
Teams
- Team informatievaardigheden. De expertise om infor- 

matievaardigheden over te dragen, zowel aan studenten 
(via Moodle cursussen informatievaardigheden) als aan 
docenten (via workshops, infoclips, LibGuides (bibliotheek-
gidsen op maat). 
Bezoek de portal Informatievaardigheden

- Team collectievorming zoekt continu in afstemming  
met het onderwijs en binnen het toegekende budget  
naar verbetering van de collectie (boeken, tijdschriften,  
e-journals, e-boeken, databanken en licenties).

- Team Research Support geeft onderzoekers advies en 
biedt ondersteuning bij diverse aspecten van praktijkge-
richt onderzoek, zoals datamanagement, (open access) 
publiceren en het zoeken naar en beheren van literatuur.  
Bezoek de Portal Praktijkgericht Onderzoek

- Team Auteursrecht beheert het Auteursrechten Informa-
tiepunt van Zuyd. Dit team biedt docenten ondersteuning 
bij auteursrechtelijke vragen bijvoorbeeld over de Easy 
Access-regeling.  
Bezoek de Portal Auteursrecht

Locaties
Er zijn zes bibliotheeklocaties verdeeld 
over drie steden (Heerlen, Maastricht  
en Sittard). 

Uitdagingen
De toekomst laat zich lastig voorspellen.

1.  minder fysiek; meer online
2.  meer aandacht voor onderzoekend vermogen van studenten 
3.  facilitering dicht bij het onderwijs
4.  snelheid waarmee de transitie van fysiek naar digitaal vorm 

wordt gegeven
5.  afhankelijkheid van externe invloeden 
6.  begroting
7.  locaties en huisvesting
8.  personeel  

- natuurlijk verloop (AOW leeftijd)  
- andere functies en rollen 

         (bv. embedded librarian, datasteward)

De bibliotheek is de gids in de informatiejungle en ontsluit in  
afstemming met het onderwijs een (voor)selectie van betrouwbare 
bronnen.  
 
De bibliotheek in ruime opvatting is een ontmoetingsplek voor 
kennisvergaring en informatie-uitwisseling met ruime studeer-
mogelijkheden. 

Contactpersonen per academie
Wanneer je gebruik wil maken van de dienstverlening  
van Zuyd Bibliotheek, of (online) bronnen  wil toevoegen  
aan de collectie, neem dan contact op met de informatie- 
professional van je academie. Kijk in dit overzicht 

Een bibliotheek heb je nodig om je studie en werk  
goed te doen (home access, thuistoegang)!

Trots op de dienstverlening, het verandervermogen,  
de flexibiliteit en kwaliteit van de medewerkers.

Zuyd Bibliotheek  
op locatie en online

Expertise
De bibliotheek heeft expertise over:
1. ondersteuning van het primaire proces, de academies 

(informatiespecialist);
2.  bevorderen van informatievaardigheden;
3.  ontsluiten/opslaan van content;
4.  auteursrechten advies; 
5.  research support; hulp bij onderzoeksdata, publiceren  

en hergebruik van data (open access, ResearchDrive,  
hbo kennisbank).

Online
De website van de bibliotheek is de 
toegang tot de online bibliotheek.

https://bibliotheek.zuyd.nl 

https://bibliotheek.zuyd.nl/informatievaardigheid
https://bibliotheek.zuyd.nl/praktijkgericht-onderzoek
https://bibliotheek.zuyd.nl/auteursrecht
https://bibliotheek.zuyd.nl/over-de-bibliotheek/ask-your-librarian
https://bibliotheek.zuyd.nl/

