Jaarplan 2018
In het Jaarplan zijn naast een kort overzicht van diensten en producten die in 2018 geleverd worden ook
projecten en activiteiten opgesomd ter vernieuwing, verbetering of verbreding van deze producten en
diensten.

Producten en diensten van de Juridische Bibliotheek
1. Collectiemanagement
De JB biedt een zo optimaal mogelijk aanbod van papieren en online bronnen ten behoeve van het juridisch
onderzoek en onderwijs van de faculteit.
2. Ontsluiting
De JB maakt de papieren en online bronnen vindbaar, zichtbaar en toegankelijk en stelt instructies en
handleidingen voor gebruikers beschikbaar.
3. Informatievaardigheden
De JB ontwerpt en geeft (maatwerk)trainingen in juridische informatievaardigheden ten behoeve van studenten,
docenten en onderzoekers.
4. Ondersteuning en advies
De JB ondersteunt onderzoek en onderwijs bij het gebruik van informatiebronnen; biedt hulp bij (complexe)
zoekvragen en (administratieve) ondersteuning bij onder meer gebruik Pure, SSRN, Open Access mogelijkheden
en bij storingen van digitale bronnen.
5. Studiefaciliteiten
De JB zorgt voor prettige studieruimte met zelfstudie‐ en samenwerkplekken en ondersteuning (helpdesk) bij
gebruik van ICT‐faciliteiten.

Verbetering, verbreding, vernieuwing van producten en diensten van de Juridische Bibliotheek
Actiepunt collectiemanagement
 Ten behoeve van de collectievorming gebruikt de JB zgn. collectievormingsprofielen. Hierin zijn per deelcollectie
de zwaartepunten vastgesteld. In 2018 worden – in samenwerking met de wetenschappelijke afdelingen – de
collectieprofielen bijgesteld aan de ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs om zo de collectie optimaal te
laten aansluiten aan de wensen van de gebruikers.
Actiepunten ontsluiting
 De Universiteitsbibliotheek plaatst alle collecties (behoudens de magazijncollectie) op Library of Congress Code
(LCC). De toegankelijkheid van de collecties komt dit zeer ten goede. Het eerder gestarte onderzoek in de JB, naar
de voor‐ en nadelen van het plaatsen van de collectie op LCC wordt aanvang 2018 afgerond. Op basis daarvan
wordt vervolgens besloten of de JB collectie wordt omgenummerd naar de LCC plaatsingsmethodiek.
Actiepunten informatievaardigheden

 Docenten en onderzoekers worden geacht hun informatievaardigheden bij te houden. Op de hoogte zijn van
(nieuwe) juridische bronnen, goed zoeken en relevante bronnen kunnen selecteren draagt bij aan de kwaliteit en
efficiëntie van onderzoek. De JB faciliteert hierin door workshops aan te bieden.
 De UvA zet in op de brede ontwikkeling van blended learning als onderdeel van onderwijsvernieuwing. De JB
heeft al enkele initiatieven genomen ten behoeve van activerend onderwijs in de colleges
informatievaardigheden voor studenten en zal nieuwe mogelijkheden verkennen, zoals video in het onderwijs,
kennisclips en dergelijke om deze te kunnen implementeren in het vaardighedenonderwijs van bijvoorbeeld de
bachelorscriptie en het vak Rechtswetenschappelijk onderzoek.
Actiepunten ondersteuning en advies
 Open science’ en ‘open access’ (OA) worden de norm in wetenschappelijk onderzoek. Door de UKB/VSNU worden
bij nieuwe gezamenlijke licenties vaak regelingen afgesproken die FdR onderzoekers in staat stellen om zonder
extra kosten tijdschriftartikelen OA te publiceren. De JB promoot en informeert over deze regelingen, middels
bijeenkomsten, workshops en individueel om het OA publiceren te stimuleren. Dit is mede van belang omdat de
JB (FdR) via de licentiecontracten betaalt voor deze mogelijkheden
 De JB wil systematisch feedback van haar gebruikers verzamelen om de bibliotheekproducten en –diensten te
verbeteren, aan te passen of uit te breiden. Op basis van het nog af te ronden ‘relatiebeheerplan’ zal worden
bepaald met welke gebruikersgroepen in overleg getreden wordt om vervolgens in 2018 nog diensten te
verbeteren of nieuwe diensten aan te bieden.
Actiepunten studiefaciliteiten
 Met een afvaardiging van de Facultaire studentenraad zal in het voorjaar gesproken worden over de nieuwe
omgeving en de dienstverlening van de JB. Dit gesprek zal door de JB geïnitieerd worden nadat de uitkomsten van
de door de Universiteitsbibliotheek gehouden studenten‐enquête uit december 2017 zijn gepubliceerd. Ook de
NSE uitkomsten zullen in het gesprek aan bod komen.
 Om een prettige en efficiënt ingerichte studieomgeving te realiseren worden er acht extra (informele)
werkplekken gerealiseerd, worden de aanwinsten op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd en wordt er een
tentoonstelling in de JB gerealiseerd die aansluit bij het FdR programma Rechten in beweging.
Actiepunten bedrijfsvoering
 Voor een goede besluitvorming omtrent producten en diensten zorgt de JB voor een optimaal overzicht van
managementinformatie. Aanvullend op de gegevens door de Universiteitsbibliotheek en door de uitgevers
geleverd, zullen noodzakelijke gegevens worden verzameld om goed te kunnen worden geïnterpreteerd.
 begin 2018 zal er een afdelingsbreed opleidingsplan opgesteld zijn waarin, zowel de scholing van het team als ook
de individuele scholing is opgenomen.
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