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Inleiding en verantwoording 
Naar aanleiding van een vraag over de stand van zaken met betrekking tot 

het huidig aanbod van onderwijsgerelateerde eBooks in het Nederlands, is 

een eerste inventarisatie gemaakt van het aanbod van Nederlandstalige 

boeken die als eBook te verkrijgen zijn. 

Dit document bevat het resultaat van de eerste inventarisatie die op 8-11-

2009 afgerond is. Het document is samengesteld op basis van de vrij online 

beschikbare informatie op dat moment. Dat betekent dat er mogelijk 

onjuistheden inzitten, informatie ontbreekt, nog niet publieke 

ontwikkelingen niet zijn meegenomen. 

Ben je vertegenwoordiger van een van de websites/partijen die hieronder 

genoemd worden en ben je van mening dat er feitelijke onjuistheden staan, 

of wil je de informatie aanvullen/verbeteren met nieuwe informatie, laat dat 

dan even weten door het versturen van een mail naar 

pierre@gosoftonline.com 

Hieronder worden online eBook winkels besproken waar je als Nederlander 

eBooks kunt kopen. Per winkel wordt zo veel mogelijk beschrijvende 

http://www.gorissen.info/Pierre
mailto:pierre@gosoftonline.com


informatie gegeven met betrekking tot de mate waarin er 

onderwijsgerelateerde eBooks in het Nederlands te koop zijn. Omdat bleek 

dat lang niet alle uitgevers die zich richten op het onderwijs in Nederland 

met eBooks bij die online winkels vertegenwoordigd zijn, is er van een aantal 

van hen aansluitend een overzicht van beschikbare informatie of alternatieve 

initiatieven op dit gebied opgenomen. 

eBooks online kopen 
De sites hieronder staan in willekeurige volgorde met uitzondering van de 

site die als eerste besproken wordt: bol.com 

Deze online winkel voor eBooks en boeken op papier is met afstand het 

compleetst voor wat betreft het op onderwijs gericht aanbod. 

N.B. in een aantal gevallen waren de internetadressen heel lang. In dit 

gevallen is gebruik gemaakt van de TinyURL.com (zie: 

http://www.tinyurl.com/ ) dienst om een kortere URL te genereren. Bij het 

invoeren van die URL in de browser (of bij het er op klikken) wordt 

doorverwezen naar de daadwerkelijke URL en website! 

Bol.com 

URL: http://tinyurl.com/yakcfl5  

Formaten: EPUB met DRM 

Bol.com heeft een grote verzameling boeken (ruim 100.000 Engelstalig en 

ruim 2.000 Nederlandstalig) in verschillende categorieën. Bol.com heeft een 

categorie "school en studie" met 1.455 boeken. Enkele voorbeelden van 

Nederlandse boeken: 

 Digitale Didactiek (G.Baars) - digitaal €17,50 / paperback €25,00 

http://tinyurl.com/ydpsvwz  

http://www.tinyurl.com/
http://tinyurl.com/yakcfl5
http://tinyurl.com/ydpsvwz


 Pedagoochelen (D.Deckers) - digitaal €9,25 / als paperback niet meer 

verkrijgbaar  

http://tinyurl.com/y9mjncu  

Bol.com verkoopt de uitreksels van StudentsOnly voor €7,95 per stuk. Ook de 

boeken van Boom uitgevers zijn bij Bol.com te vinden. 

De verschillende versies van boeken zijn op de website aan elkaar gekoppeld, 

dat betekent dat bij de informatie over een boek op papier (indien 

beschikbaar) een link is opgenomen naar de eBook-versie en omgekeerd. 

Academic Service 

URL: http://howtomanage.academicservice.nl/site/ebooks.html  

Formaat: PDF 

Belangrijkste doel van de "How to manage" site van Academic Service is, 

volgens hun eigen toelichting, om een virtuele plek te creëren waar 

managers en professionals in contact kunnen komen met kennis, informatie 

en professionals uit de dagelijkse managementwereld. Als onderdeel daarvan 

worden ook PDF-versies van een aantal (op dit moment zeven) boeken 

aangeboden. 

Enkele voorbeelden van Nederlandse boeken die via de site te verkrijgen zijn: 

 De e-mailjungle (Annerieke Broekema en Liset Ratelband) – gratis 

http://tinyurl.com/yejrtqw  

 Wat is jouw excuus? (John Foppe) – gratis 

http://tinyurl.com/yez2zyu  
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Selexyz 

URL: http://www.selexyzebooks.nl/  

Formaten: EPUB met DRM en PDF met DRM 

Selexyz biedt, volgens de eigen site, ruim 50.000 e-books aan. Enkele 

voorbeelden van Nederlandse boeken: 

 De kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk (H. 

Broekkamp en B. van Hout-Wolters) - digitaal €13,30 (Adobe PDF met 

DRM) / paperback €13,00 

http://tinyurl.com/ybbsbca  

Helaas een boek dat digitaal meer moet kosten dan op papier. 

 Wat zou Google doen? (J.Jarvis) - digitaal €17,85 (EPUB met DRM) / 

paperback €19,90 

http://tinyurl.com/ydtkw7e  

Selexyz verkoopt de uitreksels voor boeken op papier van StudentsOnly voor 

€5,95 per stuk in PDF formaat (met DRM). 

e-bookweb.nl 

URL: http://tinyurl.com/yaoqcya   

Formaat: EPUB 

De site heeft een uitgebreid aanbod eBooks en een categorie "Educatieve 

uitgaven" maar is wat moeilijk door te bladeren omdat je eerst een aantal 

niveaus diep moet zonder te zien hoeveel boeken er in die categorie 

beschikbaar zijn. 

Voor €10 per jaar kun je lid worden van de site en krijg je 10% korting op de 

aanschaf van boeken. Ook hier zijn de uitreksels van StudentsOnly te koop 

voor €5,95 per stuk. Daar zou je 10% korting (€0,59) op kunnen krijgen bij 

een lidmaatschap, maar je per jaar minimaal voor €100,- aan eBooks moeten 

kopen om het lidmaatschapbedrag terug te verdienen. 

http://www.selexyzebooks.nl/
http://tinyurl.com/ybbsbca
http://tinyurl.com/ydtkw7e
http://tinyurl.com/yaoqcya


ebook.nl 

URL: http://www.ebook.nl/store/  

Formaten: EPUB en Mobipocket 

De site heeft geen categorie "onderwijs", maar in de categorie "sociologie" is 

op onderwijs gericht achtergrondmateriaal te vinden. 

Boox.nl 

URL: http://tinyurl.com/ycntqeb  

Formaten: NVT 

De afbeelding bij "digitale uitgaven" (een boek dat uit een iMac komt) deed 

vermoeden dat de site ook eBooks verkoopt, maar het blijken audioboeken 

te zijn. Die worden op CD/DVD uitgeleverd. 

Studentensupport.nl 

URL: http://bookboon.com/nl/studie  

Formaat: PDF 

De site biedt gratis studieboeken die niet direct op eBookreaders, maar meer 

op "printers" gericht lijken. De boeken zijn gratis maar zijn voorzien van 

advertenties in de PDF. 

Studon 

URL: http://www.studon.nl/  

Formaat: EPUB 

De categorie "Onderwijs" zit onder de categorie "sociale wetenschappen" 

dus vond ik hem niet meteen. Zo te zien komen er nog de nodige nieuwe 

boeken uit op dit gebied, er staat bij een groot deel van de boeken in die 

categorie dat ze verwacht worden (maar nog niet te koop zijn). Dit zijn 

dezelfde boeken als ook bij Bruna wel genoemd worden maar niet te koop 

zijn.  

http://www.ebook.nl/store/
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Ook hier zijn de uitreksels van StudentsOnly te koop voor €5,95 per stuk en 

ook Boom is er te vinden. 

Digitale Boekenlezer 

URL: http://www.digitaleboekenlezer.nl/  

Formaat: PDF en EPUB met DRM 

Deze site bevat veel van de 'standaard' gratis Nederlandstalige eBooks 

waaronder Nederlandstalige jeugdboeken die je ook bij Gutenberg kunt 

vinden. Het winkelgedeelte is niet meer dan een voorkant voor bol.com, 

zodra je een boek wilt aanschaffen wordt je doorverwezen naar die site. 

Unibook.com 

URL: http://tinyurl.com/ydytw9v  

Formaat: EPUB 

Ruim 3.000 eBooks, geen categorie "onderwijs". Ook hier zijn de uitreksels 

van StudentsOnly te koop voor €5,95 per stuk. Ook Boom is er te vinden via 

de zoekfunctie. 

Boom Onderwijs 

URL: http://www.boomonderwijs.nl/uitgaven/ebooks  

Formaat: PDF 

De uitgaven van Boom zijn in verschillende online winkels voor eBooks te 

vinden. De eigen site biedt toegang tot PDF-versies van achtergrondmateriaal 

bij een tiental boeken van Boom Onderwijs. De digitale versies van de 

boeken zijn via Bol.com te koop, de website verwijst je daar naar toe door. 

Een voorbeeld: 

 Projectmatig werken / druk 1 (Jan Verhaar) Bol.com prijzen: digitaal 

€19,00 (EPUB met DRM) / paperback €27,00 / 2e hands vanaf €17,99 

http://www.digitaleboekenlezer.nl/
http://tinyurl.com/ydytw9v
http://www.boomonderwijs.nl/uitgaven/ebooks


 Via Boomonderwijs.nl kun je dan de bijlagen bij het boek als PDF 

downloaden. 

Kluwer eBooks 

URL: http://www.kluwerebooks.nl/  

Formaat: Online 

Kluwer biedt via hun website een aantal eBooks aan op Juridisch en 

Taalkundig gebied. De eBooks van Kluwer kunnen niet gedownload worden! 

De site zegt daar zelf het volgende over: "Met overal lezen, bedoelen wij 

online lezen. Dit betekent dat het mobile device online moet zijn - lees: met 

het internet moet zijn verbonden. Ebooks op kluwerebooks.nl kunnen online 

overal worden gelezen, mits het mobile device dat wordt gebruikt de 

beschikking heeft over een internetverbinding: wifi/wlan, edge, umts, gprs." 

en: "Met mobile device bedoelen we een Apple iPod Touch, Apple iPhone, 

internettablet Nokia N810 of een mobiele telefoon, smartphone of pda, die 

op lcd-schermtechnologie is gebaseerd. Echter niet de zogenaamde 

ebookreaders, die op e-ink-schermtechnologie gebaseerd." 

Op basis hiervan zou Kluwer bij de categorie "uitgevers zonder 

downloadbare eBooks" moeten/kunnen staan. 

StudentsOnly 

URL: http://www.studentsonly.nl/  

Formaat: PDF 

Bij Students Only kun je digitale versies aanschaffen van samenvattingen van 

boeken die in Nederland in het onderwijs in gebruik zijn. Bijvoorbeeld: 

Uitreksel van AIV: Informatiekunde voor het HBO Via de site is deze in drie 

delen van elk €1,30 te koop. Daarvoor moet je via een 0900-nummer met je 

telefoon een code downloaden om een deel te downloaden. De site van 

StudentsOnly verwijst naar Bol.com als alternatieve locatie om het geheel 

http://www.kluwerebooks.nl/
http://www.studentsonly.nl/


aan te schaffen voor €7,95. Opvallend is dat ze op een aantal andere plekken 

voor €5,95 te koop zijn. 

e-bookcenter.nl 

URL: http://www.e-bookcenter.nl/e-books.html  

Formaat: PDF 

De site heeft een niet al te grote verzameling eBooks in PDF formaat. Op de 

contactpagina zeggen ze zelf: "Wij hebben geen specifieke doelgroep waar 

wij ons op focussen". Een aantal van de boeken zou je onderwijs gericht 

kunnen noemen. 

Bruna.nl 

URL: http://tinyurl.com/yjzcdh4  

Formaten: PDF en EPUB 

Ook Bruna.nl biedt elektronische boeken aan. Volgens de teller op de site zijn 

het er 3.338. Ook hier zijn de uitreksels van StudentsOnly te koop voor €5,95 

per stuk en Boom is ook hier vertegenwoordigd. De site bevat een heleboel 

boeken in de categorie Studieboeken die als status "Niet leverbaar" hebben. 

Bijvoorbeeld: 

 Anatomie en fysiologie van Pearson Education Benelux 

http://tinyurl.com/yawn4pl  

 Verslaving van Reed business 

http://www.bruna.nl/boeken/verslaving-9789035231313  

 De ontwikkeling van het kind uitgegeven door Koninklijke van Gorcum 

uitgevers.  

http://tinyurl.com/ybj524a  

In alle drie de gevallen is er wel een editie van het boek op papier 

beschikbaar. De bij de boeken genoemde ISBN's hebben wel een vermelding 

http://www.e-bookcenter.nl/e-books.html
http://tinyurl.com/yjzcdh4
http://tinyurl.com/yawn4pl
http://www.bruna.nl/boeken/verslaving-9789035231313
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onder "Eboek : Epub met Adobe DRM" op titelbank.nl 

(http://www.titelbank.nl/ ), het lijkt er dus op dat uitgevers alvast ISBN's 

registreren voor elektronische versies van boeken ook al maken ze die 

versies nog niet beschikbaar. Bruna.nl is, zover bekend, de enige site die ze 

ook in de collectie opneemt. Daarmee wordt de collectie wel flink 

opgeblazen. 

Libris.nl 

URL: http://www.libris.nl/  

Formaten: EPUB en Mobipocket 

Libris beschrijft hun eigen aanbod als volgt: "Wij bieden álle beschikbare 

eBooks aan van de meest gangbare Nederlandse uitgevers, zoals o.a. Querido 

(uitgever van o.a. Thomas Rosenboom, Zoete mond), Arbeiderspers (uitgever 

van o.a. Maarten 't Hart, Verlovingstijd) en Bruna (uitgever van o.a. Stieg 

Larsson, Millennium). Overal waar mogelijk bieden wij zowel EPUB- als 

Mobipocket-formaat aan." Via de zoekfunctie kunnen de verschillende 

eBooks gevonden worden, er "naar toe navigeren" gaat niet zo eenvoudig. 

Amazon.com 

URL: http://www.amazon.com/  

Formaat: Kindle 

Met de officiële introductie van de Kindle 2 in Nederland (en ruim 100 

andere landen) is nu ook het Kindle-deel van de Amazon.com website 

toegankelijk gemaakt voor klanten uit Nederland. Niet alle boeken die voor 

de VS beschikbaar zijn, zijn ook voor Nederland beschikbaar. Amazon biedt 

op dit moment nog geen Nederlandstalige eBooks aan. 

  

http://www.titelbank.nl/
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Uitgevers zonder downloadbare eBooks 
Er bleken een groot aantal, bekende, uitgevers niet vertegenwoordigd bij de 

hierboven beschreven online winkels voor eBooks. Van een aantal van hen is 

hieronder beschreven of er andere elektronische aanvullingen op hun 

uitgaven op papier beschikbaar zijn. Deze lijst is niet compleet. Voor een 

completere lijst met op het onderwijs gerichte uitgevers zie: 

http://www.b9.nl/uitgevers/educatief.htm  

Koninklijke van Gorcum uitgevers 

URL: http://www.vangorcum.nl/  

Op de website van Koninklijke van Gorcum uitgevers staat geen enkele 

verwijzing naar elektronische boeken. Je kunt er wel boeken op papier 

bestellen in de webwinkel. De boeken zijn wel in Google Books opgenomen, 

daar kun je een voorbeeld bekijken, maar ook daar niet volledig elektronisch 

beschikbaar. 

Bijvoorbeeld: 

 Jongeren en hun digitale wereld (Wijngaards G., Fransen J., Swager P.) 

- paperback €15,50 

http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4227  

Google books pagina:   

http://books.google.com/books?id=gUE5Zg-g1HkC&hl=nl  

Amazon.com versie: 

http://www.amazon.com/gp/product/9023242750  

Ook de, vertaalde, via Amazon.com verkrijgbare versie is niet 

elektronisch beschikbaar. In dit geval is er ook (nog) geen ISBN voor 

een EPUB-versie aangemaakt. 
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Noordhoff uitgevers 

URL: http://www.noordhoffuitgevers.nl/  

Op de website van Noordhoff uitgevers geen informatie over elektronische 

boeken. Wel kun je materiaal voor een aantal methodes gebruiken in een 

elektronische leeromgeving (Teletop, It's Learning, N@Tschool, Moodle), ook 

bieden ze online digitale proefwerken aan. 

ThiemeMeulenhoff 

URL: http://www.thiememeulenhoff.nl/  

Op de site van ThiemeMeulenhoff geen informatie over eBooks. Wel is er 

voor een aantal boeken aanvullend materiaal beschikbaar. 

Bijvoorbeeld: 

 Onderneming en omgeving - Basiskennis economie voor het hbo (dr. 

R. Schöndorff, drs. J.F.B. Pleus, dr. C.A. de Kam) 

http://tinyurl.com/y98q7gh  

Als paperback (o.a) via bol.com verkrijgbaar voor €68,30  

http://tinyurl.com/yedanj4  

Deze methode heeft een ondersteunende website:  

http://tinyurl.com/ye55uk9  

en ook is het boek (deels) online in te zien: 

http://tinyurl.com/ye4fupr  

Malmberg 

URL: http://www.malmberg.nl/  

Zover op de website te zien biedt Malmberg geen downloadbare eBooks 

van/bij hun methoden aan. Malmberg biedt ePack's aan, dit is online toegang 

tot een methodesite. Desgewenst kan dit ook vanuit de elektronische 

leeromgeving van de onderwijsinstelling gebeuren. 

http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.thiememeulenhoff.nl/
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Uitgeverij Educatief 

URL: http://www.educatief.nl/  

Geen informatie over digitale uitgaven van hun boeken. 

Uitgeverij Esstede 

URL: http://www.esstede.nl/  

Geen informatie over digitale uitgaves van hun boeken. 

EPN 

URL: http://www.epn.nl/  

Geen informatie over eBooks van EPN op hun website. 

EPN heeft Boek & Web, vergelijkbaar met de ePacks van Malmberg en ICT in 

ELO van Noordhoff waarbij de online methodensite vanuit de elektronische 

leeromgeving van de onderwijsinstelling te bereiken is. 
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eBooks in de Bibliotheek en andere 

onderwijsgerelateerde eBooks 
N.B. Dit is een onderwerp waar ik helaas nog weinig van weet. Daar komt bij 

dat de sites van de verschillende onderwijsinstellingen en mogelijke 

informatie ovr hun eBook-aanbod goed verstopt zitten. Zie het dus als een 

eerste aanzet. 

TU/e 

URL: http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/digibib/e_books/  

De bibliotheek van de TU/e zegt het volgende over eBooks: "Boeken, vooral 

naslagwerken en handboeken zijn vaak ook in elektronische (digitale) vorm 

beschikbaar. Helaas nog lang niet met het gebruiksgemak dat gewenst is. De 

bibliotheek is daarom kritisch bij het aankopen van E-books. De collectie E-

books zal de komende jaren echter systematisch uitgebreid gaan worden". 

Een aantal van de eBooks is als PDF te downloaden. 

Biblio.nl 

URL: http://www.biblioo.nl/  

Formaat: PDF en Online 

Op Biblio.nl kun je een verzameling van (verwijzingen naar) eBooks in PDF-

formaat of die online te lezen zijn. De eBooks zijn gratis, voor de 

audioboeken verwijst de site je door naar http://www.123luisterboek.nl/  

Openbare Bibliotheek Den Haag 

URL: http://www.dobdenhaag.nl/Default.aspx?p=faqebooks 

Formaat: PDF met DRM 

De Openbare Bibliotheek Den Haag biedt, via http://www.netlibrary.com/, 

downloadbare eBooks en luisterboeken aan. Het is gratis voor leden. 

Ze mogen tegelijkertijd 3 eBooks en 3 audioboeken lenen voor steeds een 

http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/digibib/e_books/
http://www.biblioo.nl/
http://www.123luisterboek.nl/
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periode van maximaal 3 weken. Daarbij wordt voor de eBooks gebruik 

gemaakt van PDF's met Adobe DRM. De eBooks kunnen via Adobe Digital 

Editions (ADE) worden gedownload.  

Bibliotheek Waterweg 

URL: http://tinyurl.com/ybmj49z  

Formaat: PDF met DRM 

Ook de Bibliotheek Waterweg biedt downloadbare eBooks aan via 

http://www.netlibrary.com/. 

Fontys 

URL: http://www.fontysmediatheek.nl en http://netlibrary.library.fontys.nl/ 

Fontys biedt via http://netlibrary.library.fontys.nl/ toegang aan tot eBooks, 

maar die blijken niet gedownload te kunnen worden. 

Universiteit van Amsterdam 

URL: http://www.uba.uva.nl/hulp/e-boeken.cfm  

De site biedt een overzicht van de verschillende onderwerpen in de 

catalogus. Deels verwijzen die onderwerpen weer door naar andere 

repositories, maar ook naar vrij beschikbare eBooks in PDF-formaat, online te 

lezen materialen en materialen die achter een inlog zitten.  

Universiteit van Tilburg 

URL: http://www.uvt.nl/diensten/lis/collecties/ebooks/gebruik.html  

De site geeft een overzicht van de verschillende soorten eBooks die vanuit de 

Universiteit van Tilburg te bereiken zijn: Gale Virtual Reference Library (PDF), 

MyiLibrary (online bekijken), NetLibrary (online bekijken; beperkt 

printen/downloaden) , Sage (online), ScienceDirect (per hoofdstuk als PDF). 

http://tinyurl.com/ybmj49z
http://www.netlibrary.com/
http://www.fontysmediatheek.nl/
http://netlibrary.library.fontys.nl/
http://netlibrary.library.fontys.nl/
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http://www.uvt.nl/diensten/lis/collecties/ebooks/gebruik.html


Hanzehogeschool Groningen 

URL: http://tinyurl.com/y9nqrbj  

Van de website: " De HanzeMediatheek beschikt over een kleine collectie e-

books. E-books zijn boeken die fulltext via de computer kunnen worden 

geleend en gelezen. Het aanmaken van een account t.b.v. het lenen van e-

books is voorbehouden aan leners die toegang hebben tot de 

computerwerkplekken van de Hanzehogeschool Groningen. De e-books zijn 

toegankelijk via de HanzeMediatheek catalogus. Leners met een account 

kunnen de e-books overal ter wereld lenen en lezen". Geen vermelding van 

downloadbare eBooks die op een eBookreader gelezen kunnen worden. 

Overig 

Andere bronnen met betrekking tot eBooks en bibliotheken: 

 E-books lenen in de bibliotheek : adviesrapport; Titia Sterenberg; 

afstudeerscriptie Hanzehogeschool Groningen, 8 oktober 2009 

http://tinyurl.com/ybmd3t5  
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Andere initiatieven 

Wikibooks.org 

URL: http://nl.wikibooks.org/wiki/Hoofdpagina  

Formaten: ODT of PDF 

Van de beschrijving op de wiki: "Wikibooks is een gemeenschapsproject met 

als doel de mensheid kosteloos vrije inhoud leerboeken en ander lesmateriaal 

ter beschikking te stellen, zie ook onze missie en visie. Op dit moment zijn er 

4.448 hoofdstukken aanwezig in 217 boeken en 461 hoofdstukken in 31 

Wikijunior-boeken, waaraan wordt gewerkt. U kunt elk hoofdstuk uitbreiden 

of aanpassen en wordt daartoe dan ook van harte uitgenodigd" 

De site wordt hier opgenomen omdat Wikibooks de mogelijkheid biedt om 

zelf een "boek" samen te stellen op basis van pagina's in de wiki. Nadat de 

gewenste pagina's verzameld zijn kan het resultaat opgeslagen worden als 

ODT of PDF bestand. Het ODT-bestand zou weer geconverteerd kunnen 

worden naar EPUB of Mobipocket, maar dat gebeurt niet automatisch op de 

site. 
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