Basisvaardigheden
Digisterker
De cursus ‘Digisterker, werken met de e-overheid’ is voor alle bibliotheken beschikbaar.
De Bibliotheek kan deze cursus aanbieden aan mensen uit hun werkgebied die niet zo
digivaardig zijn. Tijdens de cursus leren deelnemers hoe ze gebruik kunnen maken van
digitale diensten van o.a. de gemeente, het UWV en de belastingdienst.
Beschikbaarheid: fysiek cursusmateriaal na aanmelding en/of verlenging via de website van Digisterker. Meer
informatie en aanmelden: https://www.digisterker.nl/meedoen

Oefenen.nl
Oefenen.nl biedt toegang tot online oefenprogramma’s zoals ‘Klik en Tik’. Op een
informele manier kunnen mensen oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan met
geld.
Bibliotheken kunnen gebruik maken van de centrale licentie met Oefenen.nl en ontvangen
daarvoor een aantal accounts om uit te geven.
Beschikbaarheid: thuis (met eigen account) en in de Bibliotheek d.m.v. inloggegevens.
Meer informatie en aanmelden: http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak2/oefenennl.html

Slimme Nieuwslezer
De Slimme Nieuwslezer van Knowble is een (webbased) sprekende digitale krant, met
een unieke zoekmachine die dagelijks actuele berichten selecteert uit diverse media. Aan
deze voor laaggeletterden geschikte berichten worden opdrachten gekoppeld en kan de
voortgang van gebruikers gemeten worden.
Beschikbaarheid: thuis (met eigen account) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: http://nieuwslezer.bibliotheek.nl

Cursussen
Cursussen van de Bibliotheek
Met een bibliotheeklidmaatschap kun je per jaar twee online cursussen kiezen. Als bonus
krijg je iedere maand een korte cursus cadeau. Na aanmelden en inloggen kom je terecht
in een persoonlijke cursusomgeving. Er zijn cursussen vreemde talen, muziek leren, blind
leren typen, digitale fotografie en nog veel meer.
Beschikbaarheid: alleen voor bibliotheekleden d.m.v. inlog met bibliotheekpas.
Link: https://www.onlinebibliotheek.nl/cursussen.html

Theorie-examen Rijbewijs
In de Bibliotheek en thuis kan geoefend worden met digitale proefexamens voor het
rijexamen bromfiets, motor en auto.
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: https://theorie-nl.kb.idm.oclc.org/
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Doorzoekbare bronnen
Consumentenbond
De tests van de Consumentenbond zijn in de Bibliotheek ter inzage beschikbaar.
Beschikbaarheid: in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: https://www-consumentenbond-nl.kb.idm.oclc.org

Financieel Dagblad
Nieuw in 2018 - Artikelen uit Financieel Dagblad. Artikelen die ouder zijn dan 3 dagen
zijn in de Bibliotheek en thuis doorzoekbaar en te lezen.
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: https://fd-nl.kb.idm.oclc.org/ob

LiteRom en (Jeugd) Uittrekselbank
De Uittrekselbank en de LiteRom van NBD Biblion zijn zowel in de Bibliotheek als thuis
raadpleegbaar. De Uittrekselbank bevat uittreksels van Nederlandstalige en
buitenlandse literatuur. LiteRom biedt een compleet overzicht van auteurs, artikelen en
recensies m.b.t. Nederlandse literatuur.
Tot september 2018 is ook de Jeugd Uittrekselbank bij wijze van pilot beschikbaar.
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link LiteRom:
http://thuis.literom.nbdbiblion.nl/literom
Link Uittrekselbank:
http://thuis.uittrekselbank.nbdbiblion.nl/uittrekselbank
Link Jeugd Uittrekselbank: http://thuis.uittrekselbankjeugd.nbdbiblion.nl/uittrekselbank

OCLC PICA
Publiekwijzer (met o.a. PiCarta, WSF 13 onder 1 knop, Nederlandse Centrale Catalogus,
Online Contents en Online Contents NL) wordt sinds 2012 ingekocht als gevolg van een
collectief datacontract.
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: http://www.publiekwijzer.nl.kb.idm.oclc.org/bestanden.php?id=zoeknaar&db=2.41

Woordenboeken Van Dale
De digitale woordenboeken van Van Dale (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans)
zijn in de Bibliotheek ter inzage beschikbaar. Nieuw toegevoegd in 2018 zijn NT2 en
Junior Woordenboeken.
Beschikbaarheid: in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: https://kb.vandale.nl.kb.idm.oclc.org

E-books
Collectie E-books
Via het e-bookplatform zijn duizenden rechtendragende titels beschikbaar voor
bibliotheekleden. De collectie is dynamisch, maar is altijd breed beschikbaar in alle
genres: literaire romans en streekromans, thrillers, non-fictie, biografieën, etc.
Beschikbaarheid: voor bibliotheekleden d.m.v. eenmalige registratie met bibliotheekpas of via een digitaal
abonnement.
Link: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html

VakantieBieb
In
de zomer van 2018 zal er weer een nieuwe editie van de VakantieBieb-app te
downloaden zijn op tablet of smartphone. De VakantieBieb biedt een leuk leespakket dat
speciaal samengesteld wordt voor de zomervakantie.
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Beschikbaarheid: gratis app voor iedereen te downloaden in een afgebakende periode in de zomer.
Link: https://vakantiebieb.nl

Jeugd & Redactionele content
Bereslim
BereslimmeBoeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor
kinderen van 2 tot 7 jaar. Binnen de Bibliotheek kan zonder inlog gebruik gemaakt
worden van de Bereslimmeboeken. Ook kan een Bibliotheek een component op de
website plaatsen waarmee bibliotheekleden thuis een code aan kunnen vragen. Met deze
code hebben bibliotheekleden gratis drie weken toegang tot Bereslim.
Beschikbaarheid: thuis (met aan te vragen code) en in de Bibliotheek (IP via aanmelden bij Bereslim).
Meer informatie en aanmelden: https://www.kb.nl/ob/leren-lezen-digivaardigheden/digitale-prentenboekenvan-bereslim

Interactieve animaties
Edumedia/Filmwerk heeft 100 interactieve animaties beschikbaar voor groep 5 PO t/m
klas 2 VO. Deze animaties zijn ook opgenomen bij toepasselijke onderwerpen binnen
Werkstukken & Spreekbeurten. In de loop van het jaar zijn deze animaties allen via de
inlog met de bibliotheekpas beschikbaar, maar zijn dan ook voor de Ipad toegankelijk
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: https://www.jeugdbibliotheek.nl/weten/animaties.html

JeugdBieb
Jeugdbieb is een verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor
kinderen. Bij elke link wordt een korte beschrijving gegeven. De content is beoordeeld
door jeugdbibliothecarissen.
Beschikbaarheid: thuis (vrij beschikbaar) en in de Bibliotheek (IP).
Link: https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://www.jeugdbieb.nl

Junior / Studie Winkler Prins
De encyclopedieartikelen van de Junior en de Studie Winkler Prins zijn in de Bibliotheek
doorzoekbaar. In de loop van dit jaar worden binnen de onderwerpen van Werkstukken &
Spreekbeurten de links naar onderwerpen uit de Junior en/of Studie Winkler Prins
getoond. Deze links zijn vanuit huis beschikbaar na inlog met de bibliotheekpas. De
Studie Winkler Prins is geschikt vanaf 10 jaar en De Junior Winkler Prins is geschikt vanaf
6 jaar.
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link Junior Winkler Prins: http://www.winklerprins.com.kb.idm.oclc.org/online/junior/
Link Studie Winkler Prins: http://www.winklerprins.com.kb.idm.oclc.org/online/studie/

Leesplein en Literatuurplein
De externe redactie van Leesplein en Literatuurplein wordt uit de omslaggelden betaald.
De rubrieken van beide websites kunnen via de WaaS worden getoond op de websites
van Bibliotheken.
Beschikbaarheid: vrij beschikbaar als website en ook in componenten via de WaaS voor bibliotheken.
Link: https://www.literatuurplein.nl en https://www.leesplein.nl

Lezen voor de Lijst
Lezen voor de Lijst is een website en een didactische methode en geeft advies bij de
keuze en verwerking van de boeken die leerlingen 'voor hun lijst' lezen voor Nederlands
(en ook Duits en Fries) De boeken zijn binnen de leeftijdscategorieën 12-15 jaar en 1519 jaar opgedeeld in niveaus. De website is bedoeld voor leerlingen en docenten in het
voortgezet onderwijs, ouders, bibliothecarissen en andere belangstellenden. De dienst zal
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de komende jaren ook worden ingezet als lees(bevorderings)programma binnen de
Bibliotheek op School (dBos) VO.
Beschikbaarheid: vrij beschikbaar.
Link: https://www.lezenvoordelijst.nl

Voorleeshoek
Nieuw in 2018 - De Voorleeshoek bevat honderden voorleesfilmpjes voor kinderen van 0
tot 10 jaar: leuk voor in de Bibliotheek en handig voor thuis. Er is voor iedere
leeftijdscategorie en elk thema wel een leuk boek te ontdekken.
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: http://kb.idm.oclc.org/login?url=http://devoorleeshoek.nl/TU74WhRkTf8ej2/

Werkstukken & Spreekbeurten
Deze pagina’s op Jeugdbibliotheek.nl omvatten meer dan 350 onderwerpen (dit aantal
groeit) met informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Elk onderwerp geeft
informatie op drie niveaus (groep 5/6, groe 7/8 en klas 1/2) Per niveau wordt een
beperkt aantal geselecteerde boeken, e-books, filmpjes en weblinks getoond. Daarnaast
komen in de loop van het jaar ook de links naar onderwerpen uit de Junior en Studie
Winkler Prins en interactieve animaties beschikbaar na inlog met de bibliotheekpas.
Beschikbaarheid: vrij beschikbaar.
Link: https://www.jeugdbibliotheek.nl/werkstuk.html

Luisteren & Kijken
DocsOnline
Nieuw (in eerste kwartaal 2018) – DocsOnline biedt 20 door bibliothecarissen
geselecteerde documentaires. De documentaires sluiten zoveel mogelijk aan bij actuele
onderwerpen die met name voor het onderwijs interessant kunnen zijn. Ze maken
onderdeel uit van een proef met audiovisuele content en zijn beschikbaar tot 1 december
2018.
Beschikbaarheid: thuis (inlog met bibliotheekpas) en in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: [volgt]

Luisterboeken
De LuisterBieb is een app met digitale luisterboeken. Er zijn luisterboeken voor
volwassenen en kinderen, van thrillers tot luistercolleges op universitair niveau. De
LuisterBieb bevat gratis titels (voor iedereen te beluisteren), premium titels (voor
bibliotheekleden) en promotietitels (voor een bepaalde korte periode gratis te
beluisteren).
Beschikbaarheid: app gratis te downloaden in de App Store of via Google Play.
Link: https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html

Muziek(web in de Bibliotheek)
Met Muziekweb in de Bibliotheek kunnen bezoekers uit een collectie van miljoenen
tracks hun favoriete muziek ontdekken en beluisteren in de Bibliotheek. Daarnaast biedt
deze bibliotheeksite verdiepende informatie, zoals albumbeschrijvingen,
playlists en luisteradviezen.
Muziekweb in de Bibliotheek kan op de eigen computer(s) van de Bibliotheek
aangesloten worden. Bezoekers kunnen daarnaast ook hun eigen laptop of iPad
gebruiken. De cd’s kunnen bij Muziekweb aangevraagd worden om te lenen.
Beschikbaarheid: in de Bibliotheek (IP en Bronnenwijzer).
Link: https://www.muziekweb.nl/Luister/ (bibliotheekwebsite) en https://www.muziekweb.nl/ (thuiswebsite)
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