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Titel en beschrijving Vakgebieden en soorten

Base - Bielefeld Academic Search Engine
Een meta-zoekmachine voor wetenschappelijke open access publicaties
(artikelen, tijdschriften, boeken, dissertaties etc.); doorzoekt meer dan 2000
academische repositories

Alle vakgebieden

Repositories  Proefschriften

Databankenoverzicht Chr. Hogeschool Ede
Overzicht van algemene en opleidingsspecifieke databanken van de Chr.
Hogeschool Ede.

alle vakgebieden 

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

Alle vakgebieden

Fulltext  E-books

 

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



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



Laelaps - doorzoekt meer dan twintig databanken
Zoekmachine van bolas - doorzoekt o.a. DOAJ, DBNL, Hathithrust, NARCIS,
Arxiv, BioOne, HBO-kennisbank, DOAB, ETHOS, Proquest Open Dissertaties

Alle vakgebieden

Fulltext



WorldCat KB
Worldcat stelt de gebruiker in staat om wereldwijd bronnen te doorzoeken
(inclusief e-resources)

Alle vakgebieden

Fulltext  E-books  Catalogi

 

Sage
Full-text toegang tot internationale journals op het gebied van Life sciences,
Life & Bio-medical sciences, Materials Science & Engineering, Social Sciences &
Humanities, Journalism & Communication



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

Alle vakgebieden

Tijdschriften

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
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