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OpenAccessalgemeenin Laelaps

beroepsspecifiekpublicaties

beroepsspecifiek

beroepsspecifiek
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Projectbronnen
Klik op een bron om deze te openen

APA

 Praktijkonderzoek in zorg en welzijn 
Donk & Lanen - Coutinho - 2017 - vubis.che.nl

 De APA-richtlijnen uitgelegd. Een praktische handleiding voor bronvermeldingen in het hoger onderwijs 
Doolaar et al. - Surf - 2017 - auteursrechten.nl

 Scoringsrubriek voor informatievaardigheden [vóórpublicatie &Worddocument] 
Helvoort - 2009 - surfsharekit.nl

 Bibliografie tijdschrift Jeugdbeleid (2007-2018) [zakenregister] 
2018 - link.springer.com

 Bibliografie tijdschrift Jeugdbeleid (2007-2018) [auteursregister] 
2018 - link.springer.com

Niet opgenomen in bronnenlijst

 Advances in Social Work 
journals.iupui.edu

 Alle tijdschriften Social Work bij Springer 
link.springer.com

 BASE - Bielefeld - op één na grootste academische zoekmachine (na Google Scholar) 
base-search.net

 Beroepsvereniging Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) 
bpsw.nl

 Body of Knowledge Sociaal Werk - een beschrijving van het kennisfundament voor het sociaal werk 
bodyofknowledgesociaalwerk.nl

 Canon Sociaal werk Nederland 
canonsociaalwerk.eu

 Dagbesteding 
link.springer.com

 Directory of Open Access Journals - Tijdschriften voor Social Work 
bit.ly

 Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Merendeels Engels/anderstalig 
doaj.org

 Easy 2.0 CHE - Doorzoekt meerdere databanken tegelijk. Geschikt voor een eerste oriëntatie 
che.squareis.com

 Krantenbank - LexisNexis 
academic.lexisnexis.nl.che.idm.oclc.org
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Toegang CHEvaktijdschriftENcollectiesage

Titelgegevens Labels

 Google Scholar 
scholar.google.nl

 Handboek forensische verslavingszorg 
Bohn, Stafleu Van Loghum - 2012

 Handbook of Life Course Health Development 
2018

 HBO Kennisbank - databank met publicaties van studenten en medewerkers in het HBO 
hbo-kennisbank.nl

 International Social Work 
journals.sagepub.com.che.idm.oclc.org

 Jeugd en Co 
link.springer.com

 Jeugdbeleid 
link.springer.com

 Journal of Comparative Social Work 
journal.uia.no

 Journal of Social Intervention: Theory and Practice 
journalsi.org

 Journal of Social Work 
journals.sagepub.com.che.idm.oclc.org

 Kennisplatform Integratie & Samenleving - doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten 
over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. 

kis.nl

 Laelaps (van BOLAS) - Zoekt in 30+ databanken (o.a. Academia, DOAJ, Google Books, Hindawi, HBO-kennisban
k etc.) 

mijn.bolas.nl

 Movisie | Kennis en aanpak van sociale vraagstukken 
movisie.nl

 NARCIS - Databank met verwijzingen naar publicaties, datasets, personen en organisaties. Deels OpenAccess 
narcis.nl

 Nederlands Jeugdinstituut - kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van 
het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. 

nji.nl

 ProQuest Ebook Library 
ebookcentral-proquest-com.access.authkb.kb.nl

 Qualitative Social Work 
journals.sagepub.com.che.idm.oclc.org

 Research on Social Work Practice 
journals.sagepub.com.che.idm.oclc.org

 SAGE Journals - collectie vaktijdschriften op het gebied van Social Work 
journals-sagepub-com.che.idm.oclc.org
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http://journals.sagepub.com.che.idm.oclc.org/home/iswb
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https://link.springer.com/journal/12449
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http://journals.sagepub.com.che.idm.oclc.org/home/qswa
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http://journals.sagepub.com.che.idm.oclc.org/home/rswa
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vaktijdschriftToegang CHEGGZspringercollectieNL

Toegang CHEvaktijdschriftENcollectiespringer

in Laelapsniet in DOAJvaktijdschriftdeelsOpenAccess

Toegang CHEberoepsspecifiekkenniscentrum

kenniscentrum

springervaktijdschriftToegang CHENL

springervaktijdschriftToegang CHENL

kenniscentrum

Toegang KBalgemeen

springervaktijdschriftToegang CHENL

Titelgegevens Labels

 Sociaal en Cultureel Planbureau - Wetenschappelijk instituut dat rapporteert aan overheid over sociale en cultu
rele ontwikkelingen 

scp.nl

 Springer Journals - collectie vaktijdschriften GGZ Bohn Stafleu en Van Loghum (BSL) 
link.springer.com

 Springer Journals - collectie vaktijdschriften op het gebied van Social Work 
link.springer.com

 Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 
movisie.nl

 TOPDESK CHE - overzicht met databanken 
che.topdesk.net

 Trimbos-instituut - kennisinstituut op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg & verslaving 
trimbos.nl

 Vakblad Sociaal Werk 
link.springer.com

 Verslaving 
link.springer.com

 Verwey-Jonker Instituut - Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. 
verwey-jonker.nl

 Worldcat (voor KB-pashouders) 
mijn.bolas.nl

 Zorg + Welzijn 
link.springer.com
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https://www.scp.nl/nl/
https://www.scp.nl/nl/
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https://link.springer.com/search?package=40296&facet-content-type=Journal
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https://link.springer.com/search?query="social+work"+OR+"sociaal+werk"&facet-content-type=Journal
https://www.movisie.nl/tijdschrift-sociale-vraagstukken-0
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https://che.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=fe9773f881b04cf9a91ad073e8600daa&from=bb2c2eb9-7e70-42bd-9a97-6744ac5a29fb
https://www.trimbos.nl/
https://www.trimbos.nl/
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Projectdatabanken

(6)
(3)
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Per type

 Vakspecifieke databanken
 Algemene databanken
 Topdatabanken

 Totaal

Klik op een databank om deze te openen

Titel en beschrijving Vakgebieden en soorten

Kennisplatform Integratie & Samenleving
Publicaties van KIS: het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en FORUM.
Trefwoorden: migratie; sociale stabiliteit; participatie

Pedagogiek  Sociologie  Economie

Genderstudies

Repositories

NARCIS
Biedt toegang tot wetenschappelijke informatie (o.a. dissertaties, oraties,
datasets, projecten) van Ned. Universiteiten, KNAW, NWO en andere
instellingen & adressen onderzoekers

Alle vakgebieden

Proefschriften  Repositories

Adresboeken



Delpher
Doorzoekbaar databankplatform met kranten, tijdschriften, radiojournaals en
boeken over de periode 1618 tot 1995

Alle vakgebieden  Geschiedenis

Picarta
Landelijk dekkend bestand van de in Nederland door bibliotheken verzamelde
publicaties. Te lenen via InterBibliocair Leenverkeer (IBL) en/of verwijzing naar
e-resources

Alle vakgebieden

Bibliografieën

 

Databank Verwey-Jonker Instituut
Databank met artikelen op terrein van maatschappelijke vraagstukken: sociale
vitaliteit, opvoeding en onderwijs en maatschappelijke participatie.

Pedagogiek  Sociologie  Economie

Onderwijskunde

Proquest Ebook Central
E-books over alle wetenschapsgebieden zowel online leesbaar als
downloadbaar (beperkte tijd leenbaar & beperkt aantal)

Alle vakgebieden

Fulltext  E-books

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Overzicht van en toegang tot open access tijdschriften (interdisciplinair)

Alle vakgebieden

Tijdschriften

Social Science Journals
Collectie tijdschriften op het gebied van de sociale wetenschappen en
aanverwante en toegepaste disciplines. Vanaf 1994. Fulltext

Sociologie  Psychologie  Economie

Politicologie  Criminologie

Onderwijskunde

Fulltext  Tijdschriften



Databank Trimbos Instituut
Het Trimbos-instituut is het kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg,
verslavingszorg en maatschappelijke zorg. De databank bevat artikelen van
medewerkers

Psychiatrie  Sociologie
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https://mijn.bolas.nl/databank/071cd6dc-d7a2-4330-b724-185d338fe6f5
https://mijn.bolas.nl/databank/071cd6dc-d7a2-4330-b724-185d338fe6f5
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Alle vakgebieden
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https://mijn.bolas.nl/databank/10348539-4dda-4c1a-80f1-481e6dce7875
https://mijn.bolas.nl/databank/10348539-4dda-4c1a-80f1-481e6dce7875
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Alle vakgebieden
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Geschiedenis
https://mijn.bolas.nl/databank/fbb7afaf-e540-47ec-92e8-ac80520e888b
https://mijn.bolas.nl/databank/fbb7afaf-e540-47ec-92e8-ac80520e888b
https://mijn.bolas.nl/databank/fbb7afaf-e540-47ec-92e8-ac80520e888b
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Alle vakgebieden
https://mijn.bolas.nl/databanks?type=Bibliografie�n
https://mijn.bolas.nl/databank/bbfbf9b5-5ffc-4196-8002-71e13ce534f4
https://mijn.bolas.nl/databank/bbfbf9b5-5ffc-4196-8002-71e13ce534f4
https://mijn.bolas.nl/databank/bbfbf9b5-5ffc-4196-8002-71e13ce534f4
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Pedagogiek
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Sociologie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Economie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Onderwijskunde
https://mijn.bolas.nl/databank/90e14db3-106f-4751-830a-17c5cb77c2f7
https://mijn.bolas.nl/databank/90e14db3-106f-4751-830a-17c5cb77c2f7
https://mijn.bolas.nl/databank/90e14db3-106f-4751-830a-17c5cb77c2f7
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Alle vakgebieden
https://mijn.bolas.nl/databanks?type=Fulltext
https://mijn.bolas.nl/databanks?type=E-books
https://mijn.bolas.nl/databank/d8f9a019-f7e0-468d-ac91-73e5a0e0ca15
https://mijn.bolas.nl/databank/d8f9a019-f7e0-468d-ac91-73e5a0e0ca15
https://mijn.bolas.nl/databank/d8f9a019-f7e0-468d-ac91-73e5a0e0ca15
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Alle vakgebieden
https://mijn.bolas.nl/databanks?type=Tijdschriften
https://mijn.bolas.nl/databank/c080ea07-6d11-471c-800c-ffc5090aec79
https://mijn.bolas.nl/databank/c080ea07-6d11-471c-800c-ffc5090aec79
https://mijn.bolas.nl/databank/c080ea07-6d11-471c-800c-ffc5090aec79
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Sociologie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Psychologie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Economie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Politicologie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Criminologie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Onderwijskunde
https://mijn.bolas.nl/databanks?type=Fulltext
https://mijn.bolas.nl/databanks?type=Tijdschriften
https://mijn.bolas.nl/databank/6af688bc-5472-4b73-99e2-5ad0e35e64cb
https://mijn.bolas.nl/databank/6af688bc-5472-4b73-99e2-5ad0e35e64cb
https://mijn.bolas.nl/databank/6af688bc-5472-4b73-99e2-5ad0e35e64cb
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Psychiatrie
https://mijn.bolas.nl/databanks?science=Sociologie


SpringerLink
Nederlandstalige e-books en artikelen op sociaal en medisch gebied en
Engelstalige wetenschappelijke literatuur met nadruk op gezondheidszorg en
sociale wetenschappen.

Alle vakgebieden

Fulltext  Tijdschriften



Canon Sociaal Werk
Overzicht van de geschiedenis van het sociaal werk aan de hand van thema's
over de ontwikkeling vh welzijnswerk in Nederland en Vlaanderen

Geschiedenis  Pedagogiek

HBO Kennisbank
De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van de
Nederlandse hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik

Alle vakgebieden

Fulltext  Scripties  Repositories



Databank Sociaal Cultureel Planbureau
Publicaties op het terrein van sociale trends, dienstverlening, zorg en cultuur

Titel en beschrijving Vakgebieden en soorten
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