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UNIEK - Dé (online) informatiedatabank voor het onderwijs!
Onderwijsdatabank.nl is interessant voor studenten en docenten in de sector Onderwijs (met
name pabo) en biedt snel, eenvoudig en gebruiksvriendelijk toegang tot de meest actuele en
relevante informatie over thema’s in het domein Onderwijs.
Onderwijsdatabank.nl
Onderwijsdatabank.nl is dé (online) informatiedatabank voor het onderwijs. Het wordt al meer dan
dertig jaar door onderwijsadviseurs/onderwijsadviesbureaus (aangesloten bij de brancheorganisatie
EDventure) dagelijks aangevuld en geactualiseerd. Het omvat duizenden vakkundig beschreven en
relevante beschrijvingen van boeken, (vak)tijdschriftartikelen, relevante wetenschappelijke
onderzoeken, video’s en podcasts en leermiddelen Het gekoppelde Onderwijstijdschriftenplein biedt
daarnaast een actueel overzicht van de inhoudsopgaven van ruim 50 voor het onderwijs relevante
tijdschriften. Via een uitgebreide zoekfunctie kan eenvoudig en snel worden gezocht naar informatie
op onderwerp, titel, auteur en meer. Voor studenten en docenten een makkelijk toegankelijke,
gebruiksvriendelijke en uitgebreide bron van informatie.

>20 dossiers - >4.400 boeken - >90 tijdschriften - >7.800 artikelen >350 onderzoeken - >3.800 leermiddelen - >1.000 video’s en podcasts
Elke maand is er ook nog speciale aandacht voor thema’s die aansluiten bij de actualiteit. Daarnaast
zijn er dossiers en kan worden gezocht op thema’s zoals:

Toegang via SURFconext (SURF)
EDventure biedt hogescholen de mogelijkheid een abonnement op de Onderwijsdatabank af te sluiten
voor studenten en docenten. Om het gebruik van de Onderwijsdatabank door docenten en studenten te
faciliteren wordt er een technische verbinding gemaakt via SURFconext. Studenten en docenten
kunnen vanaf 15 april 2017 met hun eigen account inloggen op Onderwijsdatabank.nl (indien de
hogeschool een abonnement heeft afgesloten).

Een abonnement op Onderwijsdatabank.nl biedt studenten en docenten veel extra’s:






Toegang tot publiek afgeschermde informatie, zoals pdf’s en andere online documenten.
Weergave van de complete samenvatting van tijdschriftenartikelen.
De mogelijkheid om eigen zoekopdrachten op te slaan en vaker te gebruiken.
Een attenderingsmail indien er aanvullingen zijn op zoekopdrachten of aangeboden dossiers.
Toegang tot een persoonlijk dashboard - Mijn Pagina.

Optioneel: Een eigen, gepersonaliseerde, omgeving inclusief logo op startpagina.

Aanbod voor hogescholen
EDventure is een vereniging zonder winstoogmerk met als belangrijk doel samenwerken en verbeteren
van de kwaliteit van het (basis)onderwijs. Wij doen u graag een passend aanbod voor een abonnement
op Onderwijsdatabank.nl.
Het abonnement bestaat uit een abonnementsfee voor het gebruik van Onderwijsdatabank.nl op basis
van het aantal studenten van de hogeschool dat valt onder de HPO-sector. Onderwijsdatabank.nl is
toegankelijk voor alle studenten van de hogeschool, maar de prijs wordt gebaseerd op basis van het
aantal studenten die vallen onder de HPO-sector. Het abonnement wordt afgesloten voor de duur van
drie jaar en daarna automatisch verlengd (indien het abonnement niet is beëindigd).
Voor abonnementen die in 2017 worden afgesloten gelden onderstaande tarieven (excl. 21% btw):
Abonnement fee (jaarlijks)
Aantal studenten die vallen
onder de HPO-sector x fee per
student:
Optioneel
Personaliseren van de
Onderwijsdatabank (logo en
eigen omgeving)

€ 0,99

€ 1.000,-

Wilt u meer informatie? Bekijk onze informatiefolder (zie bijlage of klik hier) of ga naar
Onderwijsdatabank.nl!
Over EDventure
Professionaliteit, kwaliteit en innovatie staan hoog in het vaandel bij EDventure. EDventure is al ruim
40 jaar dé branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Een krachtig en kwalitatief
hoogwaardig netwerk van ruim 20 onderwijsadviesbureaus en meer dan 900 experts met veel kennis
van en jarenlange ervaring in onderwijs. Leden van EDventure dragen het Keurmerk Onderwijsadvies,
waarmee zij aantoonbaar voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria voor onderwijsadvies (ISO 9001
certificering en Cedeo-erkenning). Meer informatie: www.edventure.nu

