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Voorwoord 

 
Met plezier en trots bied ik u hierbij het eerste gezamenlijke jaarverslag van de 
dienst Bibliotheken HvA en UvA én mijn eerste jaarverslag als directeur van deze 
dienst aan. Het jaarverslag belicht in twaalf ‘luiken’ per maand de belangrijkste en 
meest memorabele ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Van de opening van de 
vernieuwde bibliotheeklocaties Leeuwenburg en Fraijlemaborg tot de 
architectenkeuze voor de nieuwe UB Binnenstad, van de start van het Research Data 
Management programma tot het koninklijke bezoek bij de opening van de 
tentoonstelling De Atlas der Neederlanden. 
 
Ook wordt er stilgestaan bij de pensionering van Nol Verhagen en mijn aantreden 
als nieuwe directeur op 1 oktober 2013. In de maanden daarna heb ik veel betrokken 
en bevlogen medewerkers leren kennen. Hen wil ik ook langs deze weg bedanken 
voor alle resultaten die in 2013 behaald zijn en u, de lezer, wil ik veel plezier 
toewensen bij het kennisnemen daarvan. 
 
Maria Heijne  
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Januari - FLOOR 

Foto: Monique Kooijmans 
 
“Ontmoet, inspireer en deel met elkaar”, dat is het motto van FLOOR. Op een 
laagdrempelige manier brengt het debat- en activiteitencentrum van de 
Hogeschoolbibliotheek onderwijs, bedrijfsleven, culturele en maatschappelijke 
organisaties in Amsterdam bij elkaar. 
 
Zowel studenten en docenten van de HvA, als organisaties in de hoofdstad kunnen 
via FLOOR een evenement organiseren.  Het resultaat is een interessante mix van research 
battles, lezingen, symposia tot filmavonden en modeshows.  Floor is 2,5 jaar geleden 
opgericht, omdat  binnen de domeinen veel  behoefte was om kennis met elkaar te delen. 
Vanwege de  goede contacten met alle domeinen en de sterke band met de UvA heeft de 
bibliotheek deze rol opgepakt. Bovendien brengt de bibliotheek kennis samen en dat 
beperkt zich niet tot boeken en tijdschriften. 

  
Per week organiseert FLOOR gemiddeld  twee evenementen. Daaronder valt een aantal 
vaste activiteiten. Er zijn vier grote debatten georganiseerd met overkoepelende 
thema’s  die voor alle HvA-studenten en -medewerkers interessant zijn. Ook staat de 
verbinding met de stad centraal in deze bijeenkomsten. Daarnaast was er iedere maand 
een College Café met een spreker die interessant is voor studenten. Vaak zijn het schrijvers 

Pagina 4 

http://floor.hva.nl/


 
 

Jaarverslag Bibliotheken HvA en UvA 2013 
 
aan wie ze vragen kunnen stellen en met wie ze na afloop wat kunnen drinken. De overige 
bijdragen komen van docenten, studenten en organisaties die een evenement willen 
organiseren in FLOOR over een bepaald thema. 

 

Wat maakt FLOOR succesvol?   
Behalve door de positieve mond op mond reclame over de evenementen, is er een FLOOR 
Adviesraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle domeinen en andere afdelingen en 
organisaties, zoals de stafdienst voor Onderwijs en Onderzoek en Folia.  Zij hebben een 
belangrijke ambassadeursfunctie en samen met een coördinatiegroep voor de dagelijkse 
programmering wordt er goed op actuele thema’s en discussies ingespeeld. Bovendien kan 
iedereen bij een evenement aansluiten en onderwerpen voor een evenement aandragen.  
 
 
Quote: “Bij ons geldt letterlijk: FLOOR is yours.” Eva Biesiot, manager 
FLOOR  
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Februari - digitale presentatie erfgoedcollecties  

In de QS World University Rankings staat de UvA in 2013 op de 62ste plaats en is 
daarmee de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit. Maar wat maakt de UvA nu tot 
de universiteit die zij is? 

 
Naast het onderwijs en de 
studenten, wordt dat in 
belangrijke mate bepaald door de 
hoogleraren, hun onderzoek en 
promovendi. In hetAlbum 
Academicum staan zij allen 
opgenomen, van Vossius en 
Barlaeus - hoogleraren van het 
eerste uur - tot Robbert Dijkgraaf, 
Louise Fresco en Eric-Jan 
Wagenmakers. Hun onderzoek 
wordt duurzaam bewaard en - 
indien mogelijk - full text 
gepubliceerd in de universitaire 
repository UvA Dare. Die 
publicaties zijn vanuit het Album 
Academicum te benaderen via 
eenvoudige koppelingen met 
onze bibliotheekcatalogus 

en NARCIS, de landelijke toegang tot wetenschappelijke informatie van Nederlandse 
auteurs waar UvA Dare onderdeel van uitmaakt. Bovenstaande koppelingen zijn mogelijk 
vanwege de DAI (digital author identifier), een uniek landelijk nummer voor elke auteur die 
gelieerd is aan een Nederlandse universiteit.  

  

Verbinding, allesomvattendheid en compleetheid  
Nationale portalen en encyclopedische presentaties komen tegemoet aan het verlangen 
naar verbinding, allesomvattendheid en compleetheid. Het nationale 
portaal academischecollecties.nl van de Stichting Academisch Erfgoed geeft uitdrukking 
aan de Nederlandse universitaire tradities en de (context van de) objecten die in vervlogen 
tijden gebruikt werden voor onderzoek en onderwijs. Ook UvA Erfgoed neemt hieraan 
deel. Een dwarsdoorsnede hiervan gericht op het thema geneeskunde is te vinden 
op medischerfgoed.nl. En via de Delpher site (van de Koninklijke Bibliotheek in 
samenwerking met een aantal universiteiten, waaronder de UvA)  kunnen grote 
hoeveelheden kranten, boeken en tijdschriften uit vele jaren doorzocht worden op 
woordniveau.  Zoekt u bijvoorbeeld op J.H. van ’t Hoff, hoogleraar in Amsterdam tot 1895 
en winnaar van de eerste Nobelprijs voor Scheikunde in 1901, dan treft u bijvoorbeeld een 
specifiek artikel aan in De Tijd. Godsdienstig-Staatkundig Dagblad van 1 september 1952 
over de viering van de honderdste geboortedag van deze befaamde scheikundige in het 
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Laboratorium voor Algemene en Anorganische Scheikunde in Amsterdam. 
 

Theaterencyclopedie   
De Theaterencyclopedie van het voormalige Theater Instituut Nederland, dat in 2013 
binnen UvA gelederen is gekomen, toont op dynamische 2.0 wijze ons gezamenlijk 
geheugen van theater en dans in Nederland.  Presentatie en betrokkenheid gaan hand in 
hand. Het publiek schrijft mee aan de geschiedenis van toneel, dans, cabaret en 
muziektheater, kan foto’s toevoegen en herinneringen delen aan legendarische 
voorstellingen. Daadwerkelijke verbondenheid en gemeenschapszin liggen in deze site aan 
de digitale verbinding ten grondslag.  

 

Quote: “Erfgoeddatabases zorgen ervoor dat de wereld van vandaag 
beschikbaar blijft voor het onderzoek van morgen.” Marike van Roon, adjunct-
hoofdconservator Bijzondere Collecties: 
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Maart - nacht van de UB en samenwerking met de Centrale Studentenraad 
(CSR) 
 
Van 21 op 22 maart vond de nacht van de UB plaats. De nacht is een initiatief van de CSR 
en de UB, waarbij de UB optreedt als sponsor en facilitator; de CSR bepaalt het 
programma. 

 

Foto: Ria Winters          
 
Naast een marathonsessie studeren konden studenten deelnemen aan de diverse 
activiteiten zoals workshops, rondleidingen door de historische panden van de UB inclusief 
een bezoek aan de kelders.  De studentenpartijen presenteerden zich met het oog op de 
verkiezingen en in de ochtend was voor de volhouders een yoga klas ingericht.  

Zowel de CSR organisatoren Farah Meeuse-Slahouaoui en Jet van Genuchten als de UB 
waren zeer tevreden over opkomst, sfeer en inhoud van het programma en de conclusie 
was dan ook dat er in 2014 een 2e nacht van de UB komt.  

  

Studieplaatsen  
De CSR en de UB overleggen frequent. Het terugkerend thema op deze overleggen vormt 
het onderwerp studieplaatsen. De UB constateert een toenemende druk op het aantal 
beschikbare plaatsen. En de komende jaren zullen in het kader van de campusvorming 
nogal wat veranderingen optreden als gevolg van verbouwingen en sluiting van gebouwen. 
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De CSR maakt zich zorgen over het aantal beschikbare plaatsen en de kwaliteit van de 
voorziening. Met de CSR wordt de voortgang van de realisatie van de nieuwe bibliotheek 
op het Roeterseilandcomplex gedeeld. Een resultaat van de goede samenwerking vormt 
het openstellen van onderwijszalen in de tentamenperiode, waarbij de studenten een deel 
van de communicatie, bijvoorbeeld via Facebook, over deze service voor hun rekening 
nemen.  

 
Quote: “De meest recente uitbreiding van de openingsuren van de bibliotheken 
tot circa 37.800 uren per jaar gaat om verruiming van één nacht per jaar.”  
Robin van Schijndel, hoofd sector Studiecentra UB   
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April - verbeteren digitale toegang 

 

Foto: Monique Kooijmans 
 

Overal toegang tot de databases en e-journals  

Begin april 2013 is EZproxy in gebruik genomen, waardoor het voor gebruikers buiten het 
UvA-domein eenvoudiger is geworden om digitale bestanden en tijdschriften te 
raadplegen. UvA-studenten en –medewerkers hoeven voor de thuistoegang tot databases 
en e-journals geen aparte software (UvAvpn) meer te gebruiken. Als zij buiten het UvA-
domein vanaf CatalogusPlus, de catalogus of de disciplinepagina’s van de UBA-website een 
database of e-journal benaderen waarvoor de UB toegang heeft gekocht, dan verschijnt 
een inlogscherm. Na het inloggen met UvAnetID is er overal ter wereld toegang tot de 
databases en e-journals. De authenticatie verloopt via SURF Conext, net als bij de 
catalogus, CatalogusPlus en Metis. Een voordeel hiervan is dat als je op bijvoorbeeld 
CatalogusPlus bent ingelogd, je voor toegang tot bijvoorbeeld JSTOR of Web of Science niet 
meer hoeft in te loggen. EZproxy werkt niet op computers binnen het UvA-domein, omdat 
dan alle bronnen al toegankelijk zijn op iedere computer. 
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CatalogusPlus  
Op basis van een gebruikersenquête, waaruit bleek dat CatalogusPlus op een aantal 
terreinen verbeterd kon worden, is de Bibliotheek van de UvA in de tweede helft van 2013 
gestart met een project gericht op de verbetering van CatalogusPlus en de positionering 
ervan. 

  

E-journals via tablet  
Na een geslaagde proef  heeft de Bibliotheek van de UvA ook in april 2013 een groot deel 
van haar e-journals beschikbaar gesteld via de tablet app BrowZine. De tijdschriften zijn 
ingedeeld op onderwerp. Met BrowZine kun je onder andere favoriete tijdschriften 
bewaren in de eigen Bookshelf en artikelen opslaan en later offline lezen. 

  

Mobiele UB-site   

De mobiele UB-site is vernieuwd en de website van de UB 
smartphone-vriendelijk gemaakt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quote: “Alle drempels voor het raadplegen van digitale bibliotheekbronnen op 
afstand zijn weggehaald. Simpel inloggen met je UvAnetID is voldoende.” 
Alice Doek, webmanager 
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Mei – wat staat er nou eigenlijk op die planken?  

In de zomer van 2013 is met hulp van alle medewerkers van de Bibliotheek gewerkt aan 
het controleren van gecatalogiseerd materiaal in het bibliotheekdepot (UBA-
Boekendepot IWO). 
 

Bij deze controle werd het boek 
op de plank vergeleken met infor-
matie uit de catalogus, omdat 
door verhuizingen, deselectie en 
conversies in de loop van de tijd 
discrepanties zijn ontstaan tussen 
wat de catalogus meldt en wat er 
daadwerkelijk op de plank staat. 
Door de controle, uitgevoerd 
door 100 medewerkers, is bij 
ongeveer 3000 titels een wijziging 
door-gevoerd, zodat het 
materiaal nu weer beschikbaar is. 
 

 
Foto: Monique Kooijmans          
 

'IJzeren Margreet'    
In deze periode is de signaturengenerator (ook wel de ‘IJzeren Margreet’) in gebruik 
genomen. Met speciale software en een meetapparaat is het mogelijk om werken voor het 
depot snel van een plaatsnummer te voorzien en deze werken efficiënt op formaat te 
plaatsen binnen de beschikbare ruimte van het bibliotheekdepot. In het depot staat 
immers al het materiaal niet op onderwerp, maar op grootte. Voor het vaststellen waar in 
het depot ruimte beschikbaar is, is gebruik gemaakt van een tweejaarlijkse telling van 
materiaal in gesloten en open opstelling van de UvA en de HvA. De UvA en HvA hebben in 
2013 in totaal 101 strekkende kilometer aan materiaal, waarvan bijna 80 strekkende 
kilometer in gesloten opstelling (inclusief Bijzondere Collecties en UvA Artis Bibliotheek). 

 
Naar één systeem    
De generator is nu nog gericht op het efficiënt plaatsen (in ruimte en werkproces) van 
publicaties in gesloten opstelling, maar zal ook gebruikt worden voor het verwerken van 
publicaties voor de collecties  in open opstelling van de bibliotheek Geestesweten-
schappen. In 2014 zullen de nieuwe aanwinsten  geplaatst worden volgens het inter-
nationaal veelgebruikte classificatie- en plaatsingssysteem van de Library of Congress, de 
Library of Congress Classification (LCC). Aangezien de 'LCC-code' al bij circa 70 procent van 
de nieuwe titels aanwezig is, wordt belangrijke efficiencywinst geboekt in de verwerking 
van nieuwe publicaties. Ook voor gebruikers van de collecties Geesteswetenschappen zal 
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de overgang naar één plaatsingssystematiek (in plaats van de huidige 35 verschillende 
systemen) een belangrijke verbetering zijn. In december 2013 hebben informatie-
specialisten en medewerkers van de sector Acquisitie en Metadatadiensten onder leiding 
van mevrouw Janis L. Young (Library of Congress, Policy and Standards Division) een 
meerdaagse  training gevolgd over de opzet en werkwijze van LCC.  

 
 
Quote: “Vele collega’s uit de  hele organisatie hebben meegewerkt aan de 
controle – wat een enthousiasme! Een mooie ervaring voor ons allemaal, met 
een belangrijke bijdrage aan het opschonen van onze collectie.” Mirjam van 
den Bercken, teamleider Depots en Documentlevering 
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Juni - een nieuwe organisatiestructuur 
 
Per 1 juni 2013 is de nieuwe organisatiestructuur van de dienst Bibliotheken HvA en UvA 
door het College van Bestuur officieel vastgesteld, nadat de voorstellen voor aanpassing 
van die structuur door de beide medezeggenschapsorganen van een positief advies 
waren voorzien. 
 
 

Kenmerkend voor de nieuwe 
structuur is de opdeling van de 
organisatie in vier divisies: 
Centrale Bibliotheek Diensten, 
Erfgoed, Hogeschoolbibliotheek en 
Universiteitsbibliotheek. 

  

 

 

 
 

Foto: Monique Kooijmans 
 

Doelstellingen   
De belangrijkste doelstellingen van deze organisatie-aanpassing zijn:  

• consistente en betrouwbare dienstverlening voor beide instellingen; 

• meer samenwerking tussen Hogeschoolbibliotheek en Universiteitsbibliotheek (en 
op termijn wellicht ook met de bibliotheek van de VU); 

• betere afstemming tussen front office (Erfgoed, Hogeschoolbibliotheek en 
Universiteitsbibliotheek) enerzijds en back office (Acquisitie & Metadatadiensten, 
Digitale Diensten en Depots & Documentlevering) anderzijds; 

• versterking van de samenwerking met de andere ondersteunende diensten, in het 
bijzonder de informatiseringsorganisatie (ICT Services) . 

 
Projectorganisatie   
Onderdeel van de organisatieaanpassing vormde de herpositionering van de interne 
projectorganisatie. Het project portfoliomanagement van de dienst is nu centraal belegd bij 
de sector Digitale Diensten, mede met het oog op optimale afstemming met het 
portfoliomanagement op instellingsniveau in het kader van de nieuwe IV-Governance. 

  

Vervolg   
Voortbouwend op deze organisatie-aanpassing is in het najaar een vervolgstap gezet 
richting de verdere integratie van de bibliotheekorganisaties door het samenvoegen van de 
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back-office-afdelingen Acquisitie & Metadatadiensten (Universiteitsbibliotheek) en 
Bibliotheektechniek (Hogeschoolbibliotheek).  

 

 
Quote: “Cruciaal is dat de bibliotheken ieder hun eigen ‘verzorgingsgebied’ 
hebben en hun diensten moeten kunnen inrichten naar de eisen die hun klanten 
aan hen stellen.” Nol Verhagen en Hilde van Wijngaarden, ‘Meer dan een 
LAT-relatie: Hogeschool- en Universiteitsbibliotheek Amsterdam samen’, 
Informatie Professional (augustus 2013), pp. 26-28  
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Juli - campusbibliotheken in voorbereiding 
 
Ook in dit verslagjaar is voortgang geboekt op weg naar de campusbibliotheken: 
Roeterseiland wordt in augustus 2014 geopend en de bibliotheek Binnenstad zal volgens 
planning in augustus 2018 haar deuren openen. 
 
Roeterseiland   
De bibliotheek op het Roeterseiland betreft een renovatie van gebouw H. Het gebouw 
wordt ‘gestript’ en volledig nieuw ingedeeld en gemeubileerd. Tevens is een majeure 
bouwkundige ingreep voorbereid. Op dit moment zijn de verschillende etages van het REC-
gebouw toegankelijk door een extern trappenhuis.  De ingreep behelst de plaatsing van 
een trap in de kern van het gebouw; het effect dat hiermee wordt bereikt is dat het 
gebouw een integrale eenheid zal vormen in tegenstelling tot de opstelsom van de huidige 
etages. Voor het ontwerp van de bibliotheek in REC-H tekent PUUR, interieurarchitecten 
uit Antwerpen. 

  
Bibliotheek Binnenstad    

Voor de realisatie van 
de nieuwe binnenstad-
bibliotheek op het 
Binnengasthuisterrein heeft 
de architectenselectie plaats-
gevonden. Architectenbureau 
J. van Stigt en MVSA 
Architects zijn als winnaar uit 
de aanbestedingsprocedure 
gekomen. In de laatste ronde 
van de aanbestedings-
procedure hebben vijf 
combinaties van architecten-
bureaus hun visie op delen 
van de UB gepresenteerd.  
 
 

Foto: Monique Kooijmans 
 
De commissie die de architecten-selectie  heeft uitgevoerd, bestond uit vertegen-
woordigers van UvA faculteiten en diensten, maar ook partijen als Monumentenzorg en de 
Rijksbouwmeester hebben geparticipeerd in de selectie. De combinatie van J. van Stigt en 
MVSA Architects is sterk in de combinatie van nieuwbouw en renovatie, zoals bijvoorbeeld 
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blijkt uit hun eerdere project de renovatie en herbestemming van de voormalige 
Rijkspostspaarbank aan de Van Baerlestraat tot het huidige conservatoriumhotel. 
  

Campusvorming  
In het kader van de campusvorming bezint de bibliotheek zich ook, in nauwe samenspraak 
met andere diensten, over een gezamenlijk aanbod van diensten op de campussen. 

 

Quote: “We hebben een moderne campusbibliotheek voor ogen. Volgens 
Paulien Bosch, vestigingshoofd van de nieuwe bibliotheek op de 
Roeterseilandcampus, houdt dat in: een flexibele inrichting en zo min mogelijk 
bordjes met ge- en verboden. Er is voor elk wat wils: individuele werkplekken, 
plekken om samen te werken en te loungen, waar je kunt hangen en bellen.” 
Paulien Bosch, afdelingshoofd sector Studiecentra  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 17 



 
 

Jaarverslag Bibliotheken HvA en UvA 2013 
 
 
 
Augustus - ondersteuning onderzoek/Research Data Management 
 
De hoeveelheid onderzoeksdata neemt de laatste decennia zeer snel toe. Om data goed 
te kunnen terugvinden, moet deze van de juiste metadata voorzien en citeerbaar zijn. 
Een gebied waar de bibliotheek van oudsher een expert in is. Verder moeten data veilig 
zijn: beveiligd tegen onbedoeld wissen en tegen misbruik. Voorts moeten data 
toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld voor collega-onderzoekers, publiek en 
industrie. Hierbij moeten ook de voorwaarden waaronder onderzoeksdata beschikbaar 
worden gesteld aan anderen, helder geformuleerd worden. Dat alles vraagt nauw overleg 
met onderzoekers enerzijds en andere diensten zoals ICT Services anderzijds. 
 
 
Research Data Management    

Foto: Monique Kooijmans 
 

In alle fasen van het wetenschappelijk onderzoek dient op een gestructureerde en integere 
manier worden omgegaan met onderzoeksdata. Dat begint bij projectaanvraag en –
voorbereiding. Vervolgens tijdens het onderzoek en bij uit het onderzoek voortkomende 
publicaties. Eindigend bij het deponeren van data in institutionele, subject- of nationale 
repositories en het onder voorwaarden publiceren van data. Dit brede terrein van de 
zorgvuldige omgang met onderzoeksdata wordt Research Data Management(RDM) 
genoemd. 
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RDM Support    
In 2013 is het programma UvA RDM Support gestart, dat wordt uitgevoerd in opdracht van 
de directeuren UB, AcZ (Academische Zaken) en ICTS (ICT Services), en tot eind 2015 zal 
doorlopen. Het bestaat uit de onderdelen:   

• RDM Beleid  
• RDM Ondersteuning: opzetten van ondersteuning en training  
• RDM Opslag: opzetten van een technische infrastructuur voor het opslaan van 

onderzoeksdata tijdens lopend onderzoek 
• RDM Repository: het opzetten van een data-archief voor data uit afgesloten 

onderzoek 

De UB trekt de projecten RDM Ondersteuning en RDM Repository. ICTS trekt het project 
RDM Opslag. Onder begeleiding van AcZ is met diverse stakeholders en overlegorganen 
binnen de UvA een beleidsnota voor RDM (concept) opgesteld. Per faculteit zijn voor 2014 
pilots voorbereid. 

  

Hogeschool van Amsterdam   
Er zal nauw worden samengewerkt met een HvA RDM project dat de opzet van dit 
programma overneemt (beleid, ondersteuning en techniek coördineren en eerst een 
pilotfase met onderzoeksgroepen) en zoveel mogelijk parallel verloopt. 

 

 

Quote: “We zijn er om het leven van onderzoekers makkelijker te maken.” 
Mariëtte van Selm, projectleider Research Data Management  
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September - afscheid Nol Verhagen en indiensttreding Maria Heijne 
 
Op 1 oktober 2013 trad Maria Heijne aan als nieuwe bibliothecaris en directeur van de 
Hogeschoolbibliotheek en de Universiteitsbibliotheek. 
 

Sinds 2011 was zij directeur van het Sector Instituut 
Openbare Bibliotheken (SIOB) en van 2001 tot 2011 
bibliothecaris/directeur van de TU Delft Library. Aan 
de selectieprocedure voor een nieuwe directeur lag 
de notitie Toekomstvisie voor de Bibliotheken van 
UvA en HvA ten grondslag, een notitie opgesteld 
door een commissie bestaande uit faculteits-en 
domein vertegenwoordigers.   

 
 

 

 
Foto: Monique Kooijmans 
 

Koninklijke onderscheiding voor Nol Verhagen   
Maria Heijne is de opvolger van Nol Verhagen die op 1 
augustus 2013, na een bibliothecariaat van 16 jaar, met 
pensioen ging. Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor 
de UvA en in bredere zin voor de maatschappij als geheel is 
Nol Verhagen tijdens de opening van het Academisch Jaar 
op 2 september 2013 benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau. Met name zijn inzet voor de vrije en 
betaalbare toegang tot wetenschappelijke informatie en 
de bescherming van academisch en cultureel erfgoed zijn 
daarbij geroemd. Op 10 september is met een symposium 
en een personeelsfeest in de Rode Hoed afscheid van hem 
genomen. 

 

 

       Foto: Bob Bronshoff  
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Beleidsplan 2014-2018   
Een van de eerste initiatieven die Maria Heijne als nieuwe directeur nam was de opstelling 
van een nieuw beleidsplan voor de bibliotheken. De eerste stappen daartoe zijn in 
november gezet. Met input van alle HvA- en UvA-stakeholders én de medewerkers van de 
eigen organisatie moet medio 2014 dit nieuwe beleidsplan voor de jaren 2014-2018 gereed 
zijn.  

 

 

Quote: “Mijn kennismakingsweek in de bibliotheken van de HvA en de UvA 
was een mooie start. Het is mij op de eerste plaats duidelijk dat er vele 
bevlogen en betrokken mensen werken.” Mail Maria Heijne, 1 oktober 2013  
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Oktober - opening tentoonstelling Atlas der Neederlanden 
 
Op 17 oktober ontving Bijzondere Collecties hoog bezoek: Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander opende de tentoonstelling 'Atlas der Neederlanden: de dageraad van het 
Koninkrijk'. Hierbij kreeg de Koning het eerste exemplaar van de facsimile-uitgave van de 
Atlas der Neederlanden ten geschenke, uit handen van Louise Gunning, voorzitter van 
het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam . 
                                            

Foto: Monique Kooijmans      
     
De Atlas der Neederlanden, een topstuk uit de Erfgoedcollectie Kaarten en Atlassen, is een 
unieke verzamelaarsatlas van ons land in negen banden. In meer dan 600 kaarten uit de 
zeventiende tot de vroege negentiende eeuw laat deze atlas zien hoe het Koninkrijk der 
Nederlanden vorm kreeg. De tentoonstelling was het hoogtepunt in een project dat al in 
2010 van start ging met de reiniging, conservering en digitalisering van de atlas. Alle 
kaarten werden nauwgezet bestudeerd en in een monumentaal boek beschreven door (in 
2014 scheidend) conservator Jan Werner. Van de atlas zelf werd een facsimile vervaardigd 
in een kleine oplage. In 2014 wordt het project afgerond met de restauratie van de banden 
van de atlas. 
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Prinses Máxima    
Het was al de tweede keer in 2013 dat 
Bijzondere Collecties koninklijke aandacht 
kreeg. Op 2 april nam HKH Prinses 
Máxima daar de eerste postzegels ‘1001 
Vrouwen’ in ontvangst en  werd ze 
rondgeleid door de succesvolle 
tentoonstelling 1001 Vrouwen uit de 
Nederlandse geschiedenis. Deze 
tentoonstelling was op 14 februari 
geopend door Minister Jet Bussemaker 
van OCW door het gelijknamige boek 
van Els Kloek in ontvangst te nemen.  
 
 
 
 

Foto: Monique Kooijmans          
 
 
Allard Pierson Museum   

In het Allard Pierson Museum was in de 
eerste helft van 2013 de succesvolle 
tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en 
Turkije te zien. Op 12 juli 
opende Eeuwig Egypte Experience. 
Deze tentoonstelling gaf bezoekers een 
kijkje in de lange geschiedenis van 
Egypte die verder gaat dan farao’s en 
mummies: van rotsgraveringen uit 
vroegste prehistorie (2.000.000 v. Chr.) 
tot de moderne Koptische en  
Islamitische tijd met tempels en 
kloosters.  

Foto: Monique Kooijmans  
 
Het hart van de tentoonstelling vormde Culturama, een internationaal reizende multimedia 
show met negen grote schermen met 180 graden zicht, dat een panoramische visie geeft 
op de geschiedenis van het oude Egypte. 
 
 
Quote: “Het is echt een van de hoogtepunten – zo niet HET hoogtepunt – uit 
mijn carrière geworden. Ik ben diep onder de indruk van alle lofprijzingen die 
mij ten deel zijn gevallen en de vele ontzettend aardige reacties daarna.” Jan 
Werner, conservator Kaarten & Atlassen 
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November - kennisclips 'slim zoeken' 
 
Onder het motto ‘studenten helpen studenten’ heeft de Hogeschoolbibliotheek 21 
kennisclips opgenomen waarin studenten in de filmpjes uitleggen hoe je slim en effectief 
informatie kunt zoeken en vinden. Via Google of via databanken, op het internet en in 
specifieke bronnen. 

 

De clips worden gebruikt door de 
informatiespecialisten bij hun lessen 
informatievaardigheden, maar worden ook door 
docenten ingezet als onderdeel van de lessen 
onderzoeksvaardigheden en als voorbereiding bij 
het schrijven van de afstudeerscriptie. De 
filmpjes zijn al gevonden door de bibliotheken 
van andere hogescholen, die ze ook graag 
inzetten bij hun lessen. 

  

 

 

 

Blended learning  
De kennisclips zijn een voorbeeld van ‘blended learning’: het aanbieden van onderwijs via 
verschillende kanalen. De bibliotheek gebruikt deze onderwijsvorm zelf, maar ondersteunt 
ook ‘blended’ lesvormen van UvA-HvA-docenten door aanbod en beheer van digitaal 
lesmateriaal dat ingezet kan worden. In het najaar is tevens begonnen met de productie 
van de reader in digitale vorm, met aantrekkelijke interactieve functionaliteit en 
verbetering van het bestaande proces voor Readers Online. De bibliotheek helpt docenten, 
studenten en onderzoekers eveneens met cursussen over het gebruik van nieuwe tools en 
technieken. De cursussen over Twitter, LinkedIn, RSS en Dropbox vinden gretig aftrek. 

 

Quote: “Help studenten zichzelf te instrueren, gebruik de workshops voor 
oefening en begeleiding binnen het onderwijsprogramma. Dat is effectief en 
efficiënt.” Harrie van der Meer, informatiespecialist  
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December - huisvesting HvA 
 
Eén voor één worden de bibliotheeklocaties van de HvA vernieuwd. 

 

Fraijlemaborg  

Foto: Monique Kooijmans 

 

De bibliotheek is dé plek voor ontmoeting en kennisdelen en de inrichting wordt daaraan 
aangepast. Het interieur wordt moderner en diverser met een combinatie van stilte-
ruimten, samenwerkplekken en loungeplekken. De nieuwe inrichting van de bibliotheek op 
de locatie Fraijlemaborg, die in december is opgeleverd, blijkt een succes: studenten, maar 
ook de medewerkers van het domein Economie en Management, zijn heel enthousiast 
over de grasgroene inrichting en over de mogelijkheden die de ruimte biedt. 
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Leeuwenburg   

Foto: Monique Kooijmans 
 

De bibliotheek in de Leeuwenburg is in de zomer verbouwd. Vanwege de verbouwing van 
het gehele pand werd de bibliotheek verplaatst naar de begane grond en zijn er ook elders 
in het gebouw extra werkplekken ingericht. De bibliotheek is nu op een goed zichtbare 
locatie gevestigd, naast de ingang. De extra plekken in het restaurant zijn een voorbeeld 
van de manier waarop de UvA-HvA haar ruimtes multifunctioneel inzet: studeren, 
ontmoeten en samenwerken gaan daar hand in hand met eten en drinken. 

 

Quote: “Bij het vernieuwen van de studieplekken proberen we goed te luisteren 
naar de wensen van studenten. We blijven dan ook zeker met hen in gesprek.” 
Jos Hemerik, teamleider Hogeschoolbibliotheek   
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