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Informatiebundel
EXTERNE DATABANKEN

Inhoud
Een database, gegevensbank, databank of kennisbank ea. is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en
gebruik.
Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële
instellingen en bedrijven, in de wetenschap en onderwijs.
Hieronder tonen we een selectie.
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Inhoud
Algemeen Vlaanderen
➔ LIIM - Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2015
➔ Lokale statistieken
➔ Open data in Vlaanderen
➔ Pinakes
➔ Productencatalogus Vlaanderen
➔ VDAB Arvastat
Onderwijs Vlaanderen
➔ ADIOV - Documentatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
➔ Centra volwassenenonderwijs
➔ Centrum voor Basiseducatie
➔ Competent - Jouw databank voor beroepen en competenties
➔ DAVINCI - Databank Volwassenenonderwijs Instellingen- en CursistenInformatie
➔ De Vlaamse kwalificatiestructuur. Kwalificatiedatabank
➔ Decretenbundel
➔ Edulex
➔ LED - Leer- en Ervaringsbewijzen Databank
➔ Lokalestatistieken onderwijs & vorming
➔ Onderwijs.vlaanderen.be
Internationaal onderwijs
➔ AIDA : Asylum Information Database
➔ European Commission
➔ Google Scholar
➔ NRO Kennisportal Onderwijs
➔ OECD - Online education database
➔ OECD : better life index
➔ OECD iLibrary
➔ Onderwijsdatabank
➔ Ploteus
Cursistgericht
➔ Basisvaardigheden
➔ Building your learning
➔ CNAVT - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
➔ Let op
➔ Mijn diploma - diplomagelijkschakeling in België
➔ NT2 evaluatheek
Docentgericht
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➔ BV - databank
➔ Expertenpool volwassenenonderwijs
Organisatiekunde
➔ MeMO-gids - Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemen
➔ VDAB leerkrachtendatabank
➔ Werkbaar werk
Wetenschappelijk onderzoek en publicaties
➔ Academia edu
➔ Canon beroepsonderwijs
➔ EEP - Educational Evidence Portal
➔ ERIC - Education Resources Information Center
➔ FRIS : onderzoeksportaal - Flanders Research Information Space
➔ MDPI - open access publishing
➔ NARCIS - National Academic Research and Collaborations Information System
➔ NWO - Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
➔ Springer - Education & Language
➔ Vestigingsplaatsen van universiteiten
➔ Wetenschapswinkel : Vlaanderen
➔ Wiley Online Library
Boeken
➔ Boekenbank
➔ Bookshop Europa
➔ Google Book
➔ OAPEN - Online library and publication platform
Bibliotheekcatalogus
➔ DocAtlas
➔ FOD Justitie - bibliotheek
➔ HoGent
➔ Libis-catalogi
➔ Openbare bibliotheek
➔ UAntwerpen
➔ UNICAT
➔ Universiteit Brussel
➔ Universiteit Gent
➔ Universiteit Hasselt
➔ Universiteit Leiden
➔ Vocvo-infotheek
ICT
➔ Didacto
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➔ Tollnet - kennisdatabank
Taal
➔ DBNL - De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
➔ Dialectloket - U Gent
➔ ERK Nederlands - Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen
➔ Glosbe - de meertalige online woordenboek
➔ VRT Taal.net
Tijdschriften - met deels open-archief
➔ Adults learning
➔ Alfa - nieuws
➔ Antilope
➔ De werkplekarchitect (vroeger SLinger)
➔ EERJ - European Educational Research Journal
➔ Fatik
➔ HR square
➔ Impuls voor onderwijsbegeleiding
➔ Informatie Vernieuwing Onderwijs (IVO)
➔ Klasse- magazine
➔ LTM en LTT Levende talen
➔ Le journal de l' alpha
➔ Les
➔ META tijdschrift Bibliotheek- en archief
➔ Onderwijskrant
➔ Over.Werk : tijdschrift van het steunpunt WAV
➔ Panopticon : Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk
➔ Tijdschrift voor lerarenopleiders
➔ Tijdschriftenarchief
➔ Vector magazine
➔ Vonk : tijdschrift van de Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands
➔ Weliswaar : welzijnsmagazine voor Vlaanderen
Sociaal
➔ IGVM - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
➔ De socialekaart
Leermiddelen
➔ Alfadeur
➔ Het archief voor onderwijs
➔ Klascement
➔ Leermiddelenplein
➔ NedBox
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➔ Oefen
➔ Prettig geleerd
➔ Uit in Vlaanderen
➔ Zanzu, mijn lichaam in woord en beeld
Heb je nog vragen?

Algemeen Vlaanderen
Naam

URL

Omschrijving

LIIM - Lokale Inburgerings- en
Integratiemonitor 2015

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/integratiemo
nitor.html

De vierde editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM)
staat online. Deze monitor werd op vraag van de Vlaamse minister van
Inburgering ontwikkeld ter ondersteuning van het integratiebeleid van de
Vlaamse steden en gemeenten.
De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de
maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van
buitenlandse herkomst om zo de lokale besturen met betrouwbare
cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun
beleid ter zake. Voor elke gemeente uit het Vlaamse Gewest kan hier een
digitaal cijferrapport afgeladen worden met daarin de gemeentelijke
resultaten op de verschillende indicatoren en een vergelijking van deze
resultaten met de gemiddelde score van een groep vergelijkbare gemeenten
en de score van Vlaanderen in zijn geheel. Ook voor de Brusselse
gemeenten is sinds deze editie een beperkt cijferrapport beschikbaar.
De LIIM wordt jaarlijks geactualiseerd met de meest recente beschikbare
gegevens

Lokale statistieken

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statis
tieken.htm

Lokale statistieken: cijfers over gemeenten, steden en provincies
Op de website 'Lokale statistieken' biedt de Vlaamse overheid heel wat
cijfers, statistieken en rapporten over de Vlaamse gemeenten, steden en
provincies. Zo vindt u er bijvoorbeeld cijfers en statistieken over inwoners en
ondernemingen tot reeksen over uiteenlopende beleidsdomeinen.
Naast de kant-en-klare rapporten zijn er ook bijhorende kaarten,
gebruikersinformatie en een helpdesk. De site 'lokalestatistieken.be' is een
concrete toepassing van het éénloket-principe.

Open data in Vlaanderen

http://opendata.vlaanderen.be/

De Vlaamse overheid wil een open overheid zijn die transparant en
participatief is. Zij wil samen met burgers en bedrijven werken aan een beter
beleid en kwaliteitsvolle dienstverlening.
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De Vlaamse overheidsinstanties beschikken over een enorme schat aan
data die kan worden opengesteld naar burgers, bedrijven en organisaties.

Pinakes

http://www.pinakes.be

Pinakes bevat alle Belgische besturen met hun beslissingnemers, ongeacht
bestuursniveau, regio of taal.
De databank geeft u contactgegevens van organisaties en personen, maar
ook belangrijke administratieve en statistische informatie.
De gegevens worden continu geactualiseerd. En omdat alle gegevens met
elkaar verbonden zijn, vindt u gemakkelijk uw weg binnen de Belgische
overheden. Alle Belgische besturen en hun beslissingnemers
Contactgegevens en meer Actuele data

Productencatalogus Vlaanderen

http://productencatalogus.vlaanderen.be/fic
hes

Wilt u burgers, ondernemers en organisaties goed informeren over de
dienstverlening van de overheid?
Bent u op zoek naar kant-en-klare informatie over de dienstverlening van
verschillende overheidsorganisaties?
De productencatalogus biedt u het antwoord: een overzicht van de
dienstverlening van federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden in
één oogwenk.
Zo helpt de productencatalogus overheidsdiensten om burgers,
ondernemingen en organisaties goed te informeren.

VDAB Arvastat

https://arvastat.vdab.be/

Arvastat is een zeer uitgebreide toepassing waarmee je snel en eenvoudig
statistieken over de werkloosheid en het werkaanbod in Vlaanderen kan
raadplegen.
De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch geïllustreerde
basisstatistieken, maar laat eveneens toe om zelf zeer gedetailleerde
tabellen en tijdreeksen samen te stellen.
Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden
maandelijks geactualiseerd. Via pdf- en excelfunctionaliteit kunnen de
gegevens ook bewaard en/of bewerkt worden.

-

Werkloosheidstatistieken
Statistieken over vacatures

Onderwijs Vlaanderen
Naam

URL

Omschrijving

ADIOV - Documentatie van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming

http://www.ond.vlaanderen.be/adiov/

De cel Documentatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is
een entiteit voor interne dienstverlening aan het personeel van de
organisatie. De publieke dienstverlening is beperkt tot het raadplegen van
deze literatuurdatabank op het internet, met korte beschrijvingen van

-

Databank
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documenten over onderwijs en vorming. ADIOV staat voor Automatisch
Documentatie- en Informatiesysteem voor het Onderwijs in Vlaanderen.

Centra volwassenenonderwijs

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwi
jsaanbod/lijst.aspx?hs=vwo

Adressen C
 entra volwassenenonderwijs in Vlaanderen

Centrum voor Basiseducatie

http://www.basiseducatie.be/centra

Federatie Centra voor Basiseducatie vzw - Adressen centra basiseducatie in
Vlaanderen

Competent - Jouw databank voor
beroepen en competenties

http://production.competent.be/competent-nl
/main.html

Op 1 mei 2016 heeft de SERV het Competentieteam overgedragen aan
VDAB. Met deze beslissing van de minister van Werk wordt een volgende
stap gezet in de uitvoering van het competentie- en loopbaanbeleid van de
Vlaamse overheid.
De overheveling van de Competent-databank maakt de ontwikkeling van
nieuwe toepassingen mogelijk. Tegelijk wordt werken met competenties in
de dienstverlening op de arbeidsmarkt verder verankerd. De overdracht zal
de wederzijdse expertise van het Competentieteam en VDAB op het vlak
van competentiedenken versterken.
Competent is een beroependatabank. Ze bevat fiches met informatie over de
inhoud van beroepen, welke activiteiten je moet kunnen uitvoeren en wat je
daarvoor moet kunnen en kennen, hoe het werk georganiseerd is, enz.
Deze informatie is door de sociale partners goedgekeurd. Competent
gekoppeld aan de internationale beroepenclassificatie ISCO-08
(International Standard Classification of Occupations).

DAVINCI - Databank
Volwassenenonderwijs Instellingen- en
CursistenInformatie

http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenen
onderwijs/directies/project_DAVINCI.htm

DAVINCI is het nieuwe datamodel voor het Volwassenenonderwijs dat vanaf
de referteperiode die start op 1 april 2013 operationeel zal zijn.
Vanaf dat moment zal alle communicatie over cursussen en cursisten tussen
de centra en het ministerie via deze databank verlopen.

De Vlaamse kwalificatiestructuur.
Kwalificatiedatabank

http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestr
uctuur/kwalificatiedatabank /

In de kwalificatiedatabank worden alle erkende beroepskwalificaties en
onderwijskwalificaties verzameld zodat iedere geïnteresseerde deze kan
raadplegen. U vindt per beroepskwalificatie en onderwijskwalificatie de titel
van de kwalificatie en het bijhorend kwalificatieniveau terug.
Wanneer u doorklikt op een kwalificatie, krijgt u een overzicht van de
competenties waaruit de kwalificatie bestaat. Competent gekoppeld aan de
internationale beroepenclassificatie ISCO-08 (International Standard
Classification of Occupations).

-

Beroepskwalificatie zoeken
Onderwijskwalificatie zoeken
Algemeen zoeken
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Decretenbundel

http://www.ond.vlaanderen.be/decretenbun
del/

Op deze website vindt u een selectie van onderwijsdecreten samen met de
bijhorende parlementaire documenten. Meteen na publicatie van het decreet
op de website van het Belgisch Staatsblad of van het parlementaire
document op de site van het Vlaams Parlement wordt gelinkt. Zo kan u de
parlementaire carrière van een decreet op de voet volgen.
De bundels zijn chronologisch gerangschikt op basis van de
goedkeuringsdatum van het decreet.

Edulex

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/

Edulex is de databank met de vigerende wetten, decreten en besluiten
betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die
wetgeving.

LED - Leer- en Ervaringsbewijzen
Databank

http://www.ond.vlaanderen.be/led/

In de LED worden diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen, getuigschriften,
enzovoort geregistreerd die burgers behaald hebben. De LED wordt gevoed
vanuit afzonderlijke Vlaamse databanken. Het gaat vandaag over de
databank voor het Secundair onderwijs, het Hoger onderwijs, Syntra en de
VDAB.
De LED moet op termijn uitgroeien tot het centrale verzamelpunt van alle
behaalde kwalificatiebewijzen.

Lokalestatistieken onderwijs & vorming

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/o
nderwijs_vorming.html

Onderwijs.vlaanderen.be

http://onderwijs.vlaanderen.be/

Onderwijs.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid
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AIDA : Asylum Information Database

http://www.asylumineurope.org/

The AIDA comparator allows you to compare selected indicators relating to
asylum procedures, reception conditions and detention of asylum seekers in
the 14 countries covered by the AIDA database. The indicators are gathered
through the national reports and are updated twice a year. Select first 3
countries you want to compare and then the topic you want to explore. The
results can also be extracted in an Excel file.

Internationaal onderwijs
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European Commission

http://ec.europa.eu/geninfo/query/index.do?
swlang=en

The European Commission represents the general interest of the EU and is
the driving force in proposing legislation (to Parliament and the Council),
administering and implementing EU policies, enforcing EU law (jointly with
the Court of Justice) and negotiating in the international arena.

Google Scholar

https://scholar.google.be/

Doorzoek met Google Scholar verschillende databanken tezelfdertijd.
Let op! Niet alle databanken worden doorzocht.
Voor een grondige zoekopdracht bevraag je best de meest geschikte
databank nog eens apart.

NRO Kennisportal Onderwijs

http://www.nro.nl/resultaten/kennisportal-on
derwijs/#gsc.tab=0

De kennisportal onderwijs geeft u toegang tot ruim 20 verzamelingen van
Nederlandstalige,
betrouwbare
informatie
voor
de
dagelijkse
onderwijspraktijk. De partners in de portal hebben met elkaar gemeen dat ze
relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs ontsluiten voor docenten en
andere belangstellenden. De NRO-kennisportal ontsluit alleen
Nederlandstalige bronnen.
Op de pagina voor internationale databases vindt u databases die
Engelstalige documenten bieden met betrouwbare informatie voor de
onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. We bieden u ook een lijst van
databanken met informatie over onderzoek voor het onderwijs, die om
technische redenen niet aangesloten kunnen worden op de K
 ennisportal.

OECD - Online education database

https://data.oecd.org/

The UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE) database on education statistics is
compiled on the basis of national administrative sources, reported by
Ministries of Education or National Statistical offices according to
international standards, definitions and classifications. The collected annual
data cover the outputs of educational institutions, the policy levers that
shape educational outputs, the human and financial resources invested in
education, structural characteristics of education systems, and the economic
and social outcomes of education.
The main purpose of this database is to produce and publish indicators and
analysis on the operation, evolution and impact of education, from early
childhood through formal education to learning and training throughout life.

OECD : better life index

http://www.oecdbetterlifeindex.org/

Your Better Life Index is designed to let you visualise and compare some of
the key factors like education, housing, environment, and so on that
contribute to well-being in OECD countries. It s an interactive tool that allows
you to see how countries perform according to the importance you give to
each of 11 topics that make for a better life.
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OECD iLibrary

http://www.oecd-ilibrary.org/belgium

OECD iLibrary is the online library of the Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD) featuring its books, papers and
statistics and is the gateway to OECD’s analysis and data. It replaced
SourceOECD in July 2010.
OECD iLibrary also contains content published by the International Energy
Agency (IEA), the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development
Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the
International Transport Forum (ITF).
OECD iLibrary presents all content so users can find - and cite - tables and
databases as easily as articles or chapters in any available format: PDF,
WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, READ.

Onderwijsdatabank

http://www.onderwijsdatabank.nl/catalogus

De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel,
onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt
eenvoudig een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante
publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele
media en andere educatieve bronnen. Steeds meer publicaties zijn
rechtstreeks full text toegankelijk via www.Onderwijsdatabank.nl . Wilt u
weten welke publicaties er recent zijn verschenen rondom een thema of wilt
u juist in het archief zoeken?
Uw onderzoek begint bij de Onderwijsdatabank, hét (online)
informatiesysteem voor het onderwijs.

Ploteus

http://ec.europa.eu/ploteus/home_nl.htm

In its present form, PLOTEUS aims to facilitate navigation among existing
information resources on learning opportunities. The work of identifying and
classifying the information resources is carried out by the National
Resources Centres for Vocational Guidance (Euroguidance) - a European
network funded by the Leonardo da Vinci programme and by national
authorities. It should be emphasised that PLOTEUS is a project under
construction. On the one hand, the current service for guiding users to
existing information resources is being permanently expanded and updated.
On the other hand, the Commission and the relevant national authorities are
working together to define a common protocol that will allow the
interconnection at European level of national and regional databases. This
will provide citizens with unified, direct access to any such tools. The project
is managed by DG Education and Culture; its development was supported
by the DG Enterprise IDA (Interchange of Data between Administrations)
programme. EURES is managed by DG Employment and Social Affairs.

Cursistgericht
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Basisvaardigheden

http://www.basisvaardigheden.nl/

Building your learning

https://www.buildingyourlearning.be

Op deze site vindt u de digitale en interactieve bouw bibliotheek
'buildingyourlearning'.
Je vindt er onder andere: fragmenten uit de handboeken van fvb-ffc
Constructiv, tools en lespakketten van leraars en andere opleiders en
construbooks (e-books).
Geschikt voor alle bouwgerelateerde studiegebieden: bouw, hout, schilder
en decoratie, koel- en warmtetechnieken…

CNAVT - Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal

http://www.cnavt.org/

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal voorziet examens Nederlands
voor leerders over de hele wereld, die een internationaal erkend certificaat
van hun taalvaardigheid Nederlands willen behalen.
Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie en wordt uitgevoerd
door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

-
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Toetsenbank

Deze website is een kennisplatform en bundelt expertise op het gebied van
basisvaardigheden.
In lijn met het overheidsbeleid richt de website zich in eerste instantie op de
basisvaardigheden taal, reken en digitale vaardigheden.
In de toekomst kan het ook gaan om gezondheidsvaardigheden of financiële
vaardigheden.

Let op

http://www.letop.be/bibliotheek

Website met forum voor alle Vlaamse verenigingen die actief zijn in het
domein van leer- en ontwikkelingsproblemen, databank met praktische
artikels en wetenschappelijke achtergrondliteratuur, kalender, chathoek,
links, etc.

Mijn diploma - diplomagelijkschakeling
in België

http://mijndiploma.be/

De website www.mijndiploma.be biedt informatie over gelijkschakeling van
buitenlandse diploma’s voor personen die in België willen werken, een
beroepsopleiding willen volgen, willen starten als zelfstandige of willen
studeren.

NT2 evaluatheek

http://www.nt2evaluatheek.be/Search.aspx

Ben je op zoek naar examens, toetsen of andere evaluatie-instrumenten
voor je NT2-klas?
Andere collega's hebben misschien iets voor jou! Zoek op vaardigheid,
domein, niveau.
Plaats ook zelf een toets op deze site!
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Zo groeit deze evaluatiebank en ontstaat er een zinvolle uitwisseling! · Voor
het afhalen of toevoegen van toetsen moet je geregistreerd zijn. Dat is
gratis.
De registratie-procedure verhindert dat je cursisten NT2 ook toegang zouden
krijgen tot de evaluatiebank. informatiepunt evaluatie
Wat is een goede evaluatie?
Voor een visie op evalueren, soorten instrumenten en goede voorbeelden
Tips voor het maken en afnemen van toetsen, stappenplannen op brede
evaluatie op te zetten in je centrum, etc.
Verdere achtergronden en interessante links rond toetsing, anders evalueren
etc.
Leuven : Steunpunt GOK / CTO KuLeuven.

Docentgericht
Naam

URL

Omschrijving

BV - databank

http://www.bvdatabank.be/

Laat u inspireren door het werk van uw collega’s uit het Vlaams hoger
onderwijs!
In de BV-databank vindt u gedetailleerde beschrijvingen van hun aanpak
(voorbeelden).
U kan hier ook terecht voor steekkaarten met richtlijnen en adviezen over
innovatieve onderwijsbenaderingen, werkvormen en evaluatiemethoden.
Tevens is er een woordenboek dat pedagogisch-didactische begrippen en
instellingsspecifieke termen verklaart.

Expertenpool volwassenenonderwijs

http://webi.provant.be/services.phtml?deskt
op=desktopvocvo&service=opacvocexp&ext
ra=pattern=*

Expertenpool volwassenenonderwijs bevat een
verzameling kwaliteitsvolle experts die kunnen
bijdragen tot de verhoging van de kwaliteit van het
volwassenenonderwijs.

URL

Omschrijving

Organisatiekunde
Naam
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MeMO-gids - Mens- en Milieuvriendelijke
Ondernemen

www.memogids.be/

De online adressengids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen in
Vlaanderen en Brussel!
Op deze website vind je: een online databank met meer dan 5000 adressen
van mens- en milieuvriendelijke ondernemingen. een overzicht van andere
databanken in de mens- & milieuvriendelijke sector. een overzicht van de
grotere verenigingen en koepelorganisaties van de non-profitsector. een
selectie van overheidsdiensten die nuttig kunnen zijn voor de mens- &
milieusector. een aantal organisaties of bedrijven die informatie en advies
bieden over verantwoord en duurzaam ondernemen. een overzicht van
organisaties die bezig zijn met sociaal en milieubewust consumeren. een
kalender met lokale en internationale evenementen. een heel aantal nuttige
links.

VDAB leerkrachtendatabank

https://www.vdab.be/onderwijs

Zoek je een job? Meer info voor leerkrachten. Zoek je een leerkracht? Meer
info voor scholen.

Werkbaar werk

Vacatures onderwijs

http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/
tools?tid_4=All&term_node_tid_depth_1=21
71&tid=All&tid_1=All&name=

Zoek je cijfers over werkstress, leermogelijkheden, motivatie en
werk-privé-balans bij Vlaamse werknemers of zelfstandige ondernemers,
dan is er nu een handige datatool die je in een oogwenk alle
werkbaarheidscijfers oplijst.
De cijfers zijn gebaseerd op de werkbaarheidsmonitor van de Stichting
Innovatie & Arbeid, een onderzoekscentrum bij de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen (SERV). Deze driejaarlijkse enquête bij 20.000
Vlaamse werknemers en 6.000 Vlaamse zelfstandige ondernemers brengt al
sinds 2004 de werkbaarheid in Vlaanderen in kaart.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties
Naam

URL

Omschrijving

Academia edu

http://www.academia.edu/

internationaal ; onderzoek ; universiteit onderzoeksnetwerk ; databank

Canon beroepsonderwijs

http://www.canonberoepsonderwijs.nl/overzi
cht-artikelen

Werkt u in of met het mbo of in de volwasseneneducatie?
Dan weet u hoe veelzijdig en complex deze sector is. De wet- en
regelgeving voor de sector is ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig.
Tegelijkertijd is er veel onderzoek gedaan naar allerlei thema’s die met het
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te maken hebben. De Canon
beroepsonderwijs is een gids in deze complexe wereld. Per thema maakt de

Naar inhoudstafel

Canon beroepsonderwijs onderzoek, en wet- en regelgeving, websites en
deskundigen toegankelijk.
Zo heeft u altijd relevante kennis over het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie op een snelle en overzichtelijke manier voorhanden.

EEP - Educational Evidence Portal

http://www.eep.ac.uk/DNN2/

Deze portal geeft via één ingang toegang tot diverse betrouwbare websites
en databases met resultaten van onderwijsonderzoek. De werking van de
EEP is vergelijkbaar met die van de NRO Kennisportal Onderwijs.
De portal is bedoeld voor onderwijsprofessionals en is een initiatief van het
EIPPEE netwerk.
EIPPEE staat voor Evidence Informed Policy and Practice in Education in
Europe.

ERIC - Education Resources Information
Center

http://www.eric.ed.gov

ERIC biedt onbeperkte toegang tot meer dan 1,3 miljoen bibliografische
records van tijdschriftartikelen en andere onderwijs - gerelateerde
materialen, met honderden nieuwe records toegevoegd meerdere keren per
week. Indien beschikbaar, links naar de volledige tekst zijn opgenomen
Binnen de ERIC Collection, vindt u records voor: tijdschriftartikelen - boeken
- onderzoek syntheses - congresbijdragen - technische rapporten beleidsdocumenten - andere onderwijs -gerelateerde materialen
Wie gebruikt ERIC?
ERIC gebruikers zijn ondermeer onderwijs onderzoekers, docenten,
bibliothecarissen, beheerders, onderwijs beleidsmakers, docenten en
studenten in de lerarenopleiding - preparaat programma's, ouders, de media
en het bedrijfsleven, en het grote publiek.
ERIC indexen onderwijs tijdschriften, waarvan de meeste zijn peer
-reviewed.

FRIS : onderzoeksportaal - F
 landers
Research Information Space

http://www.researchportal.be

Het FRIS onderzoeksportaal dat u nu bekijkt is het uithangbord van het FRIS
(Flanders Research Information Space) programma, uitgevoerd door het
departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse
overheid.
FRIS wil een eenvoudig, transparant en open platform zijn om Vlaamse
onderzoeksinformatie openbaar te maken.

MDPI - open access publishing

http://www.mdpi.com/

Publishing academic open access journals since 1996

NARCIS - National Academic Research
and Collaborations Information System

http://www.narcis.nl/

NARCIS is dé nationale portal voor wie informatie zoekt over
wetenschappers en hun werk. Naast wetenschappers maken ook studenten,
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journalisten en medewerkers binnen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven
gebruik van N
 ARCIS.
NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open
access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse
universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen,
datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van
onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.
Dit houdt in dat NARCIS (nog) niet gebruikt kan worden als ingang tot
complete overzichten van publicaties van onderzoekers. Er zijn echter
steeds meer instellingen die al hun wetenschappelijke publicaties via
NARCIS toegankelijk maken. Op deze wijze kunnen de publicatielijsten van
de wetenschappers zo compleet mogelijk worden gemaakt.

NWO - Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

http://www.nwo.nl/

NWO heeft als wetenschapsfinancier de taak om de kwaliteit van
wetenschappelijk onderzoek in Nederland te bevorderen: van letterkunde tot
astronomie en van aardwetenschappen tot sociologie. Daarnaast laat NWO
de vruchten van wetenschappelijke vooruitgang ten goede komen aan de
maatschappij. Dat doet NWO met heldere ambities voor het
wetenschapsbeleid.

Springer - Education & Language

http://www.springer.com/gp/education-langu
age

Providing researchers with access to millions of scientific documents from
journals, books, series, protocols and reference works.

Vestigingsplaatsen van universiteiten

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwi
jsaanbod/lijst.aspx?hs=511

Wetenschapswinkel : Vlaanderen

http://www.wetenschapswinkel.be/databank
/index/home

De Wetenschapswinkel is een aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die
op zoek zijn naar wetenschappelijke ondersteuning via onderzoek of advies.
De Wetenschapswinkel voert zelf het onderzoek niet uit maar helpt een
vraag te vertalen naar een onderzoeksvraag en bemiddelt tussen de
organisatie en de onderzoeker. Onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd
door studenten in het kader van hun eindverhandeling. Zij worden begeleid
door een ervaren onderzoeker. Voor vragen die geen onderzoek vereisen,
formuleert de Wetenschapswinkel een advies met behulp van experts aan
de universiteit.

Wiley Online Library

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/i
d-406071.html

Wiley is the international scientific, technical, medical, and scholarly
publishing business of John Wiley & Sons, with strengths in every major
academic and professional field and partnerships with many of the world's
leading societies. For more information, please visit w
 ww.wiley.com
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Wiley Online Library hosts the world's broadest and deepest multidisciplinary
collection of online resources covering life, health and physical sciences,
social science, and the humanities. It delivers seamless integrated access to
over 6 million articles from over 1500 journals, over 19,000 online books,
and hundreds of reference works, laboratory protocols and databases.
Featuring a clean and simple interface, this online service delivers intuitive
navigation, enhanced discoverability, expanded functionalities and a range
of personalization and alerting options.

Boeken
Naam

URL

Omschrijving

Boekenbank

http://www.boekenbank.be

Boekenbank wil het volledige titelbestand van boeken die in Vlaanderen
worden uitgegeven of geïmporteerd op het Internet publiceren als
informatiebron voor de boekenliefhebber/boekverkoper.
De redacteurs van de site hebben ook een rijke collectie links verzameld.
Men vindt hier o.a. een uitgebreide lijst van boekhandels, organisaties m.b.t.
boeken en lezen, uitgeverijen en importbedrijven.

Bookshop Europa

http://bookshop.europa.eu/en/home

EU Bookshop is een onlineboekwinkel en archief van publicaties van de
Europese Unie. Het wordt beheerd door het Publicatiebureau van de EU in
Luxemburg. EU Bookshop kan worden gebruikt in alle 23 officiële talen van
de EU.
Kies er een uit het menu rechts bovenaan en u krijgt alle publicaties die in
die taal beschikbaar zijn.
- Boeken, brochures, posters, kaarten, folders, technische documenten,
tijdschriften, cd-rom s, dvd s enz. die de EU-instellingen sinds 1952 hebben
uitgegeven over de activiteiten en het beleid van de EU.
- Tal van uitgaven van het Publicatieblad.

Google Book

https://books.google.be/

Google Books is een grote, grotendeels full text doorzoekbare, database met
miljoenen gescande boeken uit bibliotheken of direct van uitgevers.

OAPEN - Online library and publication
platform

http://oapen.org/search

The OAPEN Library contains freely accessible academic books, mainly in
the area of humanities and social sciences. OAPEN works with publishers to
build a quality controlled collection of open access books, and provides
services for publishers, libraries and research funders in the areas of
deposit, quality assurance, dissemination, and digital preservation.
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Bibliotheekcatalogus
Naam

URL

Omschrijving

DocAtlas

http://webi.provant.be/desktop/desktopdoca/
core/index.phtml?language=&euser=&sessi
on=&service=&robot=&deskservice=deskto
p&desktop=desktopdoca&workstation=&ext
ra=

Een interculturele bib met een divers aanbod!
Het provinciaal documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een documentatieen leermiddelencentrum, gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen,
intercultureel onderwijs, mondiale vorming en interculturaliteit.
Leerkrachten, studenten, vormingswerkers en alle andere geïnteresseerden
kunnen er didactisch materiaal en documentatie in alle vormen ontlenen.
DocAtlas organiseert ook vormingen over het gebruik van de leermiddelen
Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs en mondiale vorming
en over de materialen die verenigingen en organisaties op weg helpen bij
processen van interculturalisering.

FOD Justitie - bibliotheek

http://request.just.fgov.be/cgi-request/biblio/
recherche.pl?lg=NL&rech=JUS

HoGent

https://bib.hogent.be/zoeken/

Libis-catalogi

http://opac.libis.be/F

Openbare bibliotheek

http://www.bibliotheek.be/

UAntwerpen

https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/

.

UNICAT

http://www.unicat.be/

UniCat is a union catalogue of Belgian libraries. It currently holds some 12
million records from Belgian university libraries and the Royal Library. Also
included are the catalogues from three library networks: Anet, LIBIS-net and
Boréal.
UniCat focusses on academic and scientific library collections and targets
both end users and library professionals.

Universiteit Brussel

http://biblio.vub.ac.be/vubissmartweb/Vubis.
csp

K.U.Leuven / LIBIS heeft reeds meer dan 30 jaar ervaring met alle aspecten
van bibliotheekautomatisering. Meer bepaald rond de uitbouw en uitbating
van catalogi (ie. bibliografische databanken) en bibliotheekbeheerssystemen
in het algemeen heeft L
 IBIS een erg rijke geschiedenis.
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Universiteit Gent

https://lib.ugent.be/nl

Universiteit Hasselt

http://bibliotheek.uhasselt.be/nl

Universiteit Leiden

http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/

Vocvo-infotheek

http://webi.provant.be/desktop/desktopvocv
o/core/index.phtml?language=&euser=&ses
sion=&service=&robot=&deskservice=deskt
op&desktop=desktopvocvo&workstation=&e
xtra=

De Vocvo-infotheek beschikt over een collectie lesmateriaal en
achtergrondliteratuur die bedoeld is voor het brede veld van onderwijs,
vorming en opleiding aan volwassenen.

Naam

URL

Omschrijving

Didacto

http://didacto.be/

Opleidingen op maat eduCentrum vzw heeft via Didacto en andere
opleidingsinitiatieven contact met heel wat lesgevers, voornamelijk over ICT
in het onderwijs, maar geleidelijk aan ook breder.
Je hebt een vraag? Zoek je een spreker voor een ouderavond? Wil je een
inspirerende toespraak tijdens je pedagogische studiedag of eerder
praktisch aan de slag rond een bepaald thema? Wil je je collega's
introduceren in bepaalde ICT-toepassingen in de les? Zoek je iemand die je
school kan adviseren en/of coachen in een bepaald domein? Wij zoeken het
antwoord! Wij zoeken een lesgever. Wij contacteren je over de financiële
voorwaarden. We komen tot een overeenkomst. We wensen je een
geslaagd moment.

Tollnet - kennisdatabank

https://toll-net.be/index.php/kennisdatabank

Deze pagina is nog in opbouw.

URL

Omschrijving

ICT

Taal
Naam
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DBNL - De Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren

http://www.dbnl.org/

DBNL : De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website
over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat
literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als
biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en
primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e
cultuurgeschiedenis.
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een initiatief van de
Stichting DBNL die in 1999 werd opgericht door de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Voor de bekostiging van haar basistaken ontvangt
de stichting een jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Taalunie.

Dialectloket - U Gent

http://www.dialectloket.be/

Inwoners van het ene dorp spreken anders dan die van het andere, jongeren
anders dan ouderen en Vlamingen van vreemde herkomst anders dan
inheemse Vlamingen. Nergens ter wereld hoor je zoveel talige variatie als in
Vlaanderen! Dialectloket werd ontwikkeld door de dialectologen van de
Universiteit Gent om die variatie in onze Nederlandse taal te illustreren.
Dialecten, tussentaal, Surinaams Nederlands, Afrikaans,
Alles komt aan bod in tal van informatieve teksten, digitale woordenboeken,
honderden geluidsfragmenten, boeiende video’s en taalkaarten. Begin in het
dialectloket aan je eigen trektocht door het gevarieerde en boeiende
taallandschap.
Even de weg kwijt? Het tekst-, woord-, geluids- en beeldloket leiden je
steeds weer naar een spoor vol nieuwe ontdekkingen!

ERK Nederlands - Europees
Referentiekader voor Moderne Vreemde
Talen

http://www.erknederlands.org
- Voorbeelden en oefenbank

Deze website helpt u om het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader
voor Moderne Vreemde Talen (ERK) beter te leren kennen. Aan de hand
van voorbeelden van taken en van uitwerkingen door cursisten krijgt u een
duidelijk beeld van de betekenis van de verschillende ERK-niveaus. De site
is
bedoeld
voor:
docenten
Nederlands
aan
anderstaligen
-onderwijsondersteuners
beoordelaars
werkgevers
arbeidsbemiddelaars.

Glosbe - de meertalige online
woordenboek

http://nl.glosbe.com/

Wij bieden gratis woordenboeken voor vrijwel elke bestaande taal-en
vertaalgeheugen met 1 013 284 995 zinnen opgenomen. Bijna elke live-taal.
Enorme woordenboek database. Miljoenen voorbeelden. Unieke zinnen en
uitdrukkingen. Indien uw taal niet in selectievakjes proberen alle
woordenboeken koppelen .

VRT Taal.net

http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/alg
emeen/home.shtml

Welkom bij de taalbanken van de VRT, de publieke Vlaamse radio- en
televisieomroep. Deze website kunt u het beste bekijken met een
schermresolutie van 1024 x 768 punten of hoger. Bij een lagere resolutie ziet
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u de indexlijsten alleen als u de schuifbalk onderaan naar rechts beweegt.
Op deze website vindt u praktische tips over taalgebruik.

Tijdschriften - met deels open-archief
Naam

URL

Omschrijving

Adults learning

http://www.learningandwork.org.uk/our-reso
urces/promoting-learning-and-skills/adults-l
earning?redirectedfrom=niace

Adults Learning is no longer being published, but PDFs of back issues from
2011 to the last one published in 2015 are available to download for free.
Adults Learning was essential reading for adult education practitioners and
policy makers, offering an informed mix of news, analysis, expert
commentary and features, dedicated to adult learning. Each issue was filled
with in-depth, topical articles written by leading experts in the field, and the
issues you can find here offer a wealth of highly relevant content on recent
developments and thinking in the sector.

Alfa - nieuws

http://taalunieversum.org/tijdschrift/4288

Volledig archief - ALFA-nieuws: gestopt! In december 2012 is het laatste
nummer van ALFA-nieuws verschenen. De abonnees hebben bij het
een-na-laatste nummer (2012-3) hierover een brief ontvangen, die u hier
kunt lezen. U kunt natuurlijk gebruik blijven maken van deze website,
waarop u het archief kunt raadplegen en losse nummers kunt aanvragen.
Het volledige archief van ALFA-nieuws is ondergebracht en vrij te
raadplegen op de website van de Taalunie.

Antilope

http://anet.ua.ac.be/submit.phtml

Collectieve catalogus tijdschriften in Belgische wetenschappelijke
bibliotheken

De werkplekarchitect (vroeger SLinger)

http://www.dewerkplekarchitecten.be/de-we
rkplekarchitect

De Werkplekarchitecten, dat zijn een honderdtal niet-winstgedreven
organisaties die alle lid zijn van het Sterpunt Inclusief Ondernemen
(voorheen SLN).
We zijn actief binnen zes actiedomeinen: 1) werkinleving voor jongeren 2)
competentieversterkende acties 3) werkervaring en werkplekleren voor
langdurig werkzoekenden 4) job- en taalcoaching op de werkvloer 5)
loopbaanbegeleiding en outplacement 6) HR-ondersteuning voor
werkgevers.
Wat de Werkplekarchitecten vooral bindt, is ons streven naar een
maatschappij waarin er voor elke man of vrouw een reguliere job is
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weggelegd die zijn of haar capaciteiten ten volle benut. In dergelijke
inclusieve maatschappij zijn inclusieve ondernemingen onontbeerlijk.
Werkgevers mogen financieel interessante oplossingen verwachten
gekoppeld aan een sterk engagement. De Werkplekarchitecten zijn actief op
230 plaatsen in Vlaanderen en Brussel. We werken dan ook lokaal en op
maat.

EERJ - European Educational Research
Journal

http://eer.sagepub.com/content/by/year

The E
 uropean Educational Research Journal (EERJ) is a peer-reviewed
scientific journal interested in the changing landscape of education research
across Europe. Education research increasingly crosses the borders of the
national through its subjects of study, scholarly collaborations and
references. The E
 ERJ publishes education research papers and special
issues which include a reflection on how the European context and other
related global or regional dynamics shape their educational research topics.

Fatik

http://www.mensenrechten.be/index.php/sit
e/archief/fatik

Hier vind je een overzicht van de tijdschriften van de Liga voor
Mensenrechten.
Oudere tijdschriften kan je als pdf downloaden.

HR square

http://www.hrsquare.be/nl/tijdschrift

HR Square ging in 2003 van start als ‘Gids voor arbeidsrelaties en
personeelsbeleid’, met een tijdschrift, een website, e-nieuwsbrieven en een
steeds uitbreidend en verbeterend aanbod seminaries en congressen.

Impuls voor onderwijsbegeleiding

https://www.acco.be/nl-be/items/TAB00000
5/Impuls-Jaargang-2013-2014---enkel-abon
nement

Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding is het enige tijdschrift in Vlaanderen
dat de onderwijsactualiteit volgt vanuit het oogpunt van de
onderwijsbegeleiding. Impuls verdiept je onderwijsvisie en plaatst ze in een
ruimer kader. Het houdt je kennis up-to-date door het signaleren van trends;
het vestigt je aandacht op nieuwe publicaties in binnen- en buitenland; het
levert kanttekeningen bij onderwijsdebatten. Impuls beperkt zich niet tot het
achterna hollen van de actualiteit. Het draagt (soms controversiële)
stellingen voor en belicht het onderwijslandschap vanuit verschillende
hoeken. Het belicht verschillende meningen en schenkt aandacht aan
actuele en op handen zijnde stromingen. Kortom: het wil impulsen geven
voor een dynamisch en creatief onderwijs en voor de professionalisering van
het beroepsleven.

Informatie Vernieuwing Onderwijs (IVO)

http://www.thuisleren.eu/wordpress/?page_i
d=486

De Werkgroep Informatie Vernieuwing Onderwijs geeft het tijdschrift I VO
(Informatie Vernieuwing Onderwijs) uit. IVO is een pedagogisch-didactisch
tijdschrift dat reeds gedurende dertig jaar bestaat. De redactie werkt
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zelfstandig, los van de onderwijskoepels en richt zich tot alle
geïnteresseerden in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Zoals de titel
aangeeft tracht de redactie nieuwe trends of experimenten weer te geven.
De redactie werkt met themanummers en de artikels zijn een mix van
praktische realisaties uit het onderwijsveld zowel als wetenschappelijke
bijdragen. IVO heeft elk jaar zeshonderd abonnementen. Deze zijn verspreid
over de netten heen, en komen uit de secundaire scholen, de
lerarenopleidingen, inspectie, begeleidingsdiensten, directies, coördinatoren,
leraren, CLBs en overheidsinstanties.

Klasse- magazine

https://www.klasse.be/#
- Klasse tijdschrift tot 2015

Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat via positieve
journalistiek de betrokkenheid wil verhogen van leraren, directeurs, ouders
en leerlingen bij het onderwijsgebeuren. Alle producten van K
 lasse worden
gemaakt door een autonome redactie.

LTM en LTT Levende talen

https://levendetalen.nl/
- Levende talen magazine - archief
- Levende talen tijdschrift - archief

Op de website Levende Talen Tijdschriften zijn de jaargangen vanaf 1989
van LTM en LTT te raadplegen. De artikelen van L
 TM en LTT zijn enige tijd
na de papieren publicatie beschikbaar op LT-tijdschriften.
Regelmatig verschijnen in L
 TT recensies van proefschriften en boeken; ook
die worden vanaf 2012 in het digitale archief opgenomen.
Steeds als er een editie van L
 TM of LTT is verschenen, worden de
metagegevens, samenvatting en pdf-versie van de artikelen in
LT-tijdschriften opgeslagen.

Le journal de l' alpha

http://www.lire-et-ecrire.be/Publications?mot
s%5B%5D=47&lang=fr

Lire et Écrire publie un journal trimestriel (le Journal de l'alpha), des
ressources pédagogiques, statistiques, recherches et études, des
réalisations d'apprenants, des lectures pour tous (dont la collection La
Traversée), etc.

Les

https://www.tijdschriftles.nl/inhoud/?jaar=34
&nummer=197

Les is hét vakblad voor NT2-docenten. Les is veelzijdig, praktijkgericht, met
theoretische verdieping.
Vrijwel elk nummer biedt een mix van didactiek, (achtergrond)informatie en
stof tot discussie.

META tijdschrift Bibliotheek- en archief

https://www.vvbad.be/meta/alle-magazines

META is het vakblad voor de informatieprofessional. META brengt nieuws
en diepgravende artikels voor en over de bibliotheek-, archief- en
documentatiesector en informeert over de werking van de VVBAD.
Het nieuwe tijdschrift komt in de plaats van Bibliotheek- & archiefgids, Info
en Bibscoop.

Naar inhoudstafel

Onderwijskrant

http://www.onderwijskrant.be/

Onderwijskrant is een tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt. Het brengt
beschrijvingen van - en kritische reflecties op onderwijs en onderwijsbeleid.
Bepaalde bijdragen zijn doorwrochte werkstukken, andere geven
opvattingen en ervaringen weer.

Over.Werk : tijdschrift van het steunpunt
WAV

http://www.steunpuntwerk.be/node/45

Over.Werk is het tijdschrift van het Steunpunt Werk en verschijnt vanaf 2016
halfjaarlijks. In O
 ver.Werk rapporteren we over nieuw
arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland.
Daarnaast biedt O
 ver.Werk ook ruimte voor beleids- en opinieteksten. Op
die manier slaat O
 ver.Werk een brug tussen onderzoek en beleid.
Over.Werk verschijnt in juni en december. O
 ver.Werk is een naslagwerk met
onderzoeksrapporten en discussieteksten voor iedereen die vanuit
professionele hoek geïnteresseerd is in het reilen en zeilen op de
arbeidsmarkt. Door het gevarieerde aanbod aan kwalitatief hoogstaande
artikelen is dit tijdschrift interessant voor een breed publiek: onderzoekers
aan universiteiten en studiecentra, sociale en socioculturele organisaties,
beleidsmedewerkers, lesgevers en cursisten, personeelsdirecties, CLB's,
HRM-verantwoordelijken... Redactie Wim Herremans, Boie Neefs, Ariane
Rober,

Panopticon : Tijdschrift voor Strafrecht,
Criminologie en Forensisch welzijnswerk

http://www.maklu.be/Panopticon/panzoeken
.aspx

De artikelen die in Panopticon verschijnen, zijn steeds peer-reviewed: elk
artikel wordt door drie leden van de redactie gelezen en besproken in de
redactieraad. Deze zorgvuldige selectieprocedure waarborgt de hoogste
kwaliteit. Onder de hoofding forum kortere bijdragen die een stellingname
van een auteur bevatten.
Onder de hoofding rubrieken worden vanuit de deelredacties nieuwe
ontwikkelingen gesignaleerd in de verschillende vakgebieden. Zij verzekeren
het 'panoptische' karakter van elke aflevering.
De behandelde rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting
en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur;
Strafuitvoering en justitiële hulpverlening; Recht en geestelijke
gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en
bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en
Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie;
Mensenrechten. Onder de hoofding proefschriften worden in het kort,
verdedigde maar nog niet gepubliceerde proefschriften voorgesteld.
●

Tijdschrift voor lerarenopleiders

http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift

Databank is vrij te doorzoeken
○
U moet zich aanmelden om de teksten van Panopticon
te downloaden.

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is het verenigingsblad van VELOV en
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de Nederlandse zustervereniging VELON. Dit vaktijdschrift voor
lerarenopleiders is een ontmoetingsplek waar praktijkervaringen,
onderzoeksresultaten en nieuwe ideeën en opinies gedeeld worden. Een
tijdschrift voor en door de beroepsgroep.
Vanaf begin 2015 zijn de jaargangen 2001 t/m 2012 van het Tijdschrift voor
Lerarenopleiders toegankelijk via het openbare deel van de VELON site via
de menuknop Tijdschrift.

Tijdschriftenarchief

http://taalunieversum.org/inhoud/tijdschrifte
narchief
- Naar het archief van Moer
- Naar het archief van Vonk
- Naar het archief van Alfanieuws
- Naar het archief van Spiegel
- Naar VON-cahier 1
-

De Taalunie biedt een online archief aan van een aantal
onderwijstijdschriften die niet meer verschijnen.
Alle nummers van deze tijdschriften kunnen hier doorzocht, doorbladerd en
gedownload worden.

Vector magazine

https://fontys.nl/Over-Fontys/Vector-Magazi
ne-en-eVector/Vector-Magazine.htm

Vector is het relatiemagazine van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys
Lerarenopleiding Sittard en Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en
Educatie en bevat interessante artikelen, interviews en reportages over en
uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het blad
verschijnt drie keer per jaar en gaat naar lerarenopleiders, leidinggevenden
en docenten, werkzaam in het hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en de
bve sector.

Vonk : tijdschrift van de Vereniging voor
Onderwijs in het Nederlands

http://taalunieversum.org/tijdschrift/6892

Het tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands: - een
vaktijdschrift met artikels over literatuur, taalbeschouwing, vaardigheden lesvoorstellen, recensies, standpunten - een barometer voor didactiek
Nederlands - het enige tijdschrift voor vakdidactiek Nederlands in
Vlaanderen én Nederland

Weliswaar : welzijnsmagazine voor
Vlaanderen

https://www.weliswaar.be/

Het vakblad richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de
gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en
wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte
sector zelf.
Diverse deelsectoren van de welzijns- en gezondheidssector worden daarbij
onder de loep gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang,
personen met een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen,
armoede, opbouwwerk, …
In elke editie wordt in een dossier een thema belicht dat diverse segmenten
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van de sector doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, informatisering, technologie,
Europa, sociale economie, beeldvorming van het zorgberoep, cliënt in/van
de zorg, leven (z)onder dak. Weliswaar is een uitgave van de Vlaamse
overheid.

Sociaal
Naam

URL

Omschrijving

IGVM - Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen

http://www.igvm-action.be/

In deze databank kan u verschillende fiches terug vinden met goede
praktijken, die ondernemingen hebben ondernomen om de gelijkheid van
vrouwen en mannen in hun organisatie te bevorderen. Zowel de grootte van
de organisaties als de soort actie kan verschillen. Grote multinationals, maar
ook de lokale KMO's of steden en gemeenten; allen hebben ze hun steentje
bijgedragen in deze databank.
De acties variëren van specifieke projecten waar extra budget voor werd
vrijgemaakt tot simpelere initiatieven zonder budgettaire impact en dit in
verschillende domeinen (mobiliteit, promotie, opleiding, ). Voor elk wat wils
dus! Bij de samenstelling van de databank werd er rekening gehouden met
de overdraagbaarheid van de acties. Indien u een acties wenst in te voeren
in je eigen bedrijf hou er dan rekening mee dat alle initiatieven zullen moeten
worden afgetoetst tegen de eigen bedrijfscultuur. Gelijkheid van vrouwen en
mannen moet immers op maat van de organisaties worden ingevoerd.

De socialekaart

http://www.desocialekaart.be/

De sociale kaart van de Vlaamse provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van Brussel is gratis toegankelijk, werkt over de
provinciegrenzen heen en bevat concrete, actuele info. De sociale kaart
bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de
welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. Per dienst van
een organisatie (vb. poetsdienst van het OCMW) vind je een handige fiche
met adresgegevens, contactmogelijkheden, openingsuren, een heldere
uitleg over de werking, de beoogde doelgroep, en veel meer. De sociale
kaart is een organisatiedatabank.
Dit betekent dat je er niet terecht kunt voor een overzicht van alle huisartsen,
diëtisten, logopedisten, en andere vrije beroepen. De sociale kaart bevat het
aanbod van volgende sectoren en domeinen uit de welzijns- en
gezondheidszorg: Algemene sociale dienstverlening: Lichamelijke
gezondheidszorg: Geestelijke gezondheidszorg: Thuiszorg: Relaties en
seksualiteit: Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling: Huisvesting:
Rechtshulp en justitie: Kinderen en gezinnen: Jongeren Bijzondere
jeugdbijstand: Ouderen: Personen met een handicap: Etnisch-culturele
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minderheden:
Overheden.

Armoede

en

kansarmoede:

Samenlevingsopbouw:

Leermiddelen
Naam

URL

Omschrijving

Alfadeur

http://www.alfadeur.nl/home/

Alfadeur.nl is de oefenwebsite van de afdeling Educatie Alfa-college. Via
deze website wil de afdeling Educatie haar cursisten extra oefeningen
beschikbaar stellen om thuis te oefenen.

Het archief voor onderwijs

https://onderwijs.hetarchief.be/

Het Archief voor Onderwijs is een beeldbank voor onderwijs die leerkrachten
een waaier aan audiovisueel materiaal van de openbare omroep, de
regionale omroepen en diverse cultuur- erfgoedinstellingen aanreikt. Met
een aanbod geselecteerd door en voor leerkrachten én op maat van het
onderwijs, staat het Archief voor Onderwijs garant voor educatief relevant
materiaal dat vlot doorzoekbaar is en inzetbaar is in tal van klascontexten.

Klascement

http://www.klascement.net/

Een online databank van educatieve software voor het basisonderwijs in
Vlaanderen of het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Gratis.
Klascement is een elektronische database, waarin educatieve software
volgens een vast stramien van objectieve kenmerken wordt beschreven. Het
vaste stramien maakt het mogelijk programma s onderling op dezelfde
kenmerken (aspecten) te vergelijken. Het ondersteunt scholen bij het maken
van verantwoorde keuze voor educatieve software, passend bij de wijze
waarop binnen de groep of school les wordt gegeven. Dit op maat kiezen
wordt mogelijk door de bij de school passende zoekcriteria in te voeren.
Vervolgens wordt in het gehele aanbod gezocht naar programma s die bij
die criteria passen.

Projecten
- 4000 digi(taal)lessen
- Appsakee (Educatieve apps)
- Classy
- De lat hoog voor talen
- Digitale borden
- Edrene
- Herinneringseducatie
- Hot Potatoes
- Iedereen telt mee
- Kiezen Voor STEM
- Mediawijsheid op school
- Oefen.be
- Open bron software
- Toll-net
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Universeel
WAI-NOT

Database leermiddelen NICL, een afdeling van de Stichting Leerplan
Ontwikkeling (SLO) breidde haar website uit met een volledig vernieuwde en
gratis toegankelijke database met informatie over alle leermiddelen voor het
Nederlandse onderwijs.
Het leermiddelenplein biedt je informatie over alle methodes,
deelleergangen, toetsmateriaal, examenvoorbereiding, spelvormen, visueel
materiaal, naslagmateriaal, educatieve software en andere educatieve
materialen.
Van vrijwel elk leermiddel vind je een beknopte, onafhankelijke samenvatting
en van veel softwarepakketten zijn zelfs uitgebreide beschrijvingen inclusief
schermfoto's beschikbaar.

Leermiddelenplein

http://www.leermiddelenplein.nl

NedBox

https://www.nedbox.be/

NedBox is een nieuwe website om Nederlands te oefenen. Dat kun je hier
op een leuke manier doen, via tv-fragmenten en krantenartikels. NedBox is
een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU Leuven als
promotor. Het Europees Integratiefonds en de Vlaamse overheid
ondersteunen het project.

Oefen

http://oefen.be/

Leerlingen oefenen zelfstandig online met oefen.be Alle interactieve
oefeningen die leerkrachten delen op KlasCement vinden leerlingen zonder
aanmelden en gratis op oefen.be. Met de grondig vernieuwde zoekindex
filter je intuïtief op trefwoord, onderwijsniveau, vak/leergebied, categorie,
thema en auteur.
Elke filteractie geeft je meteen een aantal zoekresultaten. Perfecte timing:
met de eindstreep in zicht zit elke leerkracht nu verlegen om aanvullende
herhalingsoefeningen.
Voor het Kleuteronderwijs - Lageronderwijs - Secundair onderwijs Volwassenenonderwijs.

Prettig geleerd

http://www.prettiggeleerd.be/

Van bij de start bood SoCiuS aan sociaal-culturele volwassenenorganisaties
uit Vlaanderen de kans om hun aanbod op de website te plaatsen.
Ondertussen herbergt de kalender dan ook een bijzonder brede waaier van
activiteiten: cursussen, lezingen, debatavonden, tentoonstellingen,
uitstappen...
Door dit rijke en gevarieerde palet op de meest gebruiksvriendelijke manier
online aan te bieden, hoopt SoCiuS de bezoekers aan de site te verleiden tot
een boeiende kennismaking met sociaal-cultureel Vlaanderen. Op deze
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laatste site zijn ook heel wat sociaal-culturele en vormingsactiviteiten
opgenomen. Het deel dat niet afkomstig is van www.prettiggeleerd.be wordt
overgenomen op de prettiggeleerd-site. Na het zoeken op woord, data en
regio verschijnt onderaan de resultatenlijst een link naar meer
zoekresultaten afkomstig van Cultuurweb.

Uit in Vlaanderen

https://www.uitinvlaanderen.be/

Zanzu, mijn lichaam in woord en beeld

http://www.zanzu.be/nl

UiTinVlaanderen.be, de kortste weg naar 1001 cultuurideeën en UiTtips
UiTinVlaanderen.be is een initiatief van de Vlaamse minister van Cultuur en
werd ontwikkeld door CultuurNet Vlaanderen. Op UiTinVlaanderen.be kan je
terecht voor de meest volledige cultuur- en vrijetijdsagenda voor Vlaanderen
en Brussel.
De site bereikt dagelijks duizenden actieve Vlamingen en brengt een
geïnteresseerd publiek rechtstreeks in contact met het brede cultuur- en
UiTaanbod. Hij geldt als hét startpunt voor wie wil weten wat er waar
wanneer te doen is.

Zanzu is gemaakt door Sensoa , het Vlaams Expertisecentrum voor
Seksuele Gezondheid en BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung), het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie.
Sensoa is de officiële partnerorganisatie van het Vlaams Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en voert het beleid voor seksuele
gezondheid van de Vlaamse Regering uit. BZgA is een gespecialiseerde
dienst in de portefeuille van het Duits Federaal Ministerie van
Volksgezondheid.
Het is verantwoordelijk voor gezondheidsvoorlichting en
gezondheidsbevordering namens de Federale Regering. BZgA is ook een
partner van WHO/Europe (World Health Organization Wereldgezondheidsorganisatie) voor seksuele en reproductieve gezondheid.
De inhoud op deze website werd goedgekeurd door een internationale
adviesraad van Europese experten op het vlak van seksuele en
reproductieve gezondheid, waaronder ook vertegenwoordigers van de WHO.

Heb je nog vragen?
Contacteer dan onze infotheekverantwoordelijke.
De infotheek is enkel na afspraak te bezoeken. Mail naar ludwine.liefooghe@vocvo.be of bel naar 0
 15 44 65 03 om een afspraak te maken.
Bibliotheekcatalogus
Bibliotheekreglement
Infotheek
Vocvo, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen
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t. 015 44 65 03
e. ludwine.liefooghe@vocvo.be
w. www.vocvo.be
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