaar gescheiden en afzonderlijk te
doorlopen gedeelten en bieden de maker van een site de
mogelijkheid pagina’s met gedeeltelijk dezelfde inhoud uit
modules samen te stellen. Anderzijds: niet functionele fra-
mes kunnen een last zijn.
Andere criteria waarnaar gekeken werd zijn: gebruik van
kleuren en achtergronden, het gebruik van afbeeldingen,
logo’s en pictogrammen, de leesbaarheid (soms zijn pagi-
na’s door de overdadigheid van tekst en links praktisch on-
leesbaar), de lengte en de laadtijd, die we maten met de
web-utility Bobby (www.cast.org/bobby), de functionaliteit
van de gebruikte techniek en onze algehele impressie. Echt
hard zijn sommige van de op dit criterium gegeven beoor-
delingen niet, maar ze geven wel onze gezamenlijke me-
ning weer.
Bobby analyseert webpagina’s op hun toegankelijkheid
voor mensen met handicaps en op hun compatibiliteit met
diverse browsers en de versies daarvan. Hoewel we dit
aspect niet in onze test hebben meegenomen, viel het ons
op dat maar heel weinig van de geteste pagina’s aan alle
criteria van Bobby voldeden. Een van de zaken waar Bobby
bijvoorbeeld de nadruk op legt, is dat voor illustraties
ALT-tags moeten worden toegevoegd. (Zelf gebruikten

we Netscape 3 en we lieten Bobby daar ook mee testen.
Het gebruik van Netscape 3 bracht overigens mee dat de
catalogus van de TU Eindhoven, VubisWeb, niet op de
onderdelen “Aantal titels” en “Signaturen- en adreslijst”
kon worden getest.)

• Interactie

Klanten komen naar een bibliotheek, en dus ook naar de
website van een bibliotheek, met vragen - vragen, die om
een antwoord vragen. Die antwoorden moeten ook gege-
ven kunnen worden, en daarom is de interactiviteit op
webpagina’s van groot belang. Zijn de pagina’s met een
naam gesigneerd? Zit daar meteen een e-mailmogelijkheid
aan vast? Is de helpdesk direct vanaf de homepage bereik-
baar en staan daarvan het telefoonnummer en het e-mail-
adres vermeld? Een bezoekadres is trouwens ook wel zo
handig: bij de UB Twente konden we van de faculteitsbi-
bliotheken alleen een postbusnummer maar geen bezoek-
adres vinden.
Andere mogelijkheden tot interactiviteit betreffen een
overzicht van medewerkers met hun functies en e-mail-
adressen en bij de bibliotheek van de TU Eindhoven het
frame ‘systeemeisen’ met de mogelijkheid problemen aan
te melden en zelfs de vraag om kritische opmerkingen aan
de helpdesk. Zo hoort het!

• Overige

Onder het hoofdje ‘overige’ zijn de implementatie van de
nieuws- en/of mededelingenrubriek, de aanwezigheid en
presentatie van een Engelse versie van de teksten in de site

KB: “Geeft site-map houvast?”

Amsterdam UvA: “Web-overwogen en doeltre¤end” Maastricht: “Gedurfd maar lelijk”
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en de aanwezigheid van een verwijzing naar andere biblio-
theken opgenomen.
Korte karakteristieken van deze websites zijn in een apart
kader vermeld. Hier nog enkele tips die kunnen bijdragen
tot het verbeteren van een website.

Tips
1.  Zorg op iedere pagina voor een zoekmogelijkheid, een

taalwissel, een helpfunctie, een reactiemogelijkheid, een
ondertekening en een duidelijke uitgang.

2.  Noem een catalogus een catalogus, en zorg dat die cata-
logus vanaf het openingsscherm direct te vinden is. Zet
een catalogus niet onder “digitale” of “virtuele”
bibliotheek. Bij de catalogus hoort het aantal titels en
een karakterisering van de collectie.

3.  Zorg voor een logische opbouw, een routevermelding
of een sitemap.

4.  Streef naar een heldere vormgeving.
5.  Ga niet alle bestaande papieren folders digitaal maken.

Zorg voor aangepaste en toegespitste informatie.
6.  Buit de vier voordelen van het Internet uit: zorg voor

nieuws, interactie, links naar andere websites en een goede
doorzoekbaarheid. Denk na over de zoekmachine die je
kiest.

7.  Zet geen enorme lappen tekst op de website. Zorg voor
veel en korte informatie.

Noten
1 Voor een continue vergelijking van de websites van een aantal

Amerikaanse universiteiten zie: Prentiss Riddle, A comparison of

university web sites (www.rice.edu/~riddle/uniweb).
2 Ons onderzoek strekte zich uit over de periode 1/1/99-16/3/99.

Veranderingen en eventuele verbeteringen van ná 16 maart hebben we

niet  meer kunnen verwerken. Als homepages kozen we die adressen

welke in NL-Menu als toegang vermeld staan. Als namen van de sites

zijn de titels vermeld zoals die in de titelbalk van de browser komen te

staan.

Minister Hermans

Drs. J.C.M. Damen is hoofd van de afdeling Leenverkeer bij de

Universiteitsbibliotheek Leiden.

Drs. M.R.J. Hofstede is medewerker van de UB Leiden.

Y. Sanders is Intra- en Internetcoördinator bij de Gemeente Delft.

Karakteristieken

Amsterdam - UvA
Positief: mooie vormgeving, helder gestructureerd, goede zoekfunctie,

actueel, goede interactie, signaturen in catalogus.
Negatief: de pagina’s worden vaak niet ondertekend, en zijn nergens van

e-mail voorzien, nieuws is niet optimaal toegankelijk.

Amsterdam - VU
Positief: heldere structuur, reactie-mogelijkheid, nieuws, catalogus

direct op homepage.
Negatief: zoekfunctie alleen voor hele VU, geen helpfunctie, geen

prettige kleuren, kale site, weinig inhoud.

Delft
Positief: duidelijke indeling, reactie-mogelijkheid, zoekfunctie overal

prominent beschikbaar.
Negatief: geen verwijzing naar andere Nederlandse bibliotheken, nieuws

is verouderd.

Den Haag - KB
Positief: zoekfunctie, helpfunctie, veel inhoud, extra’s (bijzondere

Collecties).
Negatief: naamgeving zoekfunctie (=index), weinig interactie, vaak geen

ondertekening.

Eindhoven
Positief: nieuws op homepage, overige bibliotheekvoorzieningen, links

naar andere technische bibliotheken, fraaie info over
systeemeisen.

Negatief: niet ondertekend, geen signatuurlijst, ordening in linkerframe
niet fraai.

Groningen
Positief: interactie, vindbaarheid catalogus.
Negatief: geen eigen zoek- en helpfunctie, geen nieuws, adressen

decentrale bibliotheken niet altijd vindbaar, kaal qua vorm en
inhoud.

Leiden
Positief: interactie, aantal titels, verwijzing naar andere bibliotheken.
Negatief: ontbreken van Engelse versie, catalogus slecht te vinden,

onduidelijke structuur, ouderwetse, niet-functionele
vormgeving, informatie niet altijd up-to-date.

Maastricht
Positief: helder gestructureerd.
Negatief: geen informatie over medewerkers, geen verwijzingen naar

andere universiteitsbibliotheken, weblinks soms verouderd,
pagina’s niet gedateerd en gesigneerd.

Nijmegen
Positief: veel gestelde vragen, interactie, vindbaarheid catalogus, andere

bibliotheekvoorzieningen.
Negatief: actualiteit, nieuws verstopt onder mededelingen, verwarring

kan ontstaan door linkerframe (verbinding met CWIS),
overladen vormgeving, zoekfunctie niet optimaal.

Rotterdam
Positief: vindbaarheid catalogus, suggestiebox.
Negatief: kaal, ontbreken van signatuurlijst, nagenoeg ontbreken van

andere bibliotheekvoorzieningen, meer informatie over
bibliotheken via de knop ‘index’.

Tilburg
Positief: overzichtelijke vormgeving, goede zoekfunctie, uitgebreide

beschrijving van de bijzondere collecties.
Negatief: geen verwijzing naar andere bibliotheken, ontbreken

signatuurlijst, beperkte Engelse versie.

Twente
Positief: veel nieuws, duidelijk gepresenteerd, vaste functies (frame).
Negatief: geen Engelse versie, pijltje linksboven op de homepage niet

functioneel (verwijst naar de homepage zelf), drukke layout.

Utrecht
Positief: vindbaarheid catalogus, behoorlijk veel informatie en veel

overige bibliotheekvoorzieningen.
Negatief: saaie en rommelige vormgeving, te veel scrollen.

Wageningen
Positief: veel aandacht aan speciale collecties.
Negatief: vrijwel alleen Engelstalig, zoekfunctie alleen via

overkoepelende Agralin-pagina, rommelige, lange pagina.

Leiden: “Klassiek en niet-functioneel”


