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IN HET KADER VAN ict-ondersteunde onderwijsvernieuwing

wordt bij vrijwel alle universiteiten nagedacht over welke

eisen gesteld kunnen en moeten worden aan de inrichting

van een elektronische leeromgeving voor studenten. Ook

de mogelijke invloed hiervan op functies van de weten-

schappelijke bibliotheekvoorziening van de betreffende

instelling komt daarbij aan de orde. Bibliotheekonderwijs

of -instructie is daar slechts één facet van, maar wel een

heel belangrijke. 

Genoemde eisen raken aanzienlijke veranderingen op het

gebied van wetenschappelijke informatievoorziening. Denk

alleen maar aan de enorme toename van het digitale infor-

matieaanbod en de overstap van de traditionele naar de

geautomatiseerde, virtuele bibliotheek.

Voor de gemiddelde hedendaagse student zijn de gevolgen

groot. Hij moet zijn weg zien te vinden in dat enorme aan-

bod van gedrukte en digitale informatie. Dit betekent niet

alleen dat de student meer en andere zaken moet leren dan

bijvoorbeeld hoe het catalogusapparaat werkt. De biblio-
theek zal haar instructies ook op een andere manier moeten

aanbieden. Het LOOWI, een informeel overleg over

instructies aan eindgebruikers van universiteiten en hoge-

scholen, houdt zich al jaren met deze problematiek bezig.2

De bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam

(EUR) heeft voor een geïntegreerde aanpak voor het inrich-

ten van de elektronische leeromgeving gekozen. Onder de

titel ‘EURlib-projecten’ gaat een viertal projecten door het

leven, waarvan één gericht is op het realiseren van interac-

tieve instructies in het effectief omgaan met digitale weten-

schappelijke informatie. 

EURlib maakt deel uit van een EUR-breed beleidsplan

‘SamenWerken aan ICT’ gericht op het ondersteunen van

het onderwijs vanuit een gemeenschappelijke visie op ict.

Het doel van deze projecten is onderwijs te ontwikkelen

ten behoeve van een beter gebruik van de via ict aangebo-

den digitale informatie. Met andere woorden: ict is het

middel, goed onderwijs het doel.

De cursus informatievaardigheden wordt aangeboden in

deze elektronische leeromgeving.

Inbedding 
Voordat wordt ingegaan op de concrete inhoud van de cur-

sus, is het goed te benadrukken dat vaardigheden nooit van

hun feitelijke toepassing moeten worden losgekoppeld.

Met andere woorden: informatievaardigheden moeten op

een of andere manier structureel ingebed zijn in het onder-

wijsprogramma van de faculteit, een vaste plek in het curri-

culum krijgen. 

In de praktijk betekent dit dat veel tijd gestopt moet wor-

den in intensief contact met decanen, onderwijscoördinato-

ren, staf en docenten. Dit aspect van het project heeft min-

stens zoveel tijd gekost als de inhoud van de cursus zelf.

Maar het loont! Gesproken moet worden over zaken als: 

• Wat is het nut van de cursus? 
De meest ideale situatie zou zijn, dat het verwerven van

Gusta Drenthe en Jantiene van Elk

Een digitale cursus wetenschappelijke
informatievaardigheden

Ontwikkelingen op zowel onderwijs- als technologiegebied hebben geleid tot de opkomst

van ‘information literacy’, ofwel ‘informatievaardigheden’. Het gaat daarbij om het 

aanleren van feitelijke bibliotheek- en computerkennis, maar meer nog om kritische en

effectieve toepassing van vaardigheden om informatie vanuit een veelheid aan gedrukte 

en digitale bronnen te zoeken, te evalueren en te gebruiken.1 Gusta Drenthe en Jantiene

van Elk beschrijven de manier waarop de wetenschappelijke bibliotheek van de Erasmus

Universiteit Rotterdam (EUR) in het licht van deze ontwikkelingen haar bibliotheekinstruc-

ties opnieuw aan het inrichten is.

Toekomstscenario uit ‘SamenWerken aan ICT’ 

‘De student gebruikt Blackboard om een lesrooster op te vra-
gen; stuurt via een modem vanaf zijn huis een bijdrage naar
zijn discussiegroep voor hun gezamenlijke scriptieopdracht;
zoekt bronnen op voor een onderwijsproject via de elektroni-
sche portal van de faculteit; levert een artikel aan over zijn
afstudeeronderzoek voor het elektronisch studententijdschrift;
vraagt examencijfers op via het web door zijn laptop in het res-
taurant aan te sluiten via een draadloze verbinding.’
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Wij hebben gecontroleerd of er voldoende publicaties te

vinden zijn in de diverse databanken en de catalogus van

de UB bij de onderwerpen van de opdrachten. De psycholo-

giestudenten krijgen een studiepunt voor de opdracht. Bij

Bestuurskunde is het inleveren van de uitwerking van de

opdracht dit jaar een voorwaarde voor het afronden van het

vak waar de cursus bij hoorde. 

Omdat in onze ogen en ook in de ogen van de docenten van

deze twee opleidingen het volgen van de cursus en het inle-

veren van de opdracht nog geen garantie is dat de studenten

weten hoe zij informatie moeten zoeken en beoordelen, is de

inbedding van en het vervolg op de opdracht en cursus

belangrijk. Bij Bestuurskunde wordt de cursus gevolgd tij-

dens een leeronderzoek. Dat leeronderzoek bestaat uit het

doen van eigen onderzoek en uit het gebruik maken van eer-

der uitgevoerd onderzoek door wetenschappelijke literatuur

te bestuderen. Vervolgens moeten zij daar verslag van doen.

Bij Psychologie moeten de studenten een review artikel

schrijven over een aantal artikelen dat zij bij het uitvoeren

van de opdracht informatievaardigheden hebben gevonden.

Inhoud van de cursus 
De cursus is gemaakt in Blackboard, de standaard leerom-

geving van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het voor-

deel is dat de studenten Blackboard al kennen. De cursus is

24 uur per dag beschikbaar en kan op elk gewenst moment

worden gevolgd. Gedurende de hele studie blijft de cursus

constant beschikbaar als naslag.

informatievaardigheden opgenomen is in de missie van

het algehele onderwijsprogramma.

• Bij welke studieonderdelen kan de cursus aanhaken?
Bijvoorbeeld een leeronderzoek, het programma methoden

en technieken, of het algemene vaardigheidsonderwijs. De

cursus zou zodanig in het onderwijs moeten worden inge-

bed, dat de resultaten van de opdrachten de basis vormen

voor een volgend studieonderdeel, bijvoorbeeld het schrij-

ven van een scriptie, een rapport, de uitvoering van een

project of het geven van een presentatie. Een goede timing

is derhalve essentieel.

• Welke voorbeelden zijn passend? 
Uit de praktijk blijkt, dat deze het liefst zo nauw mogelijk

aan moeten sluiten bij de interesse van studenten. Hulp en

ondersteuning van docenten is hierbij nodig.

• Wordt deelname verplicht gesteld?
En hoeveel punten levert dat studenten op?

• Hoe vindt toetsing plaats? 
Indien studenten opdrachten moeten maken: wat wordt

getoetst? Met andere woorden: wat worden studenten nu

feitelijk geacht geleerd te hebben? Dit is niet zo makkelijk

vast te stellen – en: wie kijkt het na, de betreffende docen-

ten van het studieonderdeel en/of bibliotheekmedewerkers?

Bij de Faculteit Sociale Wetenschappen kon de cursus als

eerste bij de opleidingen Bestuurskunde en Psychologie

een plek in het reguliere onderwijs gegeven worden. De

cursus wordt daar bovendien aangevuld met een werkcolle-

ge van één à anderhalf uur. Deze wisselwerking tussen de

digitale cursus en contactonderwijs (colleges, practica

enzovoort) is bedoeld om extra aandacht van de studenten

op het onderwerp te vestigen. Anders zal het enthousiasme

voor het (vrijwillig) volgen van een module informatievaar-

digheden vermoedelijk gering zijn. 

In het begeleidende college wordt extra aandacht besteed

aan lastige onderdelen van de cursus. Zo blijkt dat studen-

ten nauwelijks een idee hebben van wat wetenschappelijke

literatuur is en denken ze dat alle informatie op internet te

vinden is. 

Zo merkte een student na het maken van de opdracht op:

‘De bibliotheek zou er goed aan doen om gewoon een site

zoals Google te openen en zo zoekopties daar aan te bieden

aan de studenten.’

Ook wordt het belang van het beoordelen van de (weten-

schappelijke) kwaliteit van informatiebronnen tijdens het

begeleidende college benadrukt. 

Om de aandacht van studenten vast te houden en om hen

alvast een idee te geven van de diverse manieren van zoe-

ken in verschillende databanken, moeten zij enkele

opdrachten (‘interacties’ genoemd) uitvoeren. De belang-

rijkste databanken voor een bepaald vakgebied – bijvoor-

beeld PsycINFO bij Psychologie en Sociological Abstracts

bij Bestuurskunde – komen dan aan bod.

Om te testen of de studenten de cursus ook echt gelezen

en begrepen hebben, is er een opdracht. De opdrachten

voor Bestuurskunde en voor Psychologie zijn in samenwer-

king met docenten van deze twee opleidingen gemaakt. De

docenten kijken de ingeleverde uitwerkingen van de

opdrachten na. 

Oriëntatie op het gekozen onderwerp

Ontwerpen van een zoekprofiel

Bestandskeuze

Zoeken

Selecteren

Persoonlijk informatiebeheer

Evalueren van het zoekproces

Verkrijgen

NEE?

Formuleren van de probleemstelling

vertaal uw probleemstelling in (een
combinatie van) zoektermen

bijv. zoeken in naslagwerken of
navragen bij deskundigen

in welke catalogi, databanken of 
Internetbronnen kunt u zoeken? Probleem-

stelling of
zoekprofiel 
moet aange-
past worden

alles over zoekstrategieën en
technieken

van documenten

het vastleggen van alle stappen 
en resultaten

kunt u nu uw oorspronkelijke
probleemstelling beantwoorden? 

van documenten

bijv. zijn gevoelens van onveiligheid te
beïnvloeden?

Zoekprofiel
zonodig 
bijstellen

Stappenplan voor het zoeken naar informatie
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De cursus bestaat uit tekst met veel voorbeelden, oefenin-

gen met databanken en internet (‘interacties’ genoemd),

quizzen en andere oefeningen.

De cursus is verdeeld in zeven modules. Die modules vol-

gen de stappen die een student moet doorlopen om litera-

tuur te vinden. Het stappenplan is in de inleiding van de

cursus opgenomen.

De zeven stappen zijn:

• Inleiding: deze module behandelt het stappenplan.

• Zoekprofiel: hoe vertaal je een vraag of probleem in een

zoekprofiel? Na oriëntatie op het gekozen onderwerp volgt

het formuleren van een vraag- of probleemstelling. Daarna

maakt de student een zoekprofiel door de vraag te ontleden

in elementen, geschikte zoektermen vast te stellen en de

zoektermen met Booleaanse operatoren te combineren tot

een zoekprofiel.

• Bestandskeuze: wat voor soorten informatiebestanden zijn

er (catalogi, andere databanken, het internet) en hoe bepaal

je welk bestand je voor welke vraag gebruikt.

• Zoeken: algemene principes van het zoeken worden uitge-

legd, methoden zoals gestructureerd zoeken met behulp

van een uitgewerkt zoekprofiel, de ‘quick and dirty metho-

de’, zoeken via verwijzingen (in de literatuur of via een

citatie-index), zoeken naar pas verschenen literatuur en

zoeken op internet worden uitgelegd.

• Selecteren en evalueren: als de student beschrijvingen van

(gedrukte en/of elektronische) documenten heeft gevonden,

dan moet hij kiezen welke documenten hij daadwerkelijk

gaat gebruiken. Daarvoor moeten de documenten op inhoud

en kwaliteit worden beoordeeld. Eventueel moeten onderde-

len uit het zoekproces geëvalueerd en bijgesteld worden.

• Document verkrijgen: in deze zeer praktische module leert

de student hoe hij een artikel of boek daadwerkelijk in

bezit kan krijgen. Vragen als ‘hoe werkt de catalogus’ en

‘waar staan de tijdschriften’ worden in deze module beant-

woord.

• Persoonlijk informatiebeheer: hoe verwijs je naar literatuur

in een wetenschappelijke publicatie? Wij zijn daarbij uitge-

gaan van de normen van de American Psychological Asso-

ciation (APA). Eventueel kunnen studenten een handlei-

ding voor het programma EndNote volgen.

Al deze stappen zijn de bouwstenen waarmee de studenten

zich informatievaardigheden eigen zouden kunnen maken.

Ontwerp van de cursus 
Voor het ontwerp van de cursus informatievaardigheden

hebben wij een drietal algemene uitgangspunten genomen:

• de cursus moet flexibel zijn;

• de cursus moet goed leesbaar zijn;

• de student moet kunnen oefenen.

Flexibel wil zeggen dat de cursus op verschillende manie-

ren gelezen en gebruikt kan worden. Dit wordt in de cur-

sus mogelijk gemaakt door een combinatie van modules

en navigatie met hypertext. Doordat de cursus op verschil-

lende manieren gebruikt kan worden, wordt hopelijk

bereikt dat studenten op een actieve manier de kennis tot

zich nemen. Doordat de studenten geen leerroute krijgen

aangereikt, maar zelf hun weg mogen kiezen, kunnen zij

hun eigen doelstellingen bij het leren bepalen (Dewald,

1999).

Uiteraard moet de tekst van de cursus zeer helder zijn.

Zowel de stijl van schrijven als de opmaak van de tekst

vraagt bijzondere aandacht bij het schrijven voor internet.

Dewald (1999) wijst ook op het belang van het gebruiken

van kennis. Studenten leren niet alleen door informatie te

lezen en te verwerken, maar – zeker bij het leren van vaar-

digheden – door de kennis toe te passen. In de cursussen

zitten dan ook verschillende interacties, waarbij de studen-

ten in een databank zoeken.

Modules
Een cursus kan je om onderwijskundige redenen opdelen

in modules met informatie. Modules verbeteren de lees-

baarheid van teksten op internet. Bovendien heeft de stu-

dent zo de mogelijkheid om zijn eigen weg door het les-

materiaal te zoeken. Hij kan zelf bepalen welke modules

hij leest en welke hij overslaat en welke module hij eerst
doorleest. Doordat de student zijn eigen weg kan bepa-

len, is de cursus zowel voor beginnende literatuuronder-

zoekers als voor gevorderden geschikt.

Wij raden overigens studenten wel aan alles in de voorge-

stelde volgorde door te lezen. Hoewel elke module afzon-

derlijk te begrijpen is, volgen de verschillende modules

het zoekproces van vraag tot literatuurlijst stap voor stap.

Navigatie
Naast een indeling in modules, is navigatie belangrijk om

de studenten veel vrijheid te geven in de manier waarop zij

de cursus kunnen doornemen. Er zitten daarom veel links

in van en naar verschillende informatie in en buiten de

cursus.

De studenten kunnen op de volgende manieren door de

cursus navigeren:

• vanaf de startpagina naar de zeven modules;

• tussen de verschillende onderdelen in een module. Je kan

van een onderdeel in een module naar het volgende onder-

deel bladeren;

• binnen een pagina naar een bepaald gedeelte in de tekst

op die pagina of terug naar de bovenkant van de pagina.

Blackboard geeft duidelijk aan waar je in de cursus bent,

door middel van automatisch gegenereerde links bovenaan

in het scherm.

Teksten
De studenten lezen de cursus van het beeldscherm. Bij het

schrijven van de teksten is daar rekening mee gehouden.

Inhoudsopgave van de cursus in Blackboard
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ten een aantal opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld zoeken

met behulp van de thesaurus, of zoeken met velden in de

databank. De studenten moeten vervolgens in hun eigen

tijd leren omgaan met die interface.

Uit de reacties van de studenten blijkt dat zij dit vaak

behoorlijk lastig vinden en soms melden zij dat zij dit niet

hoeven te leren, omdat zij op andere manieren aan hun

informatie komen. Een student schreef bijvoorbeeld:

‘Mijn korte beoordeling… is dat deze opdracht min of meer

verloren tijd was... Het meeste van de literatuur had ik eerst

in ERNA [student bedoelt de verschillende databanken die

alleen benaderd kunnen worden middels een universiteits-

account] moeten opzoeken. Daarna moest ik naar de biblio-

theek om dezelfde procedure te volgen en pas als het boek

aanwezig was kon ik het lenen. Ik vind de voorgestelde

zoekmachine (Google) een betere en makkelijke variant om

alle stappen op te volgen bij het zoeken naar informatie.’ 

Behalve interacties zijn er twee oefeningen in de cursus:

één in het maken van een zoekprofiel en één in het maken

van een zoekprofiel voor een bepaalde databank. De stu-

dent kan via een link de uitwerking van beide oefeningen

bekijken.

Nog een manier om de studenten hun nieuwe kennis te

laten testen en gebruiken, zijn de twee quizzen die aan de

cursus zijn toegevoegd. Eén quiz test of de studenten de

Blackboard cursus hebben begrepen. Quiz nummer twee

test de kennis van de studenten over de APA-normen voor

citeren (American Psychological Association). Bij de APA-

normen gaat het om punten en komma’s. Door de quiz te

doen en goed naar de feedback of antwoorden te kijken, zie

je snel welke punten en komma’s je gemist hebt en ont-

houd je dit ook snel, denken wij.

Zijn wij geslaagd in onze opzet? 
Terugkijkend op het hele traject is onze eerste gedachte: wat

was het veel werk en wat kostte het veel tijd! Maar het enthou-

siasme bij de faculteit en de in het algemeen positieve reacties

van studenten maakten veel goed. Verder was het mooi te

merken dat, zodra wij tijdens de besprekingen met de facul-

teit iets konden laten zien, discussies over ‘nut en noodzaak’

eigenlijk nauwelijks meer aan de orde waren, behalve over de

precieze plek van de cursus in het curriculum.

Wijzelf zijn op dit moment niet ontevreden, maar zijn ons

ervan bewust dat het einde van ict-ontwikkelingen nog lang

niet in zicht is. Met andere woorden: een cursus als deze

zal voortdurend op onderdelen moeten worden aangepast

Schrijven voor het beeldscherm vereist speciale aandacht.

Jakob Nielsen (1997) geeft de volgende drie richtlijnen: 

• be succinct: write no more than 50% of the text you

would have used in a hardcopy publication;

• write for scannability: don’t require users to read long

continuous blocks of text;

• use hypertext to split up long information into multiple

pages.

Wij hebben een bestaande tekst die gemaakt was door

medewerkers van de UB ingekort. Vervolgens is die tekst

opgedeeld in modules, zoals hierboven al beschreven.

Links worden gebruikt om de informatie met elkaar te ver-

binden in plaats van lange, achter elkaar doorlopende tek-

sten op een pagina.3

Om de richtlijn ‘write for scannability’ te volgen is de tekst

op de volgende manier aangepast:

• korte paragrafen met veel koppen, geen lange teksten

achter elkaar;

• voorbeelden in een andere kleur;

• veel opsommingen;

• plaatjes, om bijvoorbeeld Booleaanse operatoren te ver-

duidelijken, om de studenten een interface van de data-

bank te laten zien, of om te laten zien hoe een literatuur-

lijst in een wetenschappelijk tijdschriftartikel eruitziet.

Door de hele cursus worden voorbeelden gebruikt die aan-

sluiten bij de opleiding van de studenten. Eén voorbeeld

komt telkens terug in verschillende onderdelen van de cur-

sus. Dit laat zien hoe je een zoekvraag uitwerkt tot een

zoekprofiel en hoe vervolgens in een databank de juiste

trefwoorden terug te vinden zijn. 

Oefenen
Frames allow the introduction of a second activity without
leaving the instruction module, such as opening an online 
catalog in a seperate frame for a practice session or a test of the
students newly learned skills (Dewald 1999, pp30)

Het idee van Nancy Dewald om frames te gebruiken om

studenten opdrachten te geven bij het zoeken in een data-

bank is al eerder toegepast, bijvoorbeeld bij de internetin-

structie van de Universiteit van Amsterdam voor Geestes-

wetenschappen.

In de cursus zitten de volgende interacties:

• Catalogus universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit;

• Sociological Abstract (alleen in Bestuurskunde/Sociologie

beschikbaar);

• PsycINFO (alleen in Psychologie beschikbaar);

• Social Sciences Citation Index;

• Sdu Opmaat;

• Google en AltaVista als voorbeeld van zoekmachines op

internet;

• Sociosite (Bestuurskunde) of Sosig (Psychologie) als voor-

beeld van een onderwerpsgids op internet.

De interacties zijn niet bedoeld als handleidingen voor een

databank, maar als korte kennismaking met de user inter-

face van een databank. In de interactie moeten de studen-

Inhoudsopgave van het onderdeel Zoeken
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en geactualiseerd. Ook maken opmerkingen van studenten

over een zoekmachine als Google ons duidelijk dat wij nog

duidelijker moeten zijn over de essentie van het verwerven

van informatievaardigheden. 

De studenten zijn na afloop van de cursus en na het

maken van de opdracht zeker nog geen perfecte literatuur-

onderzoekers. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar zij

realiseren zich wel dat er veel meer mogelijk is dan ze bij

voorbaat dachten. Wij denken overigens dat er tijdens de

gehele studie aandacht moet zijn voor literatuuronderzoek.

Docenten zouden daar zeer alert op moeten zijn en aanwij-

zigen voor moeten geven. Probleem is misschien dat niet

alle docenten zelf goed gebruik maken van de mogelijkhe-

den die de UB hen biedt. Pas bij een structurele inbedding

op meerdere plekken in het onderwijsprogramma zullen

informatievaardigheden ook op de langere termijn beklij-

ven.

Zeker bij het schrijven van een scriptie is het literatuuron-

derzoek zeer belangrijk. Omdat onze elektronische cursus

in Blackboard gedurende de gehele studie van de studen-

ten voor hen beschikbaar blijft, kunnen zij altijd weer

opzoeken hoe het ook al weer ging. Hopelijk zoeken stu-

denten voortaan niet alleen boeken in de UB en informatie

op internet, maar hebben zij geleerd gebruik te maken van

het volledige aanbod aan informatie via de UB.

En de studenten?
En wat vinden de studenten er zelf van? Hier enkele uit-

spraken van hen na afloop van de cursus:

‘Ik vond het een behoorlijk lastige opdracht. Het was
natuurlijk de eerste keer dat we echt gebruik hebben
gemaakt van alle databestanden en ook de bibliotheek was
nog onbekend terrein voor mij. Gaandeweg raakte ik echter
steeds bekender met de zoekmachines en databestanden en
op het laatst ging het een stuk sneller.’ 

‘De weg naar de bibliotheek was makkelijker dan de weg in
de bibliotheek. Het is een grote zoektocht geweest om aan de
juiste artikelen en informatie te komen...’

‘In het begin had ik er nogal moeite mee. Met een opdracht
als dit word je als het ware in het diepe gegooid. Vooral
vraag 1 [maak een zoekprofiel / red.] was een pittige. Dat
kan ook komen omdat een begin maken altijd moeilijk is.
Het is wel een opdracht waarmee je de bibliotheek beter leert
kennen. Tot nu toe was het voor mij in ieder geval zo dat de
bibliotheek synoniem was voor rustig leren. Dat is dank zij
deze opdracht wel veranderd.’ 

‘De opdracht was zinvol, omdat je meer leert over de wer-
king en de bepaalde databases. Vooral de vindplaatsen van
allerlei informatie zijn heel handig, want in de toekomst zal
ik hiervan gebruik moeten maken als hulpbron bij mijn
eigen onderzoek.’

‘Ik heb veel tijd aan deze opdracht besteed. Ik vond het een
tijdverspilling, want als ik dit proces weer ga uitvoeren voor
mijn leeronderzoek, dan ben ik toch weer tijd kwijt.’

‘Het enige wat enigszins uitdagend was aan deze opdracht
is het vinden van goede ladingdekkende trefwoorden. Nadat
dit mij gelukt was, was de rest eigenlijk heel erg makkelijk,
wat vooral kwam door de uitleg op Blackboard. Deze moet
je simpelweg volgen.’

De cursus informatievaardigheden van de EUR is terug te

vinden onder www.eur.edu > courses > universiteitsbiblio-

theek, FSW diversen of bestuurskunde.

Noten

1. Een veelgebruikte definitie van informatievaardigheden luidt: ‘A set of

abilities to recognize when information is needed and the ability to locate,

evaluate, and use effectively the needed information’. Uit: Information

literacy competency standards for higher education., p. 2.

2. LOOWI, het Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informa-

tie. Zie www.loowi.org. Een rapport dat binnen dit forum aan de orde

kwam is bijvoorbeeld: F. Franssen, Doelmatig omgaan met wetenschap-

pelijke informatie: het bibliotheekperspectief.

3. Om een tekst goed leesbaar te maken op een klein beeldscherm is een

andere opmaak nodig dan bij een gedrukte tekst. Ook de stijl van schrij-

ven moet aangepast worden. In het boek Schrijven voor het beeldscherm van

Willem Hendrikx (1999) staan verschillende aanwijzingen voor een goede

stijl van schrijven voor het beeldscherm, zoals ‘wees voorzichtig met

modieus taalgebruik en jargon’, ‘gebruik geen lijdende vorm’ en ‘voer per-

sonen op’. Wij hebben deze tips gebruikt bij het herschrijven van de

bestaande tekst.
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