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De vijf mediatheken van de Arteveldehogeschool voerden in 2012 heel wat onderzoek naar hun 
gebruikers. Het was al van het tevredenheidsonderzoek van 2004 geleden dat dit nog op grote 
schaal gebeurde. De mediatheken kwamen wel aan bod in instellingsbrede onderzoeken, maar 
dat gebeurde heel fragmentarisch. Tijd dus om de mediatheekgebruikers nog eens uitgebreid 
onder de loep te nemen.

VIJF MEDIATHEKEN, ÉÉN DIENST

De 5 mediatheken van de 

Arteveldehogeschool werken 

samen voor bijna 13.000 studen-

ten en 1200 personeelsleden. Ze 

ondersteunen de opleidingen 

op de verschillende campussen. 

Hoewel er natuurlijk locatie- en 

opleidingsgebonden verschillen 

zijn, werken de 19 mediatheekme-

dewerkers zoveel mogelijk samen. 

Diensthoofd Mediatheken is sinds 

januari 2013 Jan Van Hee. 

Handelswetenschappen en 

bedrijfskunde

Onderwijs

domein Opvoeding en onder-

wijs van het jonge kind

Grafische en digitale media

domein Sociaal werk

Binnen het mediatheekteam 

werd hiervoor een project-

groep opgericht. Het doel 

hiervan was niet alleen een 

toekomstgerichte dienstver-

lening uit te bouwen, maar 

ook de bestaande dienstver-

lening in vraag te stellen. Het 

gebruikersonderzoek bestond 

uit drie delen: vragenlijst voor-

studenten, focusgesprekken 

met studenten en brainstorms 

met docenten en medewer-

kers. Terwijl de vragenlijst 

bij studenten een kwantita-

tief onderzoek was, waren de 

focusgesprekken en de brain-

storms twee varianten van 

kwalitatief onderzoek.

INSPIRATIE BIJ 
UNIVERSITEIT 
AMSTERDAM
Terwijl de focus van eer-

der onderzoek binnen de 

Arteveldehogeschool vooral 

lag bij (studenten)tevreden-

heid, verschoof die bij deze 

vragenlijst naar de reden 

waarom studenten de media-

theken gebruiken. Het was een 

onderzoek naar de activiteiten 

van studenten in de media-

theek. De aanleiding hiervoor 

was een artikel in het tijd-

schrift InformatieProfessional 

in december 2011 (Liefsoens, 

2011). Hierin berichtte Leen 

Liefsoens over een onder-

zoek van de Universiteit 

Amsterdam (Mackenzie Owen 

et al., 2011) dat peilde naar wat 

Nederlandse universiteits- en 

hogeschoolstudenten nu 

eigenlijk doen in de bibliothe-

ken van het hoger onderwijs. 

De belangrijkste conclusies 

van het Nederlandse onder-

zoek waren dat studenten 

de bibliotheek vooral zien 

als rustige studeerplek en 

als plek om met anderen 

samen te werken. Ze gebrui-

ken hiervoor bijna allemaal 

een pc (voor een verschei-

denheid aan activiteiten). De 

behoefte aan ondersteuning 

door mediatheekpersoneel is 

zeer gering.

De projectgroep besloot dit 

onderzoek te herhalen bij de 

eigen studenten. We gebruik-

ten hiervoor — na toestemming 

van Leen Liefsoens — dezelfde 

vragenlijst met minieme aan-

passingen. Zo werd de term 

‘bibliotheek’ bijvoorbeeld ver-

vangen door de term ‘medi-

atheek’ zoals gebruikt in de 

Arteveldehogeschool. Door 

dezelfde vragenlijst te gebrui-

ken, konden we een groot 

gedeelte van de resultaten 

benchmarken. 

WAT EN HOE?
De projectgroep nam de vra-

genlijst simultaan af in de vijf 

Arteveldemediatheken op 

dinsdag 13 april 2012. In totaal 

deelden mediatheekmedewer-

kers 616 enquêtes uit, telkens 

aan toevallig aanwezige stu-

denten. Hoewel deze studen-

ten niet verplicht waren de 

vragenlijst in te vullen, deed 

het merendeel dit spontaan: 

er was dan ook geen belo-

ning. Enkel studenten die 

aangaven geen tijd te hebben 

(wegens deadline, etc…) sloe-

gen we over. De studenten vul-

den de vragenlijst zelfstandig 

in. Deze vragenlijst was ano-

niem: na het invullen konden 

de studenten de enquêtes in 

een doos aan de ingang ach-

terlaten. De vragenlijsten zijn 

verwerkt en geanalyseerd met 

Excel. 

Dit onderzoek was kleinschalig 

en deels afhankelijk van toeval: 

sommige studenten bereik-

ten we niet, bijvoorbeeld stu-

denten die de mediatheek 

niet gebruiken of studenten 

Studenten versus lesgevers  
Gebruikersonderzoek in de Arteveldemediatheken

die op stage waren. Daarom 

werd dit onderzoek vervolle-

digd met focusgroepen. De 

projectgroep beschouwt de 

resultaten van dit onderzoek 

dus zeker niet als absoluut, 

maar als indicatief voor het 

gedrag van studenten in de 

Arteveldemediatheken.

 

De centrale onderzoeks-

vraag van het onderzoek 

was: wat doen studenten in 

de Arteveldemediatheken? 

Daarbovenop wilden we weten 

hoe deze activiteiten zich ver-

houden tot wat de mediathe-

ken aanbieden (digitale voor-

zieningen, fysieke collectie en 

dienstverlening), of er onder-

linge verschillen waren, en of 

er verschillen waren met het 

Nederlandse onderzoek.

DE RESULTATEN
Het antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag was een-

voudig: Arteveldestudenten 

gebruiken de mediatheek 

vooral voor hun studie (89,8%), 

en dan meestal om in groep 

samen te werken (64,1%). 75% 

van de gebruikers bezoekt de 

mediatheek meerdere keren 

per week en 39,3% blijft per 

bezoek tussen een en twee 

uur in de mediatheek werken. 

Tijdens dit bezoek gebruikt 

65,1% meestal een media-

theek-pc.

Een groot deel van de stu-

denten (27,4%) gebruikt de 

digitale voorzieningen van de 

mediatheek voor raadpleging 

van catalogus of databanken. 

Toch is er nog een groter deel 

van studenten (30,2%) die 
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“IN DE KLEINERE 

VESTIGINGEN REKENEN DE 

STUDENTEN BEDUIDEND 

MEER OP DE HULP VAN DE 

MEDIATHEEKMEDEWERKER. 

DE NABIJHEIDSFACTOR 

SPEELT HIER 

WAARSCHIJNLIJK EEN ROL.”

Studenten versus lesgevers  en onderzoekers

deze voorzieningen gebruikt 

om op de digitale leeromge-

ving te werken, om Office-

toepassingen te gebruiken 

of om te surfen op internet. 

Studenten geven ook vaak 

aan dat ze verschillende toe-

passingen op de mediatheek-

pc’s samen gebruiken. Hier 

kunnen studie en ontspan-

ning elkaar afwisselen. Sociale 

media zoals Facebook spelen 

hier een grote rol, zoals later 

ook uit de focusgesprekken 

met studenten blijkt. 

De fysieke collectie van de 

mediatheek is zeker niet de 

belangrijkste reden voor 

mediatheekbezoek. Wel zijn 

er grote verschillen tussen de 

mediatheken onderling: in de 

opleidingen onderwijs en soci-

aal werk speelt de fysieke col-

lectie bijvoorbeeld wel een 

grote rol. 

Studenten zien de mediatheek 

vooral als een verlengde van 

hun studieruimte. Vooral de 

beschikbaarheid van een plek 

om samen te werken (33,1%) 

of rustig te studeren (28,1%) 

vormt de grootste aantrekking 

op de studenten.

Het merendeel van de stu-

denten (71,6%) zegt geen 

hulp van de mediatheekme-

dewerker nodig te hebben. Dit 

staat in schril contrast met de 

drukte aan de mediatheekba-

lie, vooral in de grotere ves-

tigingen. In de kleinere vesti-

gingen rekenen de studenten 

beduidend meer op de hulp 

van de mediatheekmedewer-

ker. De nabijheidsfactor speelt 

hier waarschijnlijk een rol.

Het merendeel van de Arte-

velde studenten (83%) is ook 

lid van de openbare biblio-

theek. Dit feit kent pieken in 

de mediatheken van de oplei-

dingen onderwijs en de oplei-

ding sociaal werk.

VLAANDEREN-
NEDERLAND?
Er zijn veel overeenkomsten 

te vinden in de resultaten 

van beide onderzoeken. De 

resultaten van het Artevelde-

onderzoek leunen meer aan 

bij de resultaten van de 

Nederlandse hogeschoolstu-

denten dan bij die van de uni-

versiteitsstudenten. Toch zijn 

er ook verschillen. 

Alle studenten gebruiken de 

mediatheek even frequent, 

maar de Arteveldestudenten 

blijven minder lang per keer 

dat ze de mediatheek bezoe-

ken. Dit verschil is het grootst 

met de Nederlandse universi-

teitsstudenten.

De Nederlandse studenten, 

vooral de universiteitsstu-

denten, gebruiken de media-

theek vooral omdat het een 

rustige studieplek is. Voor 

de Arteveldestudent is nabij-

heid van de mediatheek op de 

campus de belangrijkste reden. 

Dit komt meer overeen met de 

Nederlandse hogeschoolstu-

denten. We kunnen er van uit 

gaan dat er grote gelijkenissen 

zijn in onderwijsaanpak bij de 

hogeschoolstudenten, bij ons 

en in Nederland.

De Arteveldestudenten gebrui-

ken de mediatheek nog meer 

dan de Nederlandse hoge-

schoolstudenten om samen 

te werken. Aanwezigheid van 

groepsruimtes wordt als een 

groot pluspunt ervaren.

Alle studenten zeggen weinig 

of geen hulp nodig te hebben 

van de mediatheekmedewer-

kers. De Arteveldestudenten 

hebben toch iets meer hulp 

nodig dan de Nederlandse 

studenten, maar het percen-

tage dat zegt de mediatheek-

medewerker niet nodig te heb-

ben, blijft hoog.

Vergelijkbaar onderzoek van 

andere hogeschoolmedia-

theken of -bibliotheken is 

er momenteel niet. Het zou 

nochtans interessant zijn om 

deze resultaten verder te kun-

nen vergelijken met onderzoek 

van andere instellingen uit het 

(Vlaamse) hoger onderwijs.
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FOCUSGESPREKKEN 
Om de resultaten van de vra-

genlijst bij studenten verder 

uit te diepen, organiseerde de 

projectgroep focusgesprek-

ken met studenten in elke 

Arteveldemediatheek. Hierin 

kwamen enkele thema’s uit het 

eerste luik van het onderzoek 

terug. Verder wilden we ook 

peilen naar de verwachtingen 

van de verschillende media-

theekgebruikers. De gespreks-

thema’s waren: 

collectie

-

ding

Deze vijf thema’s werkten 

we verder uit in hoofdvra-

gen en deelvragen. Om een 

starre structuur te vermijden, 

vormde een mindmap de uit-

eindelijke basis voor de res-

pectieve gesprekken. Om 

zoveel mogelijk interactie en 

dialoog te creëren, stelden 

we een limiet van drie tot 

vijf deelnemers per gesprek 

voorop. 

Alle Arteveldestudenten kre-

gen een mail met de vraag 

deel te nemen aan het focus-

gesprek op hun campus. Deze 

gesprekken gebeurden in mei 

en juni 2012. We vroegen de 

deelnemende studenten bij 

de start naar zoveel mogelijk 

openheid en suggesties. De 

verwerking van de gesprekken 

gebeurde uiteraard anoniem. 

Ook (opbouwende) kritiek 

was zeker welkom. De mind-

map zorgde voor een open 

vraagstelling met ruimte voor 

discussie.

WAT STUDENTEN 
DENKEN OVER DE 
MEDIATHEEK
Algemeen zien de studen-

ten uit de focusgroepen de 

mediatheek vooral als een 

studieplek. Ze willen graag 

meer ruimte, zowel voor 

groepswerk als voor indivi-

duele studie. Ontspanning 

in de mediatheek kan, maar 

dan enkel als eerst aan de 

facilitaire voorwaarden voor 

studie wordt voldaan. Sociale 

media zijn vanzelfsprekend 

voor de studenten: veel klas-

groepen hebben een eigen 

Facebookpagina, waarop ze 

informatie over de lessen uit-

wisselen.

aansluitpunten voor compu-

ters zijn voor de studenten 

uit de focusgroepen ook een 

must. Het tekort aan beschik-

bare computers is een bron 

van frustratie. De toegang 

tot de digitale collectie mag 

voor de studenten eenvoudi-

ger worden. 

Volgens de studenten uit de 

focusgroepen is het de taak 

van de docent en niet van de 

mediatheekmedewerker om 

inhoudelijke ondersteuning te 

bieden. De studenten zijn wel 

zeer enthousiast over de inzet 

van de mediatheekmedewer-

kers.

Het zoekgedrag van de stu-

denten uit de focusgroepen 

spitst zich vooral toe op snuis-

teren in de rekken en hulp vra-

gen aan de baliemedewerker. 

De Bidoc-catalogus gebruiken 

ze amper. Ze vinden dit zelf 

niet echt een probleem. De 

collectie zorgt voor de samen-

hang van de mediatheek met 

de opleiding. Volgens de stu-

denten uit de focusgroepen 

zijn de docenten de aangewe-

zen personen om deze te pro-

moten. Dit gebeurt nu te wei-

nig. De studenten vinden dat 

de (vooral praktische) com-

municatie die ze nu krijgen 

over de mediatheek volstaat. 

Ze suggereren eventueel 

vakspecifieke aanwinstenlijs-

ten te publiceren.

BRAINSTORMS 
Als laatste luik in het gebrui-

kersonderzoek van 2012 orga-

niseerde de projectgroep ook 

twee brainstormmomenten 

met medewerkers. Intussen 

was de mogelijkheid van een 

toekomstige centrale media-

theek die drie van de vijf hui-

dige mediatheekvestigingen 

zou samensmelten, gelan-

ceerd. Dit leverde heel wat 

vragen en speculaties op bij 

“DE FYSIEKE 

COLLECTIE 

VAN DE 

MEDIATHEEK IS 

ZEKER NIET DE 

BELANGRIJKSTE 

REDEN VOOR 

MEDIATHEEK-

BEZOEK.”

Foto’s: Anne-Sophie De Lembre.

medewerkers en studenten. 

Het plaatste het gebruikerson-

derzoek meteen in een andere 

dimensie en gaf de project-

groep een goede aanleiding 

om de (mediatheek)werking 

te evalueren. 

Voorafgaand aan de gesprek-

ken met docenten en onder-

zoekers brainstormden alle 

mediatheekmedewerkers 

samen over zo’n centrale 

mediatheek. De voornaam-

ste bekommernis die hier-

uit voortvloeide was dat de 

mediatheekmedewerkers voe-

len dat er nu al een afstand is 

gegroeid tussen opleidingen 

en mediatheek. Die mentale 

afstand wordt steeds groter. 

En wat als die afstand ook nog 

fysiek zou worden? 

De projectgroep organiseerde 

twee ‘gemengde’ sessies met 

docenten en onderzoekers uit 

alle campussen in november 

2012. Op die manier was er 

meer interactie mogelijk dan 

bij campusgebonden brain-

stormen en konden de deelne-

mers op elkaars ideeën voort-

bouwen. Elke mediatheek 

maakte hiervoor een selec-

tie van docenten (en onder-

zoekers) die de mediatheek 

heel veel of net heel weinig 

gebruiken. In totaal dachten 

19 lesgevers en onderzoekers 

mee over de toekomst van de 

Arteveldemediatheken.

NAAKTE 
MEDIATHECARIS
Bij de start van de sessie 

kozen de deelnemers elk een 

cartoon die voor hen de medi-

atheek typeert. Met behulp 

van deze ‘ijsbreker’ stelden 

de deelnemers zich voor. 

De deelnemers werden ver-

volgens opgedeeld in groep-

jes. Elke groep kreeg een 

groot vel papier met daarop 

een ‘naakte’ mediathecaris, 

als symbool voor de media-

theekwerking. In twee ron-

des kregen de docenten de 

kans hun mediathecaris aan 

te kleden: hoe ze de media-

theek graag zouden zien, hoe 

ze die zouden verbeteren, hoe 

de docenten er meer een deel 
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van uit zouden kunnen maken. 

Ze bekeken de mediatheek 

ook met een blik op de toe-

komst: hoe moet de media-

theek er over vijf of tien jaar 

uitzien? Het hogeschoolland-

schap, hoe opleidingen geor-

ganiseerd worden,… verande-

ren immers voortdurend.

Ze konden hiervoor tekenen, 

knippen en plakken uit tijd-

schriften of er simpelweg een 

aantal zaken bij noteren in 

voorgetekende labels. Zoals 

verwacht zorgde deze werk-

wijze eerst voor algemene 

hilariteit. Toch gingen de deel-

nemers snel aan het tekenen 

en schrijven. Om de creati-

viteit wat aan te zwengelen 

verschenen op een scherm 

confronterende uitspraken 

over de mediatheek. Achteraf 

presenteerde elk groepje zijn 

mediathecaris. 

In de verschillende groepjes 

kwamen spontaan dezelfde 

thema’s terug. Er was veel 

eensgezindheid in de sym-

boliek waarmee de ‘naakte 

mediathecaris’ aangekleed 

werd: een ‘hart’ voor studen-

ten en medewerkers, ‘stevig in 

de schoenen staan’,… Volgens 

de docenten en onderzoe-

kers moet elke opleiding een 

actuele mediatheek op de 

campus hebben. Deze media-

theek is het hart van de oplei-

ding en heeft een dubbele 

functie: enerzijds is het een 

stille ruimte om op te zoeken, 

anderzijds is het een werkplek 

die past in het onderwijscon-

cept van open leercentra. Ook 

de sociale functie is niet te 

verwaarlozen.

De functie van de mediatheek-

medewerker mag niet onder-

belangrijke rol als begeleider 

van informatie, zowel fysiek 

als digitaal. Er moet aandacht 

zijn voor expertise-opbouw. 

Verder heeft de mediatheek-

medewerker ook een hart voor 

studenten. De docenten vra-

gen zich af wat de taak van 

de mediatheekmedewerker in 

de toekomst zal zijn in deze 

overgangsfase van boek naar 

digitalisering. 

De mediatheekcollectie is 

meer dan boeken alleen: ze 

bevat allerhande materialen 

en informatie die de opleiding 

ondersteunen, zowel fysiek als 

digitaal. Opleidingsgebonden 

maatwerk is een belangrijk 

aspect van de mediatheek-

dienstverlening. Het is belang-

rijk de mediatheekcollectie uit 

te bouwen in samenwerking 

met de docenten. De docent 

vormt de brug tussen student 

en mediatheek. Communicatie 

is essentieel in de interactie 

met studenten en docenten. 

De mediatheek moet meer 

zichtbaar zijn. De mediatheek 

moet ook mee zijn met de 

nieuwste trends, zowel inhou-

delijk als technisch. Ook hier 

heeft de mediatheek een 

ondersteunende functie.

WAT BRENGT DE 
TOEKOMST?
Na een jaar van intensief 

onderzoek is het duidelijk dat 

de Arteveldemediatheken 

zeer verschillende groepen 

van gebruikers hebben. Ook 

de rol van de mediatheekme-

dewerker is voor elk van deze 

gebruikers anders. Enerzijds 

zijn er de studenten, die de 

mediatheek vooral zien als 

studie- en werkplek. Zij zien 

de functie van mediatheekme-

dewerker als louter ondersteu-

nend (uitlener van boeken) en 

zoeken de expertise vooral 

bij hun lesgevers. Anderzijds 

zijn er de docenten en onder-

zoekers, die de mediatheken 

zowel als werkplek als klas-

sieke ‘opzoekbibliotheek’ zien. 

Zij zien de mediatheekmede-

werker hierin als spilfiguur. Al 

bij al hebben de gebruikers 

een ‘conservatief’ beeld van 

de mediatheekmedewerker: 

ze zien hem eerder nog als 

‘verzamelaar van boeken’ dan 

in een vernieuwende rol zoals 

die van mediacoach of infor-

matiespecialist. 

De mediatheken willen meer 

deel uitmaken van de oplei-

dingen, en de opleidingen ook 

meer betrekken bij de media-

theekwerking. Als inhoudelijke 

vakspecialisten zijn de docen-

ten de spilfiguren in de relatie 

tussen student en informatie-

aanbod. Daarom wilde de pro-

jectgroep ideeën verzamelen 

van hoe de mediatheek voor 

de docenten zou moeten en 

kunnen zijn.

Vast staat dat de rol van 

mediatheek in verandering 

is. Evoluties binnen en bui-

ten de hogeschoolsector zor-

gen ervoor dat de rol van de 

mediatheekmedewerker ver-

andert. Het conservatieve 

imago van ‘uitlener van boe-

ken’ moet plaats maken voor 

dat van documentair infor-

matie-expert, mediacoach 

en dienstverlener. Alleen zo 

kunnen de mediatheken hun 

toekomstig beleid nog verder 

afstemmen op hun gebruikers. 

Hierbij willen ze nieuwe paden 

inslaan en achter de scher-

men de hogeschool logistiek 

ondersteunen in kennisverwer-

ving en uitwisseling.

De Arteveldemediatheken 

gebruikten de resultaten van 

dit gebruikersonderzoek als 

basis van een conceptnota 

over de toekomst van de 

Arteveldemediatheek. Hieruit 

vloeiden verschillende veran-

dertrajecten voort: werkgroe-

pen met vertegenwoordigers 

uit de verschillende media-

theken werken samen aan ver-

nieuwing. 

Zo is er bijvoorbeeld het ver-

anderteam ‘Nieuwe Dienst-

verlening’, dat zowel nieuwe 

projecten uitwerkt als de 

bestaande d ienstver le -

ning kritisch onder de loep 

neemt. Enkele projecten die 

dit academiejaar lopen zijn 

onder andere aanwinsten-

lijsten via Pinterest en de 

samenwerking met de dienst 

Internationalisering. Ook alles 

wat met mediatheekcommuni-

catie te maken heeft (website, 

elektronische leeromgeving,…) 

valt hieronder.

Het veranderteam ’Werk-

eSciëntie’ scant de eSciëntie 

van de huidige werkprocessen 

en suggereert verbetervoor-

stellen waar mogelijk. Andere 

veranderteams werken onder 

andere aan de afstemming van 

de catalogusbestanden.

Het einddoel van deze veran-

dertrajecten is de mediathe-

ken nog meer te laten samen-

werken als één dienst die inzet 

op eSciëntie, klantvriendelijk-

heid, maatwerk en expertise. 

De mediatheek wil openstaan 

voor iedereen, laagdrempe-

lig werken en meer samen-

werkingsverbanden aangaan. 

Eigenaarschap is het sleutel-

woord waarmee dit verander-

proces staat of valt. Enkel met 

betrokkenheid van alle acto-

ren kan de mediatheek van 

de toekomst vorm krijgen. 

Tijdens de brainstorm stond een 

‘naakte mediathecaris’ symbool voor 

de mediatheekwerking. 

Foto: Elke Van Schoors.
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