Reglement Sociotheek
1.1 Voorwaarden voor uitleen
Het lenen van testmateriaal is mogelijk voor:
• Studenten die ingeschreven staan bij de opleiding Psychologie, Pedagogiek, ALPO of PWPO
van de faculteit Sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit.
• Studenten die ingeschreven staan bij de GZ-opleiding, opleiding tot Schoolpsycholoog,
opleiding tot Klinisch psycholoog en de RITHA-opleiding van het RCSW.
• Docenten van de opleidingen Psychologie, Pedagogiek, ALPO en PWPO van de faculteit
Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.
Docenten kunnen uitsluitend test- en behandelmateriaal lenen dat bestemd is voor
onderwijsdoeleinden.
2.1 Het materiaal
• Testmateriaal wordt enkel en alleen uitgeleend voor een afname voor een bepaald vak of voor
de eigen diagnostiekaantekening tijdens de stageperiode.
• Handleidingen voor het uitwerken van een test of ter voorbereiding van een test worden niet
los uitgeleend. Het oefenen/voorbereiden van een test of het uitwerken van een verslag dient
in de Sociotheek te gebeuren.
• Behandelmateriaal mag geleend worden voor stage of voor een bepaald vak. De boeken in de
literatuurkast zijn alleen ter inzage.
3.1 Lenen
Voor het lenen van test- en of behandelmateriaal gelden de volgende voorwaarden:
• De lener moet tot de doelgroep in 1.1 behoren
• Materiaal dient enkele dagen vooraf gereserveerd te worden, alvorens het uitgeleend kan
worden
• Gereserveerd materiaal wordt opgehaald na 12.00 uur en ingeleverd op de laatste dag van de
uitleentermijn voor 12.00 uur
• Het materiaal dient op tijd, compleet en in goede staat ingeleverd te worden
• Testmateriaal mag niet aan derden doorgeleend worden
• Testmateriaal mag niet gekopieerd of gefotografeerd worden
• Gebruik bij het testmateriaal voor een afname altijd de bijgevoegde originele formulieren
4.1 Uitleentermijn
Bachelor
De uitleentermijn van testmateriaal bedraagt maximaal 3 dagen. De uitleentermijn van
behandelmateriaal bedraagt maximaal 7 dagen.
Stagiaires binnen de Master Psychologie of Pedagogische Wetenschappen die lenen voor de eigen
diagnostiekaantekening en studenten van het RCSW
De uitleentermijn van test- en behandelmateriaal bedraagt maximaal 7 dagen.
5.1 Sancties
Bij overtreding van één of meer voorwaarden kan overgegaan worden tot een blokkade voor het lenen
bij de Sociotheek. Door het kopiëren van testmateriaal riskeert men uitsluiting van lenen bij de
Sociotheek.
6.1 Inzage
Medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit mogen te allen tijde test- en
behandelmateriaal inzien tijdens de openingstijden van de Sociotheek.

