Digitale content voor jeugd & jongeren | versie: januari 2022
Beschrijving

0 - 6 jaar
Jeugdbibliotheek

Informatie voor bibliotheekmedewerkers en leesconsulenten

Let op: De bronnen met een inlog zijn alléén voor individuele leden. Scholen en andere instellingen kunnen deze bronnen gebruiken door het afsluiten van een licentie bij de aanbieder van de bron.
Niveau
Soort content Beschikbaarheid beschikbaarheid
Device
Url
Toelichting
(Lezen of
in de bibliotheek thuis
Informatief)

0 t/m 6 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(Ingekochte
content op basis
van IP)

Vrij beschikbaar
Computer, tablet,
(M.u.v. ingekochte
smartphone
content. Deze is voor
bibliotheekleden via
inlog toegankelijk )

https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar

2 t/m 7 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://next.bereslim.nl/
bieb/

2 t/m 10 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=http://devoorleeshoek.nl
/bibliotheek/

Bliksem!

Landelijke bibliotheekwebsite rondom lezen.
Opgesplitst in 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar.
Met o.a. boekentips, boeken op onderwerp,
campagnes en boekenfilmpjes. De ingekochte
content voor jeugd rondom lezen heeft hier
ook een plek.
Voorleesfilmpjes van bekende prentenboeken.
Per boek is er een filmpje met en zonder
opdrachten.
Bekende prentenboeken worden voorgelezen
ondersteund met bewegend beeld en klassieke
muziek
Een digitaal interactief prentenboek over de jongen

4 t/m 12 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://projects.bamski.n
l/jeugdbibliotheek/bliksem/index.html

E-books

E-books (fictie en informatief)

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone en ereader

https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-enjongeren/0-6/e-books-op-onderwerp
https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/alle-e-books

Luisterboeken

Luisterboeken

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet en https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-ensmartphone
jongeren/0-6/luisterboeken-op-onderwerp

Bereslim

De Voorleeshoek

Boi die net als zijn vader Weerman wil worden. Hij
wil zelfs bliksem maken, maar dat is nog niet zo
makkelijk.

https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/alleluisterboeken
Online Bibliotheek-app

App voor het lenen en lezen van e-books en
luisterboeken

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Tablet en
smartphone

https://www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app

E-books op onderwerp 0-6
jaar
Alle e-books 0-6 jaar
Luisterboeken op
onderwerp 0-6 jaar
Alle luisterboeken 0-6 jaar
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Beschrijving

6 - 9 jaar

Informatie voor bibliotheekmedewerkers en leesconsulenten

Let op: De bronnen met een inlog zijn alléén voor individuele leden. Scholen en andere instellingen kunnen deze bronnen gebruiken door het afsluiten van een licentie bij de aanbieder van de bron.
Niveau
Device
Url
Soort content Beschikbaarheid beschikbaarheid
Toelichting
(Lezen of
in de bibliotheek thuis
Informatief)

Jeugdbibliotheek

6 t/m 12 jaar
Landelijke bibliotheekwebsite rondom lezen.
Opgesplitst in 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar.
Met o.a. boekentips, boeken op onderwerp en
campagnes. De ingekochte content voor jeugd
rondom lezen heeft hier ook een plek.

Lezen

Vrij beschikbaar
(Ingekochte
content op basis
van IP)

Vrij beschikbaar
Computer, tablet,
(M.u.v. ingekochte
smartphone
content. Deze is voor
bibliotheekleden via
inlog toegankelijk )

https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar

De Voorleeshoek

Bekende prentenboeken worden voorgelezen 2 t/m 10 jaar
ondersteund met bewegend beeld en klassieke
muziek
Een digitaal interactief prentenboek over de jongen 4 t/m 12 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://devoorleeshoek.n
l/bibliotheek/

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://projects.bamski.n
l/jeugdbibliotheek/bliksem/index.html

Yoleo

8 t/m 12 jaar
95 Hybideboeken. Dit is lezen met een
meeleesregel en luisteren tegelijk. De titels zijn
van M4 t/m AVI-plus. Speciaal voor kinderen
die lezen lastig vinden.

Lezen

Jeugdleden via inlog Computer of iPad
en eigen Yoleo inlog.
Previewversie zonder
inlog

https://www.yoleo.nl

E-books

E-books (fictie en informatief)

Jeugdleden via
inlog en eigen
Yoleo inlog.
Previewversie
zonder inlog
Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone en ereader

https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-enjongeren/6-12/e-books-op-onderwerp

Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/interactieveanimaties
https://www.jeugdbieb.nl

Bliksem!

Luisterboeken

Boi die net als zijn vader Weerman wil worden. Hij
wil zelfs bliksem maken, maar dat is nog niet zo
makkelijk.

luisterboeken

Online Bibliotheek-app App voor het lenen en lezen van e-books en
luisterboeken
Passend Lezen
Speciaal voor kinderen met dyslexie of een
(Superboek)
andere leesbeperking heeft Passend Lezen een
Junior Einstein
Online oefenen voor alle vakken van de
basisschool voor groep 2 t/m 8.
Winkler Prins Junior
Encyclopedie voor kinderen met 1500
artikelen, foto's en filmpjes.
Info voor Werkstuk &
Ruim 350 informatieve onderwerpen op 3
niveaus met een selectie van (e-)boeken,
Spreekbeurt
filmpjes en links.
Interactieve animaties 100 informatieve animaties. Diverse
(Edumedia)
onderwerpen worden met bewegend beeld
Jeugdbieb.nl
Jeugdbieb is een handige site met
informatieve websites, filmpjes en apps.

Alle leeftijden

Lezen

Alle leeftijden

Lezen

Alle leeftijden

Lezen

Alle leeftijden

Lezen

6 t/m 12 jaar

Informatief

6 t/m 12 jaar

Informatief

8 t/m 15 jaar

Informatief

8 t/m 15 jaar

Informatief

6 t/m 12 jaar

Informatief

https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/alle-e-books-69-jaar
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/alle-informatiee-books
Bibliotheekleden Bibliotheekleden via Computer, tablet en https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-envia inlog
inlog
smartphone
jongeren/6-12/luisterboeken-op-onderwerp
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/alleluisterboeken-6-9-jaar
https://www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app
Bibliotheekleden Bibliotheekleden via Tablet en
via inlog
inlog
smartphone
Lidmaatschap van Lidmaatschap van
Computer, tablet,
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=s
Passend Lezen
Passend Lezen nodig smartphone
uperboek
Vrij beschikbaar
Bibliotheekleden via Computer, tablet,
https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://www.junioreinste
(op basis van IP)
inlog
smartphone
in.nl/bibliotheek/start
Vrij beschikbaar
Bibliotheekleden via Computer, tablet,
https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://junior.winklerpri
(op basis van IP)
inlog
smartphone
ns.com
Vrij beschikbaar
Vrij beschikbaar
Computer, tablet,
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuksmartphone
en-spreekbeurt
Vrij beschikbaar
(op basis van IP)
Vrij beschikbaar

Bibliotheekleden via
inlog
Vrij beschikbaar

E-books (fictie) op
onderwerp 6-12 jaar
Alle e-books (fictie) 6-9
jaar
Alle e-books (informatief)
6-12 jaar
Luisterboeken op
onderwerp 6-12 jaar
Alle luisterboeken 6-9 jaar
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Informatie voor bibliotheekmedewerkers en leesconsulenten

Let op: De bronnen met een inlog zijn alléén voor individuele leden. Scholen en andere instellingen kunnen deze bronnen gebruiken door het afsluiten van een licentie bij de aanbieder van de bron.
Niveau
Soort content Beschikbaarheid beschikbaarheid
Device
Url
Toelichting
(Lezen of
in de bibliotheek thuis
Informatief)

9 - 12 jaar
Jeugdbibliotheek

Landelijke bibliotheekwebsite rondom lezen.
6 t/m 12 jaar
Opgesplitst in 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar.
Met o.a. boekentips, boeken op onderwerp en
campagnes. De ingekochte content voor jeugd
rondom lezen heeft hier ook een plek.

Lezen

Vrij beschikbaar
(Ingekochte
content op basis
van IP)

Vrij beschikbaar
Computer, tablet,
(M.u.v. ingekochte
smartphone
content. Deze is voor
bibliotheekleden via
inlog toegankelijk )

https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar

Bliksem!

Een digitaal interactief prentenboek over de

4 t/m 12 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://projects.bamski.n
l/jeugdbibliotheek/bliksem/index.html

Yoleo

95 Hybideboeken. Dit is lezen met een
8 t/m 12 jaar
meeleesregel en luisteren tegelijk. De titels zijn
van M4 t/m AVI-plus. Speciaal voor kinderen
die lezen lastig vinden.

Lezen

Jeugdleden via inlog Computer of iPad
en eigen Yoleo inlog.
Previewversie zonder
inlog

E-books

E-books (fictie en informatief)

Alle leeftijden

Lezen

Jeugdleden via
inlog en eigen
Yoleo inlog.
Previewversie
zonder inlog
Bibliotheekleden
via inlog

Luisterboeken

Luisterboeken

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Online Bibliotheek-app
Passend Lezen
(Superboek)
Junior Einstein
Winkler Prins Junior
Winkler Prins Studie
Info voor Werkstuk &
Spreekbeurt
Interactieve animaties
(Edumedia)
Jeugdbieb.nl
DataDetox Game

jongen Boi die net als zijn vader Weerman wil
worden. Hij wil zelfs bliksem maken, maar dat is
nog niet zo makkelijk.

App voor het lenen en lezen van e-books en
luisterboeken
Speciaal voor kinderen met dyslexie of een
andere leesbeperking heeft Passend Lezen een
Online oefenen voor alle vakken van de
basisschool voor groep 2 t/m 8.
Encyclopedie voor kinderen met 1500 artikelen,
foto's en filmpjes.
Encyclopedie voor jeugd met 9500 artikelen,
foto's en filmpjes.
Ruim 350 informatieve onderwerpen op 3
niveaus met een selectie van (e-)boeken,
filmpjes en links.
100 informatieve animaties. Diverse
onderwerpen worden met bewegend beeld
uitgelegd.
Jeugdbieb is een handige site met
informatieve websites, filmpjes en apps.
Game over digitale privacy

Alle leeftijden

Lezen

Alle leeftijden

Lezen

6 t/m 12 jaar

Informatief

6 t/m 12 jaar

Informatief

10 t/m 15 jaar

Informatief

8 t/m 15 jaar

Informatief

9 t/m 15 jaar

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://www.yoleo.nl

Computer, tablet,
smartphone en ereader

https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-enjongeren/6-12/e-books-op-onderwerp
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/alle-e-books-912-jaar
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/alle-informatiee-books
Computer, tablet en https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-ensmartphone
jongeren/6-12/luisterboeken-op-onderwerp
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/alleluisterboeken-9-12-jaar
https://www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app

Bibliotheekleden
via inlog
Lidmaatschap van
Passend Lezen
Vrij beschikbaar
(op basis van IP)
Vrij beschikbaar
(op basis van IP)
Vrij beschikbaar
(op basis van IP)
Vrij beschikbaar

Bibliotheekleden via
inlog
Lidmaatschap van
Passend Lezen nodig
Bibliotheekleden via
inlog
Bibliotheekleden via
inlog
Bibliotheekleden via
inlog
Vrij beschikbaar

Tablet en
smartphone
Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone

Informatief

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/interactieveanimaties

6 t/m 12 jaar

Informatief

Vrij beschikbaar

Vrij beschikbaar

https://www.jeugdbieb.nl

8 t/m 12 jaar

Informatief

Vrij beschikbaar

Vrij beschikbaar

Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=s
uperboek
https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://www.junioreinste
in.nl/bibliotheek/start
https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://junior.winklerprin
s.com
https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://studie.winklerprin
s.com
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuken-spreekbeurt

https://game.data-detox.nl/

E-books (fictie) op
onderwerp 6-12 jaar
Alle e-books (fictie) 9-12
jaar
Alle e-books (informatief)
6-12 jaar
Luisterboeken op
onderwerp 6-12 jaar
Alle luisterboeken 9-12
jaar
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Informatie voor bibliotheekmedewerkers en leesconsulenten

Let op: De bronnen met een inlog zijn alléén voor individuele leden. Scholen en andere instellingen kunnen deze bronnen gebruiken door het afsluiten van een licentie bij de aanbieder van de bron.
Niveau
Soort content Beschikbaarheid beschikbaarheid
Device
Url
Toelichting
(Lezen of
in de bibliotheek thuis
Informatief)

12 - 15 jaar
Jeugdbibliotheek

Lezen voor de Lijst

Uittrekselbank

E-books

Landelijke bibliotheekwebsite rondom lezen.
Opgesplitst in 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar.
Met o.a. boekentips, boeken op onderwerp,
campagnes en Lezen voor de lijst. De
ingekochte content voor jeugd rondom lezen
heeft hier ook een plek.
Boeken voor school gerangschikt op niveau.
Opgesplitst in 12-15 jaar en 15-18 jaar. Met
links naar de te lenen materialen, extra
informatie en opdrachten.
Ruim 700 uittreksels van jeugdliteratuur en
circa 110 auteursportretten.
Ruim 2700 uittreksels van literatuur en circa
360 auteursportretten.
E-books (fictie en informatief)

12 tot 18 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(Ingekochte
content op basis
van IP)

Vrij beschikbaar.
Computer, tablet,
(M.u.v. ingekochte
smartphone
content. Deze is voor
bibliotheekleden na
inlog toegankelijk )

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar

12 tot 18 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar

Vrij beschikbaar

Computer, tablet,
smartphone

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/lezen-voor-delijst/12-15-jaar

12 en ouder

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=http://uittrekselbank.nbd
biblion.nl

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone en ereader

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/jeugd-enjongeren/12-18/e-books-op-onderwerp

Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://studie.winklerpri
ns.com
https://12-15.jeugdbibliotheek.nl/weten/interactieveanimaties

Luisterboeken

Luisterboeken

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Online Bibliotheek-app

App voor het lenen en lezen van e-books en
luisterboeken
Speciaal voor kinderen met dyslexie of een
andere leesbeperking heeft Passend Lezen een
Ruim 350 informatieve onderwerpen op 3
niveaus met een selectie van (e-)boeken,
filmpjes en links.
Encyclopedie voor jeugd met 9500 artikelen,
foto's en filmpjes.
100 informatieve animaties. Diverse
onderwerpen worden met bewegend beeld
uitgelegd.

Alle leeftijden

Lezen

Alle leeftijden

Lezen

8 t/m 15 jaar

Informatief

Bibliotheekleden
via inlog
Lidmaatschap van
Passend Lezen
Vrij beschikbaar

Bibliotheekleden via
inlog
Lidmaatschap van
Passend Lezen nodig
Vrij beschikbaar

10 t/m 15 jaar

Informatief

9 t/m 15 jaar

Informatief

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)
Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog
Bibliotheekleden via
inlog

Passend Lezen
(Superboek)
Info voor Werkstuk &
Spreekbeurt
Winkler Prins Studie
Interactieve animaties
(Edumedia)

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alle-e-books12-15-jaar
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/lezen-voor-delijst/12-15-jaar/alle-e-books
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alleinformatie-e-books
Computer, tablet en https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/jeugd-ensmartphone
jongeren/12-18/luisterboeken-op-onderwerp
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alleluisterboeken-12-15-jaar
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/lezen-voor-delijst/12-15-jaar/alle-luisterboeken
Tablet en
https://www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app
smartphone
Computer, tablet,
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=s
smartphone
uperboek
Computer, tablet,
https://12-15.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voorsmartphone
werkstuk-en-spreekbeurt

E-books (fictie) op
onderwerp 12-18 jaar
Alle e-books (fictie) 12-15
jaar
E-books Lezen voor de lijst
12-15 jaar
Alle e-books (informatief)
12-18 jaar
Luisterboeken op
onderwerp 12-18 jaar
Alle luisterboeken 12-15
jaar
Luisterboeken Lezen voor
de lijst 12-15 jaar
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15 - 18 jaar
Jeugdbibliotheek

Informatie voor bibliotheekmedewerkers en leesconsulenten

Let op: De bronnen met een inlog zijn alléén voor individuele leden. Scholen en andere instellingen kunnen deze bronnen gebruiken door het afsluiten van een licentie bij de aanbieder van de bron.
Niveau
Soort content Beschikbaarheid beschikbaarheid
Device
Url
Toelichting
(Lezen of
in de bibliotheek thuis
Informatief)

12 tot 18 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar
(Ingekochte
content op basis
van IP)

Vrij beschikbaar
Computer, tablet,
smartphone
(M.u.v. ingekochte
content. Deze is voor
bibliotheekleden na
inlog toegankelijk )

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar

12 tot 18 jaar

Lezen

Vrij beschikbaar

Vrij beschikbaar

Computer, tablet,
smartphone

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/lezen-voor-delijst/15-18-jaar

12 en ouder

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=http://uittrekselbank.nb
dbiblion.nl

15 en ouder

Lezen

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone

https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://literom.nbdbiblio
n.nl/literom

Vrij beschikbaar

Vrij beschikbaar
Vrij beschikbaar

Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone

https://www.dbnl.org

Vrij beschikbaar

E-books

Informatie over de Nederlandse literatuur, taal 15 jaar en ouder Lezen
en cultuurgeschiedenis
Beschrijving van de geschiedenis van de hele
15 jaar en ouder Lezen
Nederlandse literatuur. Met teksten, beelden
en opdrachten.
E-books (fictie en informatief)
Alle leeftijden
Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone en ereader

Luisterboeken

Luisterboeken

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog

Online Bibliotheek-app

App met e-books en luisterboeken

Alle leeftijden

Lezen

Passend Lezen
(Superboek)

Speciaal voor kinderen met dyslexie of een
andere leesbeperking heeft Passend Lezen een
uitgebreide collectie met gesproken boeken en
karaoke boeken beschikbaar. Hier moeten
kinderen wel apart lid van worden. Tot 18 jaar
is dit lidmaatschap gratis.
Gedigitaliseerde artikelen uit Nederlandse
boeken, kranten en tijdschriften
Oefenen voor het theorie-examen voor
brommer, auto en motor
Krantenartikelen van het FD, ouder dan 3
dagen en tot 13 maanden, zijn te doorzoeken
en te lezen.

Alle leeftijden

Lezen

Bibliotheekleden
via inlog
Lidmaatschap van
Passend Lezen
nodig (dit is alléén
voor kinderen met
een leesbeperking)

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/jeugd-enE-books (fictie) op
onderwerp 12-18 jaar
jongeren/12-18/e-books-op-onderwerp.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alle-e-books- Alle e-books (fictie) 15-18
jaar
15-18-jaar.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alle-e-books- Alle e-books (fictie) 18+ te
leen voor jeugdleden
18-en-ouder.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/lezen-voor-de- E-books Lezen voor de lijst
15-18 jaar
lijst/15-18-jaar/alle-e-books
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alleAlle e-books (informatief)
12-18 jaar
informatie-e-books
Bibliotheekleden via Computer, tablet en https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/jeugd-enLuisterboeken op
onderwerp 12-18 jaar
inlog
smartphone
jongeren/12-18/luisterboeken-op-onderwerp.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alleAlle luisterboeken 15-18
jaar
luisterboeken-15-18-jaar.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/alleAlle luisterboeken 18+ te
leen voor jeugdleden
luisterboeken-volwassenen.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/lezen-voor-de- Luisterboeken Lezen voor
de lijst 15-18 jaar
lijst/15-18-jaar/alle-luisterboeken
Bibliotheekleden via Tablet en
https://www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app
inlog
smartphone
Lidmaatschap van
Computer, tablet,
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=s
Passend Lezen nodig smartphone
uperboek
(dit is alléén voor
kinderen met een
leesbeperking)

15 jaar en ouder Informatief

Vrij beschikbaar

Vrij beschikbaar

15 jaar en ouder Informatief

Vrij beschikbaar
(op basis van IP)
Vrij beschikbaar
(op basis van IP)

Bibliotheekleden via
inlog
Bibliotheekleden via
inlog

Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone
Computer, tablet,
smartphone

Lezen voor de Lijst

Uittrekselbank

Literom

DBNL
Literatuurgeschiedenis

Delpher
Theorie Rijexamen
Financieel Dagblad

Landelijke bibliotheekwebsite rondom lezen.
Opgesplitst in 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar.
Met o.a. boekentips, boeken op onderwerp,
campagnes en Lezen voor de lijst. De
ingekochte content voor jeugd rondom lezen
heeft hier ook een plek.
Boeken voor school gerangschikt op niveau.
Opgesplitst in 12-15 jaar en 15-18 jaar. Met
links naar de te lenen materialen, extra
informatie en opdrachten.
Ruim 700 uittreksels van jeugdliteratuur en
circa 110 auteursportretten.
Ruim 2700 uittreksels van literatuur en circa
360 auteursportretten.
Recensies van Nederlandstalige literatuur en
artikelen over schrijvers die zijn gepubliceerd in
Nederlandse en Belgische dag- en weekbladen.

15 jaar en ouder Informatief

https://www.literatuurgeschiedenis.org

https://www.delpher.nl
https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://theorie.nl/
https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://fd.nl/ob

