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Opgelet: in deze
handleiding vind je 

niét de 
codes/werkwijzes
voor de digitale

leerplatformen –
die instructies

staan immers op 
Blackboard per 

onderwijsniveau.



Inhoud:

• Databanken & E-books & E-journals:
• Domeinoverstijgend

• Domeinspecifiek

• PXL-Discovery

• Tijdschriften

• Fysieke PXL-Bibliotheek
• Pearltrees, catalogus & andere uitleentips

Klik op een onderwerp hierboven om door te gaan naar de 
betreffende slides in deze pdf. 

Via       kom je steeds hier terug – verder gebruik je de 
pijltjestoetsen/muis om te navigeren tussen de slides.



Domeinoverstijgend
Academic Search Ultimate Oxford Reference online Premium -

Oxford University Press

Science Direct Van Dale Woordenboeken

Web of Science E-books EBSCO

Springer / Bohn Stafleu incl. 
en Online Journals + E-books Springer E-books Proquest

Wiley Online Library DoKS

Gopress EndNote

NexisUni (voorheen LexisNexis)

Databanken & E-books & E-journals

Klik hierboven door naar de slides over de specifieke Databanken & E-books & E-journals om ze beter te leren kennen.
• Weet je niet hoe je via de site bij de databanken komt? Klik hier voor het instructiefilmpje ‘Toegang tot de digitale informatie’

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Domeinspecifiek* 

Databanken & E-books & E-journals

Op de volgende slides zie je enkele voorbeelden rond ‘Onderwijs’ die NIET bij ‘domeinoverstijgend’ staan.
* Er zijn enorm veel databanken, dit zijn slechts enkele voorbeelden. Je kan in onze databankenlijst filteren op de gewenste vakgebieden 

=> klik en scroll door tot ‘Wegwijs in de databankenlijst: filteren op vakgebied’
Je mag dus ook bij andere vakgebieden gaan neuzen, beperk jezelf niet enkel tot ‘jouw’ domein.

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Domeinspecifiek* 
Leerplatformen & leerplannen… => zie handleiding op BB

De Taalsector Elsevier E-books (biologie en L.O.)

Levende Talen Trends TOP 30.000 (economie en 
bedrijfsorganisatie)

Onze Taal Opgelet: er zijn nog véél meer 
interessante databanken die we hier 
niet allemaal kunnen opnemen, 
want PXL-Education is héél breed.

Afhankelijk van jouw richting 
kan je dus nog filteren op bv. 
‘Economie’, ‘Communicatie’, 
‘Kunst’, ‘IT’, ‘Technologie’… 

Oxford Art Online &  
Oxford Music Online

Routledge

Arts & Architecture

Databanken & E-books & E-journals

Klik hierboven door naar de slides over de specifieke Databanken & E-books & E-journals om ze beter te leren kennen.
* Er zijn enorm veel databanken, dit zijn slechts enkele voorbeelden. Je kan in onze databankenlijst filteren op de gewenste vakgebieden 

=> klik en scroll door tot ‘Wegwijs in de databankenlijst: filteren op vakgebied’
Je mag dus ook bij andere vakgebieden gaan neuzen, beperk jezelf niet enkel tot ‘jouw’ domein.

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Academic Search Ultimate
• een internationale databank met meer dan 8300 (waarvan 4500 full text) wetenschappelijke 

tijdschriften en literatuurverwijzingen op diverse vakgebieden.
• Meestal kan je een artikel downloaden als PDF. Vaak is het ook mogelijk om de HTML 

Full Text te beluisteren of te vertalen naar o.a. het Nederlands

Databanken & E-books & E-journals



Academic Search Ultimate
• of je zoekt via ‘Publications’

Databanken & E-books & E-journals



Academic Search Ultimate
• Kies voor de gewenste uitgave en het gewenste nummer

Databanken & E-books & E-journals



Science Direct
• Wetenschappelijke tijdschriften (Elsevier) met 

inhoudstafel, abstracts en/of full text. 
• Schoollicentie via IP-adres. 

Web of Science
• Schoollicentie via IP-adres.
• Portaalsite van ISI (Institute of Scientific Information) die 

toegang biedt tot Web of Science met bibliografische 
informatie uit vaktijdschriften.

Databanken & E-books & E-journals



Springer / Bohn Stafleu
• Bohn Stafleu is 

opgenomen in Springer
• bij databanken zoeken 

op ‘Springer’ =>
• allemaal via IP-adres

Databanken & E-books & E-journals

1

2

3

4



1) Bohn Stafleu - Springer (Nederlandstalig) 
• specifiek zoeken in 4 specifieke collecties in het Nederlands

2) Bohn Stafleu - Springer e-books gezondheidszorg
• filtert al op e-books rond dit thema in het Nederlands

alle publicaties

geestelijke gezondheidszorg

ziekenhuis

alle E-Books (zie E-books)

Databanken & E-books & E-journals

Tip: vergeet niet om ‘Include Preview-Only content’ 
uit te schakelen om enkel full-text info te krijgen. 



3) Bohn Stafleu - Springer (Engelstalig) 
• volledige databank
• zoeken op discipline / zoekterm

2) Bohn Stafleu - Springer e-journals
• filtert op Nederlandstalige digitale versies van tijdschriften

Databanken & E-books & E-journals



Wiley Online Library
• Full text info vaktijdschriften van uitgeverij Wiley.
• Schoollicentie via IP-adres.
• Werkt niet optimaal in Internet Explorer. FireFox, 

Google Chrome of Safari zijn betere alternatieven.
• Zoeken op thema of via ‘Publications’

Databanken & E-books & E-journals



Gopress
• Digitaal mediaplatform met kranten & tijdschriften
• Je kan op 2 manieren inloggen:

• Autologin – enkel on campus!
• Na registratie met je PXL-mailadres met een 

persoonlijk account (dan kan je artikels en 
zoekopdrachten opslaan) – ook off campus

• Je kunt op 2 manieren zoeken:
• Via de Kiosk kan je 5 edities doorbladeren
Opgelet: er is vertraging door licentievoorwaarden. 
De 2 nieuwste publicaties kan je nog niet zien (dus de 
vertraging is bij een krant 2 dagen, bij een weekblad 2 
weken, bij een maandblad 2 maanden). Na het 
verschijnen van enkele nieuwe edities worden de oude 
dus ‘overschreven’.

• Via de zoekbalk kan je op titel (bijna) alle artikels 
blijvend terugvinden.

Opgelet: ook hier geldt de vertraging, maar er is geen 
‘einde’ dus de artikels blijven wel staan.

• Je kunt filteren op verschillende media en data naar 
wens via ‘meer opties’ en de bronnen onder de zoekbalk

Databanken & E-books & E-journals
=> TIP: zie ook de aparte instructiefilmpjes over Gopress en NexisUni (klik en scroll naar beneden)

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#SpecifiekeDatabanken


Databanken & E-books & E-journals

Nexis Uni
(voorheen LexisNexis Academic)
• Newsportal met artikelen uit binnenlandse en buitenlandse kranten en magazines
• Schoollicentie via IP-adres - alleen te raadplegen op de PXL-campus
• Ook bedrijfsinformatie vind je gemakkelijk (wijzig bij ‘Guided Search’)
• Tip: geavanceerde zoekopdrachten mogelijk (met hulp bij het werken met 

connectoren)

=> TIP: zie ook de aparte instructiefilmpjes over Gopress en NexisUni (klik en scroll naar beneden)

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#SpecifiekeDatabanken


Oxford Reference online Premium - Oxford University Press
• ca. 150 Engelstalige algemene naslagwerken en 

(vak)woordenboeken 
• tevens toegang tot een groot aantal titels uit de Oxford 

Companion reeks
• de databank kan je als geheel (1) doorzoeken, maar ook per 

onderwerp (2) en per type (3)

Databanken & E-books & E-journals

2 3 1

2) zoeken per onderwerp 

3) zoeken per type

Engels woordenboek vertaalwoordenboeken

Tijdlijnen vanaf 1000 v. Chr.

Quotes van 
bekende mensen  



Databanken & E-books & E-journals

Van Dale woordenboeken

• Dikke Van Dale
• Nederlands
• Nederlands-Engels/ Engels-Nederlands
• Nederlands-Duits/ Duits-Nederlands 
• Nederlands-Frans/ Frans-Nederlands
• Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands
• Nederlands-Portugees / Portugees-Nederlands
• Nederlands-Italiaans / Italiaans-Nederlands

NIEUW: Junior Van Dale / Dikke van Dale (via wisselknop rechts bovenaan)
=> TIP: zie ook het aparte instructiefilmpje over Van Dale (klik en scroll naar beneden)

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#SpecifiekeDatabanken


Databanken & E-books & E-journals

E-books EBSCO Academic Collection

=> TIP: zie ook het aparte instructiefilmpje over e-books (klik en scroll naar beneden)

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Databanken & E-books & E-journals

ProQuest e-Books voor diverse thema’s

=> TIP: zie ook het aparte instructiefilmpje over e-books (klik en scroll naar beneden)

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


DoKS (Document and knowledge sharing application)
• webplatform voor beheer en publicatie van afstudeerprojecten in België. 
• abstracts van afgestudeerden beschikbaar; soms full text in pdf. 

PXL-eindwerken vanaf 2014

PHL-eindwerken van 2008 tot 2013
Xios-eindwerken van 2008 tot 2013

TIP: check ook de talentenkrant via onze website

Databanken & E-books & E-journals

http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Eindwerken.html


Je kunt gaan zoeken op verschillende manieren:
- op auteur (en daarna verder op zoekterm)
- op departement (en daarna verder per opleiding en op zoekterm)
- op jaar (en daarna verder per opleiding en op zoekterm)
- ofwel via de zoekbalk bovenaan in alle eindwerken tegelijk. 

N.B. Enkel eindwerken die worden toegelaten door de opleiding én waarvan de 
eigenaar toestemming geeft, komen fulltext online.

Databanken & E-books & E-journals



Databanken & E-books & E-journals



EndNote
• Bijhouden van een database van referenties
• Downloaden van referenties vanuit andere 

databases.
• Hogeschool PXL heeft een algemene licentie op 

EndNote.
• Studenten/medewerkers van de PXL kunnen 

van deze software gebruik maken via 
Blackboard => PXL ALG: Laptop

TIP: Download  ook  de aparte powerpoint. 
Hierin staat alles uitgelegd over download, 
installatie en gebruik.
N.B. Reference Manager wordt niet meer 
ondersteund.

Databanken & E-books & E-journals



De Taalsector
• 1 user met login
=> de login vind je op BB, de 
link staat daar alsook in de 
databankenlijst

Databanken & E-books & E-journals



Levende Talen
• Vereniging van Leraren in Levende Talen
• met full text toegang tot het archief Levende Talen 

(Tijdschrift en Magazine)
• doorklikken via Publicaties => Tijdschrift => Klik hier 

voor het archief (in opbouw) van LTM en LTT 
=> de link + login vind je op BB, want het is een 
tijdschrift!

Onze Taal
• E-journal met full-text toegang tot alle digitale 

artikelen van Onze Taal (vanaf 2008) en tot het 
archief => de link + login vind je op BB, want 
het is een tijdschrift!

Databanken & E-books & E-journals



Oxford Art Online
• Online toegang tot "The Dictionary of Art”
• Licentie voor twee gelijktijdige users.

Databanken & E-books & E-journals

Oxford Music Online
• meer dan 50.000 artikelen over alle aspecten van de 

muziek, van de oudheid tot heden, biografieën, 
overzichten van werken, muziekfragmenten en 
duizenden links naar muzieksites en geluidsarchieven. 



Routledge 
• Handboekencollectie voor het domein 

‘Communication and Media’ 
• Vink eerst ‘Full access only’ aan

Databanken & E-books & E-journals
=> TIP: zie ook het aparte instructiefilmpje over e-books (klik en scroll naar beneden)

Arts & Architecture Source
• Deze databank van EBSCO biedt toegang tot 

meer dan 600 tijdschriften uit verschillende 
artistieke domeinen, waaronder architectuur 
en architectuurgeschiedenis, film, fotografie, 
grafisch design, kunstgeschiedenis, 
landschapsarchitectuur, televisie en video.

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Databanken & E-books & E-journals
=> TIP: zie ook het aparte instructiefilmpje over e-books (klik en scroll naar beneden)

Trends Top 30.000
• bevat actuele bedrijfsinformatie inclusief jaarrekeningen
• bevat webtools voor financiële analyse, doelgerichte 

prospectie en geomarketing
• 10 gelijktijdige users

E-books Elsevier (Sobotta)
• Via de ‘bookshelf’ vind je alle beschikbare titels, 

inclusief de verschillende delen van de Sobotta. 
Klik op ‘Online reading options’

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Met één zoekactie razendsnel in meerdere databanken én 
e-books zoeken => PXL-Discovery (zie wegwijs powerpoint)

PXL-Discovery
=> TIP: zie ook het aparte instructiefilmpje over de PXL-Discovery (klik en scroll naar beneden)

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Zoeken op publicatie

PXL-Discovery



Geef een volledig  
stuk van de titel in.

Of zoek zelf tussen de disciplines

PXL-Discovery



De up-to-date tijdschriftenlijst vind je hier (of klik op onderstaande afbeelding). 
Ze zijn geordend per vakgebied (voor je opleiding kunnen meerdere gebieden interessant zijn!).

Tijdschriften

=> TIP: zie ook het aparte instructiefilmpje over de digitale tijdschriften (klik en scroll naar beneden)

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Tijdschriftencollectie-PXL-bibliotheek.html
https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Tijdschriftencollectie-PXL-bibliotheek.html
https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-E-info-handleidingen.html#Instructiefilmpjes


Fysieke PXL-Bibliotheek: Campus Vildersstraat
Voornamelijk op deze campus zijn de boeken voor 

PXL-Education terug te vinden (zie ook onze catalogus).
Contact: 011/775636 / bibliotheek@pxl.be

https://catalogus.pxl.be/
mailto:bibliotheek@pxl.be


Wil je snel weten welke nieuwe boeken we hebben 
toegevoegd aan onze collectie?
Bekijk je liever covers van boeken i.p.v. op trefwoord of 
titel te zoeken in onze catalogus?

Dan heb je geluk! We houden namelijk ook onze 
aanwinsten bij op Pearltrees.

Je kan je rechtstreeks naar het juiste jaartal toe gaan en 
volgens naar jouw domein, maar je kan ook via de map 
thematafels naar interessante boeken per thema 
doorklikken. 

Via deze pagina vind je alle informatie terug.

Tip: aanwinsten én thematafels bekijken via Pearltrees

Pearltrees PXL-Bibliotheek

http://www.pearltrees.com/pxl_bibliotheek
http://www.pearltrees.com/pxl_bibliotheek/aanwinsten/id22273493
http://www.pearltrees.com/pxl_bibliotheek/thematafels/id22273500
http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Aanwinsten.html


Via de website kan je naar de catalogus gaan. 
Vanuit de PXL-catalogus kun je om te beginnen onze eigen catalogus raadplegen.

direct ruim zoeken

zoeken op 
titel / 
auteur / 
vrije tekst 
etc. om de 
gewenste 
materialen 
op te sporen

Catalogus PXL-Bibliotheek

https://olib.pxl.be/


Catalogus BHL

Je kan ook rechtsreeks de catalogus van de Bibliotheek Hasselt-Limburg (BHL) raadplegen. 
In de catalogus kun je je zoekterm ingeven en ter plaatse het boek gaan uitlenen.
Vanaf de start van het academiejaar kun je een gratis lezerskaart aanvragen via de website van de PXL-Bibliotheek. Met 
deze lidkaart kan je in al deze bibliotheken boeken, cd’s en dvd’s ontlenen. Deze dien je vervolgens zelf af te halen op de 
locatie Dusart. Daar kun je bovendien gratis op internet. 
In Kuringen zit de 2e vestiging, die gespecialiseerd is in kinder- en jeugdboeken.

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Samenwerking-met-andere-bibliotheken.html


Educatief Centrum RTC Limburg UHasselt: Campusbibliotheek & RBL

…is een schat aan educatieve materialen en 
methodieken, een bron van inspiratie voor 
iedereen die met kinderen en jongeren werkt. 

Het Educatief Centrum is een gespecialiseerd 
leercentrum binnen het flankerend 
onderwijsbeleid van de provincie Limburg. Je kan 
gratis lid worden.

Contact:
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt 
011/23.82.44 
educatiefcentrum@limburg.be

Meer info: 
http://www.limburg.be/educatiefcentrum

Hier vind je didactisch materiaal op het gebied 
van mechanica-elektriciteit, auto’s, bouw, 
handel, hout, thermografie, personenzorg en 
reanimatie. Hierbij kun je denken aan:
• verdeelborden; LANTEK II
• CAN-bus systemen
• veiligheidskoffers
• thermografische camera’s
• reanimatiepoppen + RESCUEMATE © 
• ACT-FAST
• simulatoren (bv. ouderdomssimulator)
• snoezelkoffer
• …

Je kan dit materiaal kosteloos uitlenen, bv. als 
ondersteuning bij stage voor max. 2 weken (tenzij 
anders vermeld). Meer info:
https://rtclimburg.be/uitleendienst/

Contact:
T2-Campus, Thor Park 8040 
Lokaal 2.42
3600 Genk
089/30.99.20
info@rtclimburg.be

Via de samenwerking binnen de associatie mag 
je ook uitlenen bij Universiteit Hasselt. Je kan 
hier via eduroam ook op het internet surfen.

Contact Campusbibliotheek UHasselt:
Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D
3590 Diepenbeek
011/26.81.23
bib@uhasselt.be

Daarnaast is er ook de Rechtsbibliotheek voor 
degenen die bezig zijn met recht.
Meer info en openingsuren vind je op: 
http://www.uhasselt.be/rechtsbibliotheeklimburg

Contact RBL:
Gerechtsgebouw
Parklaan 3500 Hasselt (aan het station)

Andere uitleentips

TIP: denk ook aan de Makerspace op campus Diepenbeek als je zélf materialen 
wil maken. Voor meer info, zie: https://makerspace.pxluhasselt.be/

mailto:educatiefcentrum@limburg.be
http://www.limburg.be/educatiefcentrum
https://rtclimburg.be/uitleendienst/
mailto:info@rtclimburg.be
http://www.uhasselt.be/rechtsbibliotheeklimburg
https://makerspace.pxluhasselt.be/


Succes namens het team van de               !  

Campus Diepenbeek Campus Elfde Linie Campus Vildersstraat

Bekijk hier onze openingsuren per campus.

https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Openingsuren-en-sluitingsdagen.html
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