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vanuit hun eigen praktijk. Lezers in het KADOC kunnen 
gebruik maken van de dienst ‘Scan on demand’, waarbij 
bronnen gescand worden en bewaard in een e-depot, waar-
bij een link gemaakt wordt in de catalogus. Geert Van Reyn 
toonde aan dat kleinschalige digitaliseringsprojecten en het 
beschikbaar stellen aan de gebruiker perfect mogelijk zijn 
zonder grote kosten. 

joris deene ten slotte gaf ons een inzicht in het wetgevend 
kader rond het auteursrecht: wat wordt beschermd? Wie 
krijgt bescherming en de uitzonderingen hierop? Dit jaar 
nog zal de Europese Commissie een nieuwe richtlijn m.b.t. 
de intellectuele eigendom uitvaardigen.

Nadien volgde met alle namiddagsprekers een rondetafel, 
geleid door Iris Steen. We onthouden daaruit vooral dat de 
e-evolutie een grote uitdaging vormt, die steeds meer plaats 
zal inruimen in de bibliotheekcollecties, maar evenzeer dat de 
papieren primaire bronnen bewaard moeten blijven.

Deze studiedag werd afgerond met een receptie.

Marina Teirlinck

VVBAD-studiedag Bibliotheken met een b(h)oek 
af: creatief omgaan met nieuwe uitdagingen
25 juni 2015  hogeschool gent

Een zestigtal vakgenoten 
verzamelden op donder-
dag 25 juni 2015 in de cam-
pus Schoonmeersen van de 
Hogeschool Gent voor wat 
beloofde een boeiende stu-
diedag te worden. Allemaal 
worden we geconfronteerd 
met vernieuwingen en veran-
deringen. Sommige daarvan 
hebben we zelf in de hand, 
andere worden ons opgelegd, 
maar ze dagen de moderne 
bibliotheek wel allemaal uit.

Het voormiddaggedeelte 
werd gevuld met een aantal 
heel praktische lezingen.

katya suykens, medewerk-
ster van Artesis Plantijn 
Hogeschool,  stelde een 
checklist en stappenplan voor 
waarmee je goede instruc-
tiefilms kan maken. Binnen 
de eigen hogeschool leidden 
de bezuinigingen ertoe dat 
naar nieuwe manieren werd 
gezocht om arbeidsintensieve 
taken te beperken. Een van de 
taken waar een bibliotheek in 
een hogeschool veel tijd en 
energie in steekt, is instructie 
over de werking van de eigen 
bibliotheek en over informa-
tievaardigheden. Elementen 
die voor een groot deel met 
audiovisuele middelen kunnen 
opgevangen worden. Deze 
sluiten overigens ook beter 
aan bij de leefwereld van jon-
geren en uit onderzoek blijkt 
dat men ook veel meer ont-
houdt van visuele prikkels 
en indrukken. Katya stelde 
haar checklist voor waarmee 
elke organisatie vlot aan de 
slag kan om aantrekkelijke en 
effectieve instructievideo’s te 
maken.

Bruno Bevernaegie, francis 
vlieghe  en wouter de 

Beukelaer, toonden vervol-
gens meteen aan hoe ze dat 
op Hogeschool Gent in de 
praktijk aanpakten. Bij een 
reorganisatie enkele jaren 
geleden, herpositioneerde de 
bibliotheek zich binnen de 
hogeschool en er werd actief 
een audiovisuele cel uitge-
bouwd. Dat dit een moeizaam 
proces was (en is), toonden ze 
met vele voorbeelden. Het kan 
echter alleen lukken als je vol-
doende promotie kan maken 
binnen je instelling en als je 
ook medewerkers hiervoor 

“vrij” kan stellen zodat ze hier 
ook voldoende tijd in kunnen 
investeren.

jeroen de Boer van Frysklab 
introduceerde dan weer een 
radicaal andere aanpak: die 
van de makerbeweging en 
het Fablab. Dit zijn plaatsen 
waar gebruikers hands-on 
aan de slag kunnen gaan met 
nieuwe media, technologieën 
en zo nieuwe ideeën, ken-
nis of producten kunnen ont-
wikkelen. Bedoeling is dat de 
resultaten ook zo vrij mogelijk 
met anderen worden gedeeld. 
Geleidelijk aan vind de maker-
beweging ook in Vlaanderen 
ingang.

Na de lunch en de obli-
gate rondleiding in de 
bibliotheek van de campus 
Schoonmeersen, werd iet-
wat uitgezoomd en kregen 
we een omvattender en radi-
calere verandering te horen 
van ria paulides. Als mana-
ger van de bibliotheek van 
Hogeschool Inholland, stelde 
ze, onder druk van besparin-
gen, een plan op om vanaf 
september 2015 enkel nog 
een digitale bibliotheek aan 
te bieden. Na drie jaar voor-
bereiding gaan de fysieke 
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Een nieuw schooljaar

Ilse Depré, BiB IDee

September, de start van een 
nieuw schooljaar, met een 
nieuwe generatie kinderen 
die de volgende maanden 
volop leert lezen en schrijven. 
En ook daar kunnen apps bij 
helpen!

Een zeer populaire app is letterschool (iOS, 
betalend), die een mooie vormgeving combi-
neert met een goede didactiek en opbouw. De 
tool richt zich op kinderen van 4 tot 6 jaar, die 
gaandeweg letters leren herkennen en schrij-
ven. rompompom (iOS, Android, betalend) 
sluit hierbij aan, en biedt diverse types spel-
letjes en opdrachten voor oudere kleuters, in 
verschillende niveaus. 

Wie nostalgisch terugdenkt aan de klassieke 
schrijfschriftjes van het eerste leerjaar, kan 
digitaal schrijfschrift (iOS, betalend) down-
loaden, een app die ontwikkeld werd samen 
met leerkrachten. Het kind kan patronen, let-
ters, cijfers en zelfs hele zinnen inoefenen. In 
tegenstelling tot de vorige apps, die focussen 
op individuele letters, is deze tool geschikt voor 
iets oudere kinderen. Alternatieven voor deze 
leeftijdsgroep zijn maan roos vis letterlegger 
(iOS, Android, betalend), gebaseerd op de lees-
methode Veilig leren lezen, en lezen en schrij
ven (iOS, Android, betalend). juf jannie (iOS 
& Android, betalend) biedt dan weer een hele 
reeks apps aan, voor diverse niveaus.

En daarna snel naar de bib om een grote sta-
pel boeken uit te lenen en verder te oefenen!

> meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com
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bibliotheken er dan onher-
roepelijk dicht. Dit leverde 
wel een aantal problemen 
op. zo gaan veel personeels-
leden (en gebruikers) bij het 
sluiten van hun fysieke biblio-
theek toch door een rouwpro-
ces. Er moet immers afscheid 
genomen worden van de 
jarenlang vertrouwde omge-
ving en werkwijze, om plaats 
te maken voor een geheel 
nieuwe dienstverlening zon-
der baliemedewerkers. zo is 
er geen directe zichtbaarheid 
meer op de campus, en ook 
de taakinvulling van de mede-
werkers is helemaal anders. 
De focus ligt nu helemaal op 
het stimuleren van informa-
tievaardigheden. Een groot 
probleem blijkt toch ook het 
gebrek aan digitaal aanbod te 
zijn, met name bij Nederlandse 
uitgevers. Daardoor zal de 

bibliotheek toch nog niet 100 
procent digitaal zijn, maar er 
wordt wel druk onderhandeld 
met uitgevers. De digitale 
bibliotheek blijft dan ook een 

“work in progress”.

eric sieverts, informatiespe-
cialist en o.a. columnist in 
Informatie Professional, sloot 
de dag af met een overzicht 
van nieuwigheden in internet-
zoekmachines. Semantisch 
zoeken, Knowledge Graphs en 
Knowledge cards passeerden 
de revue. Sieverts had het ook 
over systemen waardoor zoek-
machines steeds slimmer wor-
den en steeds beter weten wat 
de gebruiker zoekt. Daarbij 
wordt rekening gehouden 
met de locatie van de gebrui-
ker, zijn eerder zoekgedrag en 
een analyse van de zoekvraag. 
Vooral bij het herkennen van 

‘entiteiten’ en vaste woord-
combinaties worden zoek-
systemen steeds beter. ze 
worden daarbij o.a. geholpen 
door semantic markup. Dit is 
een manier waarbij makers 
van webpagina’s betekenis 
kunnen coderen in hun sites 
op basis van het gestandaar-
diseerde schema.org. Sieverts 
concludeert dat bibliotheken 
dit schema ook zouden moe-
ten gaan gebruiken omdat 
hun eigen aanbod zo beter 
vindbaar wordt. Uiteindelijk 
is het ook wat bibliotheken 
al jaren doen via catalogi en 
inhoudelijke ontsluiting. Maar 
ondanks al die nieuwigheden, 
blijven zoekvaardigheden nog 
steeds van groot belang. Ook 
daar ligt een rol voor de biblio-
theken van de toekomst.

Stijn Meersseman


