
 
 

Voor je profielwerkstuk. 
 

Cadeautje van de bibliotheek 
 
 
Handige databestanden en websites om naar informatie te zoeken Bibliotheek Waterland 
 
Voor jullie profielwerkstukken hebben jullie afhankelijk van het onderwerp veel  informatie nodig. 
Om jullie een beetje op weg te helpen in de veelheid  van  de informatie het volgende lijstje . 
 
Bestanden in de bibliotheek : 
Deze bestanden kun je in de bibliotheek  maar ook thuis raadplegen via de website www.bibliotheekwaterland.nl. 
Let op ! Word je naar boeken of artikelen verwezen van de speciale bestanden van de bibliotheek dan kun je alleen in de bibliotheek dit artikel afdrukken of 
het boek reserveren. 
 

 
Catalogus van boeken, tijdschriften   
 
http://www.bibliotheekwaterland.nl/ zoek in de catalogus 
Hier vind je materialen van de Bibliotheek waterland. 
Zijn de materialen er niet dan kun je of reserveren via de website . 
 
http://kb.nl De website van de Koninklijke Bibliotheek. Hier vind je de Nationale bibliotheek van Nederland. (je kunt met behulp van een 
bibliotheekmedewerker reserveren) 
 
https://www.worldcat.org Worldcat is een internationale catalogus 
 
https://scholar.google.nl Wetenschappelijke publicaties kunnen via Google terug gevonden worden 
 
https://books.google.nl/?hl=nl Doorzoek de meest uitgebreide boekencollectie van de wereld.  
 

 
 

http://www.bibliotheekwaterland.nl/
http://kb.nl/
https://www.worldcat.org/
https://scholar.google.nl/
https://books.google.nl/?hl=nl


 
 

Digitale Bronnen 
 

Onderwerp Titel Omschrijving URL 

        

Atlassen Google Maps Atlas met satelietbeelden http://maps.google.nl/  

Archief  Archief Waterland en omstreken  

http://waterlandsarchief.nl 
 

Bedrijf (starten) Kamer van koophandel Alles over MKB http://www.kvk.nl/  

Biografieën 
Biografisch woordenboek van 
Nederland Database met biografieën 

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-
2000/lemmata/Index  

Catalogi Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland http://www.kb.nl/  

Catalogi Bibliotheek.nl Virtuele bibliotheek http://www.bibliotheek.nl  

Catalogi CBK Centraal bestand Kinderboeken http://picarta.pica.nl/DB=3.34/LNG=NE/  

Catalogi PiCarta Zoeken in de NCC en Online Contents http://picarta.pica.nl/  

Catalogi Worldcat Internationale catalogus http://www.worldcat.org/  

Catalogi 13 onder een knop Catalogus van de Plusbibliotheken http://picarta.pica.nl/xslt/DB=2.34/  

Consumenteninfo Consuwijzer Advies overheid consumentenrechten http://consuwijzer.nl/  

Consumenteninfo Consumentengids Consumenteninformatie via bibliotheek.nl https://www-consumentenbond-nl.kb.idm.oclc.org/  

Consumenteninfo NIBUD Site van Nationaal Insituut Budgetvoorlichting http://www.nibud.nl/  

Dieren WNF dierenbibliotheek 
WNF-dierenbibliotheek: van Aap tot 
Zeeschildpad http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/  

Dieren / planten Soortenbank 
Dieren, planten en paddestoelen die in 
Nederland voorkomen http://www.soortenbank.nl/  

Dieren / planten Soortenbank Biodiversiteit http://www.nederlandsesoorten.nl/  

Documentatie Actuele documentatiebank Kant en klare dossiers over veel onderwerpen http://adbank.dossiers.knipselkranten.nl/  

Encyclopedieën Culturele encyclopedie 
Culturele encyclopedie, allerlei feiten en 
biografieën http://www.absofacts.com/index.htm  

Encyclopedieën Encyclopedia Britannica Encyclopedie http://www.britannica.com  

Encyclopedieën Winkler Prins digitaal Winkler Prins, alleen in OB te raadplegen http://bibliotheek.winklerprins.com/online/  

Genealogie Centraal Bureau Genealogie 
Kennis en documentatiecentrum 
familiegeschiedenis http://www.cbg.nl/  

Genealogie De digitale stamboom 
Persoonsgegevens uit archiefdiensten div. 
steden http://www.digitalestamboom.nl/  

Genealogie Wie was wie Alles over stamboomonderzoek https://www.wiewaswie.nl/  

Geschiedenis Keesings Historisch Archief Wereldgebeurtenissen vanaf 1946 

https://isgeschiedenis.nl/tijdschriften/keesings-
historisch-archief  

Geschiedenis Beeldbank Nationaal Archief Historische afbeeldingen foto's en kaarten http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen  
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Geschiedenis Terugblik 
Korte, bondige informatie over gebeurtenissen 
in het verleden. http://www.terugblik.com/ 

Geschiedenis Erfgoed 
Afbeeldingen van Nederlands erfgoed, geleverd 
door diverse erfgoedinstellingen.  

www.geheugenvannederland.nl/  

Geschiedenis  waterland, Edam Volendam  Waterlandsarchief  www.waterlandsarchief.nl  

Gezondheid Gezondheidsplein Alles over ziekte en gezondheid http://www.gezondheidsplein.nl/  

Kranten Delpher Krantenartikelen van 1600 tot nu https://www.delpher.nl/  

Kunst Overzicht kunstwerken Zoeken op stroming of artiest www.artcyclopedia.com  

Landen Landenweb 
Nederlandstalige informatie over landen, streken 
en eilanden http://www.landenweb.net/  

Landen Worldfactbook 
landeninformatie van de CIA en wereldwijde 
statistieken 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/index.html  

Lijsten Alles op een rij Allerlei lijstjes http://www.allesopeenrij.nl/  

Literatuur DBNL 
Digitale bibliotheek voor Nederlandse letteren 
(ook full-text) http://www.dbnl.org/  

Literatuur Literaire prijzen Alle literaire prijzen. http://www.literaireprijzen.nl/  

Literatuur Literatuurplein Alles wat met literatuur te maken heeft http://www.literatuurplein.nl/  

Literatuur Lezen voor de lijst Literatuurlijsten op niveau, met inlog. http://www.lezenvoordelijst.nl  

Mediawijsheid Mediawijzer 
Expertisecentrum Mediawijsheid Overheid. Zie 
ook Jeugd.. http://www.mediawijzer.net/  

Nieuws Nieuwsdossier 
Allerlei belangrijke, gedenkwaardige en unieke 
gebeurtenissen vanaf 1900 http://www.nieuwsdossier.nl/  

Onderzoek Narcis 
Nederlandse Onderzoek Databank: alle lopende 
onderzoeken http://www.narcis.nl/  

Overheid en wetten Staatscourant Overzicht nieuwe wet- en regelgeving NL http://www.sconline.nl/  

Overheid en wetten Overheid.nl Alle informatie van de Nederlandse overheden http://www.overheid.nl  

Overheid Rijksoverheid Info van de overheid aan de burger http://www.rijksoverheid.nl/  

Overheid Belastingdienst Elektronisch aangifte en alle info http://www.belastingdienst.nl/  

Overheid Staten Generaal Digitaal Parlementaire handelingen 1814-1995 http://www.statengeneraaldigitaal.nl/  

Overheid IND Immigratie & Naturalisatiedienst http://www.ind.nl/  

Planten / dieren Soortenbank 
Dieren, planten en paddenstoelen die in 
Nederland voorkomen http://www.soortenbank.nl/  

Planten / dieren Soortenbank Biodiversiteit http://www.nederlandsesoorten.nl/  

Politiek Parlement & Politiek Nederlandse politiek & politiek bedrijf http://www.parlement.com/  

Recensies Literom 
Bevat boekrecensies en auteursinformatie van 
literatuur, jeugdliteratuur en wereldliteratuur http://literom.nbdbiblion.nl.kb.idm.oclc.org/literom  

Recensies DE leesclub van alles Recensies Nederlandse literatuur https://deleesclubvanalles.nl/  
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Recht Juridisch loket Antwoord op juridische vragen http://www.juridischloket.nl  

Statistiek Statistisch jaarboek Statistische gegevens over Nederland http://www.cbs.nl/  

Taal Onze taal 
Taalnieuws en achtergronden van Genootschap 
Onze Taal https://onzetaal.nl/index.php  

Uittreksels Jeugd Uittrekselbank 
Bevat uittreksels van jeugdliteratuur + 
schrijversinformatie http://uittrekselbankjeugd.nbdbiblion.nl/  

Uittreksels Uittrekselbank 
Bevat uittreksels over ned. en anderstalige 
literatuur + schrijversinformatie http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl.kb.idm.oclc.org/  

Vertalen Google taalhulpmiddelen Vertalen woorden en tekst http://translate.google.nl  

Volksverhalen Nederlandse Volksverhalenbank 
Zoeken naar volksverhalen, sprookjes, fabels, 
mythen, sagen & legenden http://www.verhalenbank.nl/  

Wetenschap Google Scholar Zoeken naar wetenschappelijke publicaties http://scholar.google.nl/  

Wetenschap Kennislink Informatie over wetenschappelijke onderwerpen https://www.nemokennislink.nl/  

Wetenschap Quest 
Populair wetenschappelijke feiten met 
zoekmogelijkheid http://www.quest.nl/index.php  

Wetten Zie Overheid     

Woordenboeken Groene Boekje 
Woordenlijst van de Nederlandse taal 
(spellingswoordenboek) http://woordenlijst.org/  

Woordenboeken Van Dale 
Groot woordenboek der Nederlandse taal, 
alleen in O.B. http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/  

Woordenboeken 
Woordenboek der Nederlandse 
Taal 

Woorden en spreekwoorden gebruikt tussen 
1500 en 1920  http://gtb.inl.nl/  

Zoeken Startpagina Sites per rubriek http://www.startpagina.nl  

Zoeken vinden.nl Zoeken in Bing Yahoo en Ask (niet in Google) http://www.vinden.nl  
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