Digitaal spreekuur in Teams met Marion Scheepers, informatiespecialist HU Bibliotheek
(www.bibliotheek.hu.nl)
Heb je een vraag over het zoeken, vinden, verwerken en verwijzen van literatuur en bronnen, dan kun
je ook in mijn digitale spreekuur terecht.
Hoe werkt dit?:
1. Stuur mij een mail met daarin je vraag, en wat je zelf al hebt geprobeerd om de vraag te
beantwoorden: marion.scheepers@hu.nl ;
2. Ik stuur je dan z.s.m. een mail terug met óf het antwoord op je vraag, als het een korte vraag
betreft, óf een uitnodiging om elkaar op één van mijn spreekuren in Teams te ontmoeten, voor
wat nadere uitleg en hulp;
3. Reply mij daarna wel z.s.m. datum en tijdstip van je voorkeur;
4. Ik stuur je vervolgens een uitnodiging voor in Teams, die je uiteraard nog wel even moet
accepteren!
Dit spreekuur in Teams is zoveel mogelijk iedere week op:
- ma., di. en do. tussen 14.00-15.00
- vr. tussen 15-16.30 uur

Hoe en waarmee kan ik jou dan praktisch helpen?;
1. jou helpen bij hoe je het beste kunt zoeken, naar bruikbare en relevante informatie/literatuur,
in de databanken en op internet;
2. jou laten zien welke relevante databanken/sites/e-books/e-journals/boeken er zijn;
3. jou alternatieve (e-)publicaties adviseren, mocht het door jou gevraagde boek/artikel er niet
zijn;
4. met jou meekijken en jou adviseren in hoe je literatuur vermeldt en verwijst volgens de
Leidraad;
5. altijd al jouw vragen aanhoren en ze zo goed mogelijk samen met jou proberen op te lossen;

Je kunt ook met je hele leerteam bij mij aanschuiven om b.v. extra uitleg te krijgen over Navigator of
Google.scholar, of meer te leren over hoe je het beste bronnen kunt vermelden.

Heel veel succes met je studie en wellicht tot ziens in één van mijn spreekuren!
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