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Actuele relatie met O&O 
De collectievorming is gericht op het ondersteunen van onderwijs en onderzoek van 
het Instituut ISGA. Het instituut maakt deel uit van de Faculteit Governance and 
Global Affairs.  
 
De collectievorming voor onderwijs houdt in dat er aangeschaft wordt voor de 
bachelor Security Studies en de masters Crisis and Security management, 
International Relations and Diplomacy, en Cyber security.  
De collectievorming omvat de aanschaf van voorgeschreven onderwijsmaterialen, 
publicaties die aansluiten op de verschillende vakken en de (scriptie)onderwerpen. 
 
De collectievorming ten behoeve van het onderzoek richt zich op het lopende 
onderzoek van het Instituut ISGA. Daarbij wordt gekeken naar de vakgebieden en 
specialisaties van de medewerkers zelf en de onderzoeksthema’s van het instituut: 
Cyber security governance; 
Diplomacy and Global affairs; 
Governance of crisis; 
Intelligence and security; 
Physical violence and public order; 
Terrorism and political violence; 
War, Peace and justice. 
 

Aankoopmethodiek 
Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van informatie en notificaties van uitgevers en 
leveranciers, recensies in wetenschappelijke tijdschriften, en aanschafsuggesties van 
medewerkers van het instituut. 
De aanschaf van losse boeken (monografieën en bundels) loopt via vaste leveranciers. 
Via deze leveranciers worden publicaties van belangrijke wetenschappelijke uitgevers 
betrokken, zoals bijvoorbeeld Oxford University Press, Cambridge University Press, 
Routledge, Palgrave, Sage, Springer e.a. Ook wordt gelet op de uitgaven van meer 
gespecialiseerde uitgevers voor het vakgebied en uitgaven van Nederlandse uitgevers. 
Bij de aanschaf wordt ook nagegaan wat het reeds beschikbare aanbod is van e-books 
via licenties van de bibliotheek met uitgevers en leveranciers. Voorbeelden hiervan 
zijn de licentie met Cambridge University Press en het abonnement op eBook 
Collection van EBSCO. 

Selectiecriteria 
De aanschaf richt zich vooral op de verwerving van boeken, handboeken en toegang 
tot tijdschriften. Daarbij zijn er een aantal zwaartepunten aan te wijzen: Veiligheids-
vraagstukken en veiligheidsbedreigingen zoals terrorisme en cybercriminaliteit, 
crisismanagement, politie en intelligence. 
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Bij de aanschaf wordt ook rekening gehouden met de aanschaf voor andere collecties 
die relevant zijn voor ISGA, zoals bestuurskunde, politicologie, rechtsgeleerdheid en 
criminologie. 
 
Niveau van publicaties 
De aanschaf richt zich vooral op wetenschappelijke publicaties. Aanschaf van niet-
wetenschappelijke publicaties is beperkt; het kan gaan om boeken over vaardigheden 
of  meer  journalistieke publicaties die veel aandacht hebben gekregen in het publieke 
debat. Er wordt geen grijze literatuur aangeschaft. 
 
Niveau van collectievorming 
Het niveau van collectievorming hangt samen met het beschikbare 
collectievormingsbudget. De huidige aanschaf richt zich vooral op handboeken voor 
onderwijs, belangrijke publicaties die aansluiten bij de onderzoeksthema’s en 
desiderata. 
 
Taal 
Er worden hoofdzakelijk publicaties in het Engels en incidenteel in het Nederlands 
aangeschaft. 
 
Regio 
Zowel de lokale, nationale, transnationale als globale invalshoek is belangrijk.  
 
Publicatiedatum 
Over het algemeen worden alleen recente en  nieuw verschenen publicaties gekocht. 
Incidenteel worden oudere publicaties gekocht bijvoorbeeld om zoekgeraakte 
exemplaren te vervangen, of op verzoek van medewerkers als er sprake is van lacunes 
in de collectie.  
 
Elektronisch/gedrukt 
De bibliotheek streeft ernaar tijdschriften zoveel mogelijk e-only aan te bieden. Voor 
boeken geldt dat steeds vaker gekozen wordt voor een e-book versie, indien 
beschikbaar en betaalbaar. E-books zijn vaak veel duurder en kunnen gepaard gaan 
met gebruikersrestricties. Textbooks voor het onderwijs worden vaak niet als e-book 
aangeboden door de uitgever. 
 

Beschikbare middelen 
Het faculteitsbestuur van de FGGA stelt de hoogte van het aanschafbudget vast. 
Vanuit dit budget worden betaald: de bijdrage van de faculteit aan de centrale licenties, 
de bijdrage aan de relevante UBL licenties en de abonnementen voor de FGGA. Het 
resterende budget wordt verdeeld over de collectievormingsbudgetten voor het LUC, 
Bestuurskunde en ISGA zoals besproken met de facultaire bibliotheekcommissie.  

Aanwas anders dan door koop: schenkingen, bruiklenen 
De bibliotheek krijgt incidenteel (kleine) schenkingen aangeboden. Voor schenkingen 
gelden dezelfde opname criteria als voor gekochte materialen: de schenking moet een 
goede aanvulling zijn op de bestaande collectie. De procedure voor grotere 
schenkingen behelst een schenkingsovereenkomst en een plan van aanpak. 


