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De Bibliotheek heeft bronnen verzameld die bijna allemaal vanuit huis toegankelijk 

zijn. Een paar databases zijn alleen in de Bibliotheek te gebruiken.  

Kijk voor de digitale lijst op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en ga naar  

school & leren. Daar klik je meteen door naar de bron.  

Hulp nodig? Mail je vraag naar ikhebeenvraag@bibliotheekzuidkennemerland.nl.  

 

Actuele Documentatiebank 

Dossiers over allerlei onderwerpen met literatuur, artikelen, 

websites en foto’s. Filteren op profiel, onderwijs vak en thema.  

Alleen in de Bibliotheek te gebruiken 

adbank.dossiers.knipselkranten.nl 

Andere Tijden  

Historische portaal van de Publieke omroep. Met uitgebreide 

dossiers. 

anderetijden.nl 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Statistische informatie over maatschappelijke onderwerpen. 

Economische groei, consumenteninformatie en 

inkomenssituaties. Met uitgebreide dossiers. 

cbs.nl 

CIA World Factbook  

Landeninformatie met uitgebreide factsheets en statistische 

informatie. 

cia.gov/library 

 

 

Delpher 

Online toegang tot miljoenen gedigitaliseerde teksten uit 

Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften uit de 15e tot de 21e 

eeuw 

delpher.nl 
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Digitale etalages  

Portal naar themawebsites over diverse (actuele) 

onderwerpen met verrijkte content. Interviews, artikelen, 

nieuws, video’s en afbeeldingen.  

digitaleetalages.nl 

Europeana Collections 

Online beeldbank met toegang tot foto’s, 

sculpturen, schilderijen, keramiek, mode en moderne 

kunst van meer dan honderd Europese instellingen. 

europeana.eu/portal/nl 

Google scholar  

Zoeken naar wetenschappelijke informatie.  Artikelen, 

samenvattingen en citaten. Ook toegang tot gegevens uit 

(betaalde) databases als Science Direct en Pubmed. 

scholar.google.nl 

Grote Winkler Prins Online 

Webbased encyclopedie. Ruim zesduizend artikelen 

ondersteund met multimedia, een interactieve atlas en 

statistiekmodule. 

Alleen in de Bibliotheek te gebruiken 

winklerprins.com/online 

Historische canon van Nederland 

De geschiedenis van Nederland in 50 vensters verrijkt met 

multimediale informatie: links, film tips, audio, video en 

regionale canons.  

entoen.nu 

 

Hoorcolleges LuisterBieb  

Gratis app voor telefoon en tablet met hoorcolleges en 

interviews over wetenschap, geschiedenis, biologie, politiek 

en recht en sociologie. 

onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

http://www.digitaleetalages.nl/
https://www.europeana.eu/portal/nl
https://www.europeana.eu/portal/nl
https://www.europeana.eu/portal/nl
https://www.europeana.eu/portal/nl
https://scholar.google.nl/
https://scholar.google.nl/
https://scholar.google.nl/
http://www.winklerprins.com/online/
http://www.winklerprins.com/online/
https://www.entoen.nu/
https://www.entoen.nu/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html


 

 
    

 

   

 

 

 

NPO 2DOC 

Documentaire platform van de Publieke Omroep met 1000 

documentaires uit binnen – en buitenland. 

2doc.nl 

 

Publiekwijzer  

Catalogus van boeken, tijdschriften en andere publicaties en 

materialen van Nederlandse bibliotheken. 

Alleen in de Bibliotheek te gebruiken 

publiekwijzer.nl 

 

PressReader  

Toegang vanuit huis tot 4.000 kranten en tijdschriften uit meer 

dan 100 landen in 60 talen. Voor pc of laptop, tablet en 

smartphone. Met voorlees –en vertaalfunctie.   

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/pressreader.html  

Thema’s Geschiedenis en cultuur 

Dossiers over (moderne) Nederlandse geschiedenis, WOI, 

WOII, Kunst en cultuur, Moderne Geschiedenis en Koloniaal 

verleden.  

kb.nl/themas 

 

Open Acces  

Een aantal belangrijke websites met vrij toegankelijke 

wetenschappelijke literatuur.  

kb.nl/bronnen-zoekwijzers/vrij-toegankelijke-wetenschappelijke-

publicaties-vinden 

 

Scientias.nl 

Onafhankelijke informatie uit wetenschappelijke 

vakbladen op een toegankelijke manier gepresenteerd. 

Met links naar oorspronkelijke bronnen.  

scientias.nl 

De Koninklijke 

Bibliotheek biedt 

toegang tot diverse 

open bronnen 
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