
Mediatheek

Informatie:
zoeken
vinden
gebruiken



De Landelijke Mediatheek Politieacademie is het  
expertisecentrum voor informatiebemiddeling op  
het gebied van politiekunde; zij biedt betrouwbare 
informatie en de deskundigheid om u te helpen  
informatie te vinden. De Landelijke Mediatheek  
ondersteunt hiermee de nationale politie en de  
onderwijs- en kennisfunctie van de Politieacademie.

Voor wie?
Studenten en medewerkers  

van de Politieacademie, politie 

in binnen- en buitenland en 

partners in veiligheid kunnen 

gebruikmaken van de  

Mediatheek.

Lenen,  
reserveren en verlengen 
In de online catalogus van de 

Mediatheek is te zien welke 

publicaties aanwezig zijn. De 

publicaties kunt u lenen of 

reserveren; dit kunt u zelfs 

thuis vanachter uw eigen pc 

regelen. Ook kunt u zo de door 

u geleende publicaties ver- 

lengen.

Attenderingsservice
U blijft op de hoogte van ont- 

wikkelingen op uw vakgebied 

via de Attenderingsservice 

(bereikbaar via www.politie- 

academie.nl/mediatheek) van 

de Mediatheek: elke week 

ontvangt u een mail met korte 

informatie over nieuwe 

Collectie en  
andere informatiebronnen
De Mediatheek stelt infor- 

matie beschikbaar over 

politiekunde en politiegerela-

teerde onderwerpen. 

Zwaartepunten in de collectie 

liggen bij: recherche, verkeer, 

milieu, gevaarbeheersing en 

leiderschap. De collectie 

bestaat uit boeken, rappor-

ten, tijdschriften, beeldmate-

riaal, dag- en weekbladen en 

digitale bronnen. U vindt de 

catalogus van de Mediatheek 

op www.politieacademie.nl/

mediatheek. 

Deze website biedt boven- 

dien toegang tot verschillen-

de (externe) databanken en 

relevante internetsites.

Vragen?
De medewerkers aan de balie helpen u graag bij het vinden van 

informatie. Voor (hulp bij) uitgebreide zoekvragen kunt u terecht 

bij één van de domeinmediathecarissen van de mediatheek.  

Zij hebben vakinhoudelijke kennis en zijn op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen op hun domein. U kunt hen benaderen 

voor zoekacties in open bronnen, literatuur-onderzoek, media-

scans, en dergelijke. Een overzicht van de mediathecarissen per 

domein vindt u op www.politieacademie.nl/mediatheek

Informatievaardigheid
De Mediatheek draagt bij aan het informatievaardig maken van 

studenten en docenten, zodat zij leren op effectieve en efficiënte 

wijze informatie te zoeken, vinden en gebruiken. Dit doet zij onder 

andere door mediatheekintroducties en workshops te geven, en 

(online) hulpmiddelen te bieden bij het zoeken.

Gedetailleerde informatie over onze dienstverlening vindt u op de 

website: www.politieacademie.nl/mediatheek

Contactgegevens
Mediatheek Politieacademie 

Concernlocatie

T (088) 66 22 109

E kik@politieacademie.nl

artikelen uit vak- en opinie- 

bladen, wet- en regelgeving, 

jurisprudentie, congressen, 

beeldmateriaal, websites en 

interessante nieuwe publicaties 

over onderwerpen die u zelf 

bepaalt. U kunt de complete 

artikelen aanvragen en 

ontvangen via de mail.

Open Leercentrum
De Mediatheek is ingericht als 

Open Leercentrum; een rustige 

studieruimte voorzien van 

computers, waar alle bronnen 

van informatie binnen hand- 

bereik zijn.



www.politieacademie.nl
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