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Mevr. drs. J. Braaksma is hoofd van de faculteitsbibliotheek voor

Toegepaste Onderwijskunde en Informatica en tevens vakreferent

voor Toegepaste Onderwijskunde bij de Universiteitsbibliotheek

Twente.

OBIS/Online Bibliotheek Informatie Systeem

Via het OBIS zijn verschillende bestanden raadpleeg-

baar:

- de catalogus van de UB Twente;

- de Nederlandse Centrale Catalogus;

- Online Contents;

- catalogi van andere bibliotheken;

- databases.

Met behulp van het OBIS kunnen documenten worden

opgevraagd die binnen en buiten de Universiteit Twente

beschikbaar zijn. Tevens kan men zich laten attenderen

op de inhoudsopgaven van tijdschriften voorzover zij in

de Online Contents zitten.

Faculteit Toegepaste Onderwijskunde UT

De faculteit Toegepaste Onderwijskunde bestaat uit vijf

vakgroepen en een onderzoeksinstituut waaraan in to-

taal ongeveer negentig wetenschappers verbonden zijn.

Faculteitsbibliotheek Toegepaste Onderwijskunde

van de UB

De UB Twente is verspreid over zeven locaties op de

campus. Een daarvan is de faculteitsbibliotheek TO-INF

(toegepaste onderwijskunde en informatica). Vanuit deze

faculteitsbibliotheek worden diensten verleend aan de

medewerkers en studenten van TO en INF. Het aanbod

betreft onder andere de gebruikelijke leenfaciliteiten,

attendering uit  internationale databases, onderwijs en

training op het gebied van informatievaardigheden en

advisering over het omgaan met (literatuur)informatie.

Inspelen op informatie-
vaardigheden en -behoeften

van gebruikers
Een hulpmiddel

De Universiteitsbibliotheek Twente
heeft er veel aan gedaan om haar
gebruikers te attenderen op nieuwe
(elektronische) mogelijkheden om in-
formatie te vergaren. Toch werden deze
faciliteiten in de faculteit Toegepaste
Onderwijskunde onderbenut. Reden
voor een onderzoeks- en scholingspro-
ject onder de gebruikers.

De laatste jaren is de lokale, nationale en internatio-
nale toegankelijkheid van informatie enorm toe-

genomen. Informatie is niet alleen toegankelijker ge-
worden, ze is ook steeds sneller te lokaliseren en te
verkrijgen. Daartoe worden o.a. via bibliotheken verschil-
lende mogelijkheden ter beschikking gesteld. Bij de UB
Twente speelt het Online Bibliotheek Informatie Sys-
teem (OBIS) hierin een belangrijke rol. Met behulp van
het vanaf de werkplek te gebruiken OBIS kan de gebrui-
ker veel tijd besparen bij het zoeken naar informatie,
mits men over de juiste vaardigheden beschikt.
Bij de faculteit Toegepaste Onderwijskunde (TO) blijkt
attendering op nieuwe mogelijkheden van OBIS en
andere bibliothecaire dienstverlening via brieven, fol-
ders en e-mail onvoldoende effect te hebben op het
daadwerkelijke gebruik van dergelijke faciliteiten. Niet
omdat men niet wil, maar omdat onvoldoende door-
dringt hoe dat moet. Daarnaast is er een verschuiving te
constateren in informatiebehoeften en in behoeften aan
ondersteuning vanuit de faculteitsbibliotheek. Hoe de
wensen op dit terrein van met name de vaste weten-
schappelijke staf er precies uitzien, is echter moeilijk te

achterhalen. Dit speelt vooral voor de vaste wetenschap-
pelijke staf, omdat zij sinds hun indiensttreding niet of
nauwelijks meer actief en systematisch informatie-
vaardigheden hebben ontwikkeld.
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Voorbeeldvragen

Wist u dat ... (omcirkel het nummer dat van toepassing is)

... u, op grond van uw persoonlijke interesseprofiel, geregeld

via e-mail geattendeerd kunt worden op nieuw verschenen

publicaties?

Kunt u ... (omcirkel het nummer dat van toepassing is)

... in OBIS (in de Online Contents) een interesseprofiel invoe-

ren, waardoor u op de inhoud van, voor u, belangrijke tijdschrif-

ten geattendeerd wordt op het moment dat zij gedrukt wor-

den?

Heeft u ... (omcirkel het nummer dat van toepassing is)

... een interesseprofiel voor onderwerpsgerichte attendering

uit verschillende databases?

Wilt u ... (aankruisen wat van toepassing is)

... geattendeerd worden op nieuw verschenen publicaties op

uw terrein?

1. Nee, nooit geweten.

2. Jawel, maar nooit gedaan.

3. Ja, en ook gedaan.

1. Nee, nooit gedaan.

2. Ik denk het wel.

3. Ja, weleens gedaan.

1. Nee

2. Ja

Niet meer nodig, is al voor gezorgd.

Nee, geen behoefte aan.

Ja, graag.

Tegen deze achtergrond is voor hen (dankzij financiële
steun van de faculteit TO) een eenmalig ‘toerustings-
project’ gerealiseerd. Het project diende twee doelen
(waarvan in dit artikel voornamelijk op het eerste wordt
ingegaan): in de eerste plaats inzicht verkrijgen in de
stand van zaken wat betreft de informatievaardigheden en
-behoeften van de vaste wetenschappelijke staf om, waar
mogelijk, de dienstverlening van de faculteitsbibliotheek
aan te passen en in de tweede plaats het - waar gewenst
- verder ontwikkelen van de informatievaardigheden van de vaste
wetenschappelijke medewerkers van de faculteit.

Het profielformulier

Ten behoeve van deze twee doelstellingen is geprobeerd
inzicht te verkrijgen in wat wetenschappelijke medewer-
kers in vaste dienst weten, kunnen, doen en willen op het
gebied van informatie verzamelen. Gewerkt is met een
zogenaamd ‘profielformulier’: een vragenlijst waarin
gepeild wordt hoe het staat met de informatievaardig-
heden en welke wensen er leven t.a.v. ondersteuning bij
het zoeken naar informatie. Het formulier bestaat uit:
vijftien gesloten vragen verdeeld over vier rubrieken,
alsmede een meerkeuzevraag en vier open vragen in een
vijfde rubriek. (In het kader ‘Voorbeeldvragen’ is van elk
van de vier rubrieken een voorbeeld opgenomen.)
Door de nummers van alle beantwoorde vragen uit de
rubrieken wist u dat..., kunt u..., heeft u... en wilt u... bij
elkaar op te tellen, krijgt degene die het profielformulier
invult een getal. Aan het eind van het profielformulier
staat beschreven hoe het er, bij een verkregen getal, voor

staat met de eigen informatievaardigheden. Dit kan
aanleiding geven tot, indien gewenst, een bezoek van de
vakreferent. Tijdens dit bezoek wordt ingespeeld op
persoonlijke behoeften en wensen van de gebruiker.

Resultaten

De ingevulde profielformulieren zijn door de faculteits-
bibliotheek verwerkt met behulp van Excel. Van de
ingestuurde profielformulieren zijn onder andere gra-
fieken gemaakt, die zowel op individueel als op vakgroeps-
en facultair niveau inzicht geven in de stand van zaken
m.b.t.  informatievaardigheden. Ook wordt uit de profiel-
formulieren duidelijk welke behoeften er zijn aan dienst-
verlening vanuit de bibliotheek (zie figuur 1).
Van de 58 benaderde medewerkers hebben er 46 deelge-
nomen aan het toerustingsproject. De profielformulieren
hebben uitgewezen dat veel wetenschappelijk medewer-
kers in vaste dienst van de faculteit Toegepaste Onderwijs-
kunde wel ongeveer weten wat de mogelijkheden zijn
om informatie te zoeken, maar dat zij die mogelijkheden
weinig (kunnen) gebruiken. Aangezien de gebruikers
wel veel blijken te willen op het gebied van informatie
zoeken, gaat er dus iets niet goed.
Dit wordt geïllustreerd door de antwoorden op de open
vragen die betrekking hebben op het informatiegedrag.
Niet alleen blijkt men op tamelijk traditionele wijze
informatie te zoeken (vooral via referentielijsten en
collega’s) en veel minder met moderne hulpmiddelen als
OBIS en Internet, maar ook worden wensen geuit t.a.v.
faciliteiten die reeds geruime tijd beschikbaar zijn.
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Figuur 1 Voorbeeld profiel

(informatievaardigheden in de faculteit Toegepaste

Onderwijskunde)

Kunt u ...

1 2 3 4

gem: 1,1 2,3 1,6 1,7

Dit betekent dat:

- Veel wetenschappelijke medewerkers van TO nog nooit

een interesseprofiel hebben ingevoerd in Online Contents

(nr. 1).

- Het merendeel van de medewerkers van TO denkt wel

vanaf hun werkplek, met behulp van OBIS, publikaties uit

de UB-collectie te kunnen reserveren en uitleentermijnen

te kunnen verlengen (nr. 2).

- Een aanzienlijk aantal medewerkers van TO nog nooit

vanaf hun werkplek publikaties elders in Nederland heeft

besteld (nr. 3).

- Een groot aantal wetenschappelijk medewerkers van TO

aangeeft nog nooit internationale, naar publikaties ver-

wijzende, databases te hebben geraadpleegd (nr. 4).
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De door gebruikers gewenste veranderingen in bestaande
bibliotheekfaciliteiten hebben vooral betrekking op
OBIS, training in zoekmogelijkheden en document-
leverantie. Gewenste nieuwe faciliteiten liggen vooral
op het terrein van elektronische informatievoorziening,
het ‘binnenhalen’ van informatie en voorlichting.
Van het bibliotheekpersoneel wordt een service-gerichte
houding, het aanleveren van informatie en advisering
verwacht. Op korte termijn wenst men activiteiten ten
aanzien van de ontwikkeling van vaardigheden in het
zoeken naar informatie, attendering en bronnenkennis.
De persoonlijke bezoeken van de vakreferent zijn zeer
gewaardeerd door de wetenschappelijke staf. Tijdens
deze bezoeken is individuele training gegeven en is
additionele informatie verkregen over gewenste informa-
tievoorzieningen. De bezoeken zijn daardoor voor zo-
wel de faculteitsbibliotheek als voor de wetenschappe-
lijke staf zinvol geweest.

Nabeschouwing

De reacties van gebruikers op het toerustingsproject zijn
boven verwachting positief. Het vermoeden dat de be-
staande schriftelijke voorlichting over de mogelijkheden
om informatie te zoeken en te verwerven vaak onvol-
doende werkt, is door dit project bevestigd. De meeste
leden van de vaste wetenschappelijke staf van de facul-
teit Toegepaste Onderwijskunde kunnen niet alle vra-
gen van het profielformulier met een volmondig ‘ja, dat
weet ik / kan ik / heb ik...’ beantwoorden, terwijl men
wel veel wensen heeft ten aanzien van de aan de orde
gestelde onderwerpen. Bovendien bleek tijdens de be-
zoeken dat een aantal van deze wensen qua infrastruc-
tuur reeds lang gehonoreerd kunnen worden (bijvoor-
beeld ten aanzien van downloaden uit OBIS, leenfuncties
in OBIS, training en advisering). Daarnaast is veel
informatie verkregen over wensen van gebruikers in-
zake bibliotheekvoorzieningen voor Toegepaste On-
derwijskunde. De bibliotheek zal daar zeker haar voor-
deel mee doen bij het verder ontwikkelen van de
dienstverlening.
De gestelde doelen zijn in dit toerustingsproject ruim-
schoots gehaald. De enthousiaste ontvangst van het
project door de faculteit maakte de grote extra werkdruk
die er ook bij hoorde draaglijk. Vooral de persoonlijke
bezoeken maakten het toerustingsproject zeer arbeids-
intensief. Per deelnemer is ongeveer drie uur besteed
aan ontwikkeling, organisatie en uitvoering van het
toerustingsproject. Uiteraard gebeurde dit naast de da-
gelijkse werkzaamheden in de faculteitsbibliotheek.
Zonder de financiële hulp van de faculteit TO, waar-
door extra personeel aangesteld kon worden, was dit
project dan ook niet mogelijk geweest.

Hoewel een dergelijk arbeidsintensief project niet regel-
matig herhaald kan worden, blijkt het toch buitenge-
woon nuttig zoiets een enkele keer te doen. De contacten
met de gebruikersgroep worden erdoor geïntensiveerd,
er ontstaat meer inzicht in actuele en toekomstige
informatiebehoeften en de voorzieningen worden beter
benut (er is bijvoorbeeld een explosieve groei waar-
neembaar in interesseprofielen van TO-ers in zowel de
Online Contents als in internationale databases).
Het lijkt lonend om nader te experimenteren met het
profielformulier in het kader van voorlichting, training
en dienstverlening. Nu het formulier eenmaal is ontwik-
keld, zullen aanpassingen eenvoudig zijn. Ook de proce-
dure voor het verwerken van de profielen in Excel blijkt
in de praktijk eenvoudig en snel nu het stramien daar-
voor eenmaal is opgezet. Daardoor kan in de toekomst
wellicht ook via minder arbeidsintensieve projecten snel
ingespeeld worden op de informatievaardigheden en
-behoeften van gebruikers.

Aan de ontwikkeling van het profielformulier en de verwerking van

de gegevens heeft mevr. drs. E. Rikkerink substantieel bijgedragen.




