>30 jaar

Dé (online)
informatiedatabank
voor het onderwijs
Vind snel en eenvoudig de meest actuele en relevante informatie
> 20 dossiers
> 4400 boeken
> 90 tijdschriften
> 7800 artikelen
> 350 onderzoeken
> 3800 leermiddelen
> 1000 video’s en podcasts

Voor schoolpersoneel, studenten,
onderwijsadviseurs, hulpverleners
en beleidsmakers

Onderwijsdatabank.nl
De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor
schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders,
hulpverleners en beleidsmakers. Met behulp van de
Onderwijsdatabank vindt u snel en eenvoudig een relevant
antwoord op (actuele) vraagstukken.

Doelgroepen
- schoolpersoneel
- studenten
- onderwijsadviseurs
- hulpverleners
- beleidsmakers

Actualiteiten

Dossiers

Dagelijks wordt de databank aangevuld met nieuwe titels:

In de dossiers worden publicaties verzameld over een

vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, tijdschriftartikelen,

actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die

websites, apps en nog veel meer. Veel titels zijn direct te

het waard zijn uitgelicht te worden. Alles over één

bekijken, andere geven een verwijzing naar het materiaal. Blijf

onderwerp bij elkaar. Voorbeelden van dossiers zijn:

zo eenvoudig op de hoogte van nieuwe publicaties op onder

ouderbetrokkenheid, school & veiligheid en de verbinding

wijsgebied! Op de homepage vindt u de meest recente titels.

onderwijs en onderzoek.

> 20 dossiers
> 4400 boeken
> 90 tijdschriften
> 7800 artikelen
> 350 onderzoeken
> 3800 leermiddelen
> 1000 video’s en podcasts

Zoeken, opslaan, delen en afdrukken
Via de ingang catalogus kan worden gezocht in het
complete aanbod. U kunt zoeken en verfijnen via zoek
termen, sectoren, doelgroepen, materiaalsoort en thema’s.
Op deze manier vindt u snel de informatie die u zoekt.

Onderwijstijdschriftenplein
Het Onderwijstijdschriftenplein biedt een actueel
overzicht van de inhoudsopgaven van ruim 50 voor het
onderwijs relevante tijdschriften. Via een uitgebreide
zoekfunctie kunt u zoeken naar informatie op onderwerp,
titel, schrijver en meer.
De landelijke catalogus van de Onderwijsdatabank
ontsluit onderwijsbronnen via beknopte beschrijvingen.
Symbolen verwijzen naar een download, link dan wel een
fysiek e
 xemplaar. Het aantal pdf’s, online content en links
neemt steeds meer toe. Ca. 50% van de bronnen die
worden ingevoerd, bevat een pdf.
Downloads
Indien de uitgever een pdf beschikbaar stelt, dan
kunt u deze rechtstreeks downloaden. Het type
pdf waarin enkele materialen beschikbaar zijn, kan
verschillen per uitgever.
Links
De beschrijving bevat een link naar een externe
webpagina.
Exemplaren
Fysieke exemplaren zijn aanwezig bij een van de bij
EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus.
Bij sommige is het mogelijk deze exemplaren in te
zien of te lenen.

U kunt aanbod afdrukken en delen (via social media).
Abonnees kunnen aanbod ook opslaan (via favorieten).

Speciaal aanbod
voor hogescholen
Hogescholen kunnen ook een
abonnement afsluiten voor hun
studenten. De studenten krijgen
dan toegang tot alle informatie
en het onderwijstijdschriften
plein via SURFnet. Voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met EDventure.

Kennispartners
De databank komt tot stand in samenwerking met onze
kennispartners: onderwijsadviesorganisaties, educatieve
uitgevers, rijksoverheid en lokale overheden, sectorraden,
Onderwijsraad, kenniscentra, universiteiten, hogescholen,
onderzoeksinstellingen en lectoraten.

Duurzame schoolontwikkeling vereist 
integrale onderwijsadvisering

Keurmerk Onderwijsadvies
Alle leden van EDventure zijn in het bezit van het
Keurmerk Onderwijsadvies. Het keurmerk toont aan dat

Het aanbod van de onderwijsadviesbureaus in

het onderwijsadviesbureau voldoet aan de kwaliteits

Onderwijsexpertise.nl is gebaseerd op onderstaande

criteria van hoogwaardig onderwijsadvies (ISO 9001) en

visie van EDventure op duurzame schoolontwikkeling.

het geeft inzicht in de klanttevredenheid (Cedeo-erkenning

Scholen zijn lerende organisaties wanneer zij in

Onderwijsadvies). U bent verzekerd van professioneel en

staat zijn zich als collectief continu te verbeteren,

kwalitatief hoogwaardig aanbod.

vernieuwen en ontwikkelen; passend bij de verande
rende omstandigheden. Om toekomstgerichte
schoolontwikkeling en professionalisering op maat
te vertalen naar een specifieke onderwijspraktijk
hanteren onderwijsadviesbureaus vier bouwstenen:

Onderwijsexpertise.nl
In aanvulling op Onderwijsdatabank.nl heeft EDventure

1 In partnerschap met scholen samenwerken aan

nog een andere portal: Onderwijsexpertise.nl.

kwaliteitsverbetering. Duurzame verbeter

De portal www.onderwijsexpertise.nl biedt u een overzicht

processen vragen om een duurzame relatie.

van onderwijsadviesbureaus met het Keurmerk

2 Een wetenschappelijke kennisbasis vormt altijd

Onderwijsadvies, hun experts en hun brede aanbod voor

de basis, die ook écht op de werkvloer, in de klas,

ouders, scholen en (lokale) overheden. Via de landelijke

moet beklijven.

database kan snel en gemakkelijk worden gezocht in het

3 Ruimte voor ‘learning on the job’ en vormen van

complete aanbod van alle bij EDventure aangesloten

informeel leren. Leren in de eigen onderwijs

onderwijsadviesbureaus. Van leerlingzorg, training en

praktijk draagt maximaal bij aan zowel

coaching tot adviezen, seminars en congressen.

persoonlijke als schoolontwikkeling.
4 Professionaliseren is een doorlopende en school
brede activiteit. Integraal onderwijsadvies zet alle
geledingen van scholen in hun kracht.
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EDventure

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden

Bezuidenhoutseweg 161

via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke)

2594 AG Den Haag

innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan
dagelijks in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

070 315 41 00

Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden

info@edventure.nu

dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen

www.edventure.nu

aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen.

