
LEES, LUISTER…  
EN LEER!
Met het digitale aanbod van 
de Bibliotheek 

Verdwijn in een luisterboek van de  
online Bibliotheek. Duik in je familie-
geschiedenis met Delpher. Of verbeter 
je computervaardigheden met een 
online cursus. Bij de Bibliotheek gaat 
een digitale wereld voor je open. 

Luisterboeken, e-books en 
tijdschriften

De online Bibliotheek
In de online Bibliotheek vind je duizen- 
den e-books en luisterboeken. Van 
spanning tot feelgood. Lees in de app, 
op je e-reader of op je computer. 
 
TijdschriftenBieb
Met de TijdschriftenBieb heb je altijd 
je favoriete magazines bij je. Lees ze op 
je telefoon of tablet. Van Autoweek tot 
Yoga Magazine.

FD
Als lid van de Bibliotheek heb je online 
toegang tot een deel van de artikelen 
van het Financieele Dagblad (FD). Zo 
blijf je op de hoogte van zakelijk en  
financieel nieuws.

Blijf je ontwikkelen
 
Online cursussen
Met je bibliotheekabonnement heb 
je toegang tot een groot aantal
cursussen van aanbieders Soofos en 
GoodHabitz. Of je nu op zoek bent naar 
taallessen, PowerPoint-tips of sollicita-
tiehulp, er is altijd een cursus voor jou.  

Theorie.nl
Oefen online voor je theorie-examen 
voor auto, bromfiets of motor. De han-
digste manier om je slagingskans te 
vergroten. 



Vind het volledige digitale 
aanbod van de Bibliotheek op:

bibliotheek.nl/digitaal

Oefen je basisvaardigheden
Leren e-mailen, foto’s bewerken of 
whatsappen. Oefenen met taal, rekenen, 
computeren en internetten. In de  
online trainingen van SkillsTown,  
Seniorweb en Oefenen.nl leer je het 
allemaal. Ook als je (nog) geen lid bent 
van de Bibliotheek!

Ontdek en onderzoek

De Consumentenbond
Bekijk de tests van de Consumenten-
bond. Of blader door artikelen over  
bijvoorbeeld reizen, gezondheid of 
geld.

Delpher
In Delpher vind je miljoenen gedigi- 
taliseerde teksten uit Nederlandse 
kranten, boeken en tijdschriften.

DBNL
De Digitale Bibliotheek voor de  
Nederlandse Letteren (DBNL) is een 
online collectie met teksten uit de  
Nederlandse letterkunde, taalkunde  
en cultuurgeschiedenis van de vroegste 
tijd tot nu.
 
WorldCat
Via WorldCat kun je wetenschappelijke 
boeken lenen die je eigen bibliotheek 
niet heeft. Je vindt hier boeken van 
universiteitbibliotheken, musea en  
onderzoeksinstellingen van over de 
hele wereld.


