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Inleiding
Hier vind je een selectie van politierelevante bronnen.
•
•
•

Welke bronnen gebruik je voor het zoeken van informatie?
Welke bronnen gebruik je voor (wetenschappelijk) literatuuronderzoek?
Waar vind je jurisprudentie?
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Algemene bronnen
Databanken en zoekmachines met algemene (wetenschappelijke) informatie over diverse onderwerpen.

Academia
Academia: programma's uit het online beeldarchief van Instituut Beeld en Geluid. Je vindt bijvoorbeeld
Nederlandse televisie-uitzendingen van de publieke omroep van 1955 tot heden, zoals:
•
•
•
•
•

Journaal
Andere Tijden
Zembla
Eenvandaag
Andere documentaires

Tip: Academia en het KIK publiceren dossiers over bepaalde thema's. Bijvoorbeeld: huiselijk geweld; witwassen
of verdachtenverhoor. overzicht dossiers
Met de virtuele snijmachine kun je ook fragmenten uit programma's selecteren en selecties of hele programma's
plakken in een powerpointpresentatie met een embedded link.
Informatiesoort: audio en video
Toegang: Binnen en buiten een locatie van de Politieacademie
Voor toegang buiten de Politieacademie:
•
•
•
•

Ga naar http://www.academia.nl/
Klik rechts boven in het scherm op 'inloggen met Surf'
Je komt op de pagina met onderwijs instellingen. Kies voor 'Politieacademie'
Nu verschijnt een loginscherm van de Politieacademie: log hier in met je E-campus account.

Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland
NB-Doordat Adobe Flash niet meer beschikbaar is, is het momenteel niet mogelijk om het beeldmateriaal van
Academia / Beeld en Geluid op een Politieacademie locatie te bekijken. Wij zijn op zoek naar een oplossing.

Coachlink Hoger onderwijs
Coachlink Hoger onderwijs: aanbod van Nederlandstalige artikelen en hoofdstukken uit boeken.
Inhoud:
•
•
•
•
•
•

coaching en persoonlijke ontwikkeling
leiderschap
verandermanagement
groepsontwikkeling
hrm
diversiteit

Tip: boeken van bijvoorbeeld Jeroen Hendriksen, Ton Rijkers, Marijke Lingsma en M. Belbin zijn volledig full text
doorzoekbaar.
Informatiesoort: artikelen en hoofdstukken uit boeken
Fulltext
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Toegang: Binnen en buiten een locatie van de Politieacademie
Voor toegang buiten de Politieacademie:
•

log in met je e-campus account

Taal: Nederlands

Ebsco Databanken
Ebsco databanken: wetenschappelijke en peer-reviewed artikelen.
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•

Academic Search Premier (algemene databank)
Criminal Justice Abstracts
E-book collectie
GreenFILE (milieu)
National Criminal Justice Reference Service Abstracts
PsycInfo (databank vakgebied psychologie en aanverwante wetenschappen)
SocINDEX (sociale wetenschappen)

Tip: elke databank in Ebsco heeft zijn eigen specialisatie. Biedt tijdschrifttitels, zoals:
•
•

Journal of Homeland Security and Emergency Management
Journal of Contingencies and Crisis Management

Tutorials:
Creating a search alert on Ebsco host
Creating a journal alert on Ebsco host
Informatiesoort: Tijdschriftartikelen, e-books, krantenartikelen, audiofragmenten
Fulltext en Abstracts
Toegang: Binnen en buiten een locatie van de Politieacademie
Voor toegang buiten de Politieacademie:
•
•
•
•
•

Kies ‘Ebsco databanken’
Op het inlogscherm dat verschijnt kies je voor Shibboleth Login
Kies in het dropdown-menu ‘Netherlands Higher Education’
Kies vervolgens voor ‘Politieacademie’
Log in met je E-campus account

Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal

Ebsco Open Dissertations
Ebsco Open Dissertations
Inhoud:
•

open dissertaties afkomstig van British Library en een aantal Amerikaanse universiteiten

Fulltext
Toegang: Binnen en buiten een locatie van de Politieacademie
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Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal

Google Scholar
Google Scholar : aanbod van wetenschappelijke- en peer-reviewed artikelen en in mindere mate boeken.
Inhoud:
•
•
•

tijdschriftartikelen
boeken (selectie uit Google Books)
verwijzingen ('CITATIONS') naar geciteerde artikelen of boeken

Tip: Met behulp van optie "citeren" krijg je automatisch een opgemaakte (APA) bronvermelding. De artikelen zijn
full text doorzoekbaarheid.
Fulltext en verwijzend
Toegang: Internet
Georgafische dekking: Internationaal

HBO-kennisbank
HBO Kennisbank: toegang tot publicaties van Nederlandse hogescholen.
Inhoud (onder andere):
•
•
•
•
•

bachelor- en master scripties
onderzoeksrapporten
tijdschriftartikelen
pdf's van boeken
conferentiebijdrages

Tip: groeiend aantal open access publicaties. Veel algemene onderwerpen zoals management, recht en
onderwijs.
Fulltext
Toegang: Internet
Taal: hoofdzakelijk Nederlands
Geografische dekking: Nederland

LexisNexis
Lexis Nexis: nieuws van nationale- en internationale kranten van begin jaren '90 tot en met de krant van
vanochtend.
Inhoud:
•
•
•

kranten
opiniebladen
nieuws van websites

Tip: Ontvang periodiek nieuws per e-mail door het instellen van een alert. Met landelijke en regionale kranten. Je
vindt onder andere ook de opiniebladen Vrij Nederland, Opzij, De Groene Amsterdammer en Elsevier.
Fulltext
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Toegang: vraag een persoonlijk account aan door te mailen naar: support@lexisnexis.eu, onder vermelding van
je naam, e-mail adres en Eenheid.
Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland

Narcis
NARCIS: (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en
NWO.
Inhoud:
•
•

Wetenschappers en hun publicaties
Beschrijvingen van lopende en afgesloten onderzoeken

Tip: open access proefschriften van alle Nederlandse universiteiten
Informatiesoort: boeken, rapporten/papers, onderzoeksgegevens
Fulltext en abstracts
Toegang: Internet
Taal: Nederlands, Engels, Duits
Geografische dekking: Nederland

Picarta
Picarta: toegang tot de centrale catalogus van alle grote bibliotheken in Nederland.
Inhoud:
•

titelbeschrijvingen van boeken, tijdschriften en tijdschriftartikelen (op papier en digitaal materiaal (met
uitzondering van e-books)

•
•
•
•
•

audiovisueel materiaal (dvd's)
rapporten
inhoudsopgaven van tijdschriften
verwijzingen naar full-text en webpagina's
rapporten van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen

Tip:
•

bij het zoeken naar tijdschriftartikelen, gebruik zoeken "alle woorden" (trefwoorden en samenvattingen
ontbreken).

•
•
•
•

Veel Nederlandstalig materiaal.
Bevat uitsluitend materiaal uit Nederlandse bibliotheken
De gevonden materialen kunnen gratis aangevraagd worden via kik@politieacademie.nl
Wanneer je een interssante publicatie hebt gevonden en je wil die gegevens later makkelijk kunnen
terugvinden klik dan op het symbool permalink (linksonderaan de pagina) en dan heb je een directe link
naar de gegevens.

Verwijzend
Toegankelijk: zowel binnen als buiten de Politieacademie
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Voor toegang buiten de Politieacademie gebruik deze link:
http://picarta.pica.nl/DB=2.41/LNG=NE/RAPRF=surffederation/
Inloggen met e-campus-account
Taal: Nederlands, Engels
Geografische dekking: Nederland.

Sage
Sage: aanbod van wetenschappelijke en peer-reviewed artikelen van uitgever Sage.
Inhoud:
•
•
•
•
•

Economie
Mens en Maatschappij
Sociale wetenschappen
Techniek
Gezondheid

Tip: Een aantal tijdschriften uitgelicht:
•
•
•
•
•

Crime & Delinquency
European Journal of Criminology
International Journal of Police Science & Management
Police Quarterly
The Police Journal

Fulltext en Abstracts
Toegang: Alleen vanaf een locatie van de Politieacademie
Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal

Science Direct
Science Direct: aanbod van beschrijvingen van wetenschappelijke en peer-reviewed artikelen.
Inhoud:
•
•
•
•

Forensic Science International
Forensic Science International : Genetics
Child Abuse & Neglect
Public Health

Tip: Vraag de fulltext artikelen aan via kik@politieacademie.nl.
Abstracts
Toegang: Internet
Taal: Engels
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Geografische dekking: Internationaal

Scripties- online
Scripties-online : overzicht van afstudeerscripties van opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs.
Inhoud:
•

afstudeerscripties

Tip: per universiteit of onderwijsinstelling doorzoekbaar. Bevat ook scripties van de Open Universiteit.
Fulltext en verwijzend
Toegang: Internet
Taal: Nederlands en Engels
Geografische dekking: Nederland en Internationaal

Wiley Online Library
Wiley Online Library: aanbod van wetenschappelijke en peer-reviewed informatie.
Inhoud:
•
•

full-text tijdschriften
boeken/naslagwerken en databanken

Tip: biedt tijdschrifttitels, zoals:
•
•
•

Applied Cognitive Psychology
Journal of Forensic Science
Journal of Contingencies and Crisismanagement (full text)

Tutorials:
Want to learn about Wiley online library
Wiley Online Library : Finding and saving content
Toegankelijk: Alleen toegankelijk vanaf een locatie van de Politieacademie.
Fulltext en verwijzend
Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal

Woordenboeken
Aantal suggesties aan woordenboeken

Kluwer Juridisch Economisch Lexicon
Juridisch Economisch Lexicon geeft woordenboeken Nederlands-Engels, Engels-Nederlands en NederlandsDuits en Duits-Nederlands. Met relevante jurische termen voor het politievak
Tip:
•
•

Met handige voorbeeldzinnen
mogelijkheid om de uitspraak van woorden te beluisteren
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Toegang: Alleen op een locatie van de Politieacademie toegankelijk. De woordenboeken vind je in de Kluwer
Navigator onder uitgaven.

Bab.la
Bab.la geeft vertaling van tekst in diverse talen
Inhoud:
•
•
•

spreektaal
regionale uitdrukkingen
technisch of specifiek vakjargon

Tip: met voorbeeldzinnen
Toegang: Internet
Taal: Nederlands

Vertalen.nu
Vertalen.nu geeft vertaling van tekst in Nederlands, Engels, Duits, Frans,Spaans, Portugees, Italiaans, Deens,
Zweeds, Latijns.
Inhoud:
•
•
•
•

woordenboek, voor vertaling van zoektermen
zinnen vertalen, voor vertalen van tekstdelen
selectie vertaalde zinnen
vraagbaak

Tip: stel je vraag in de vraagbaak. Voor de juiste spelling gebruikt : Spelling.nu
Toegang: Internet
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Bronnen per vakgebied
Specifieke bronnen die je helpen gericht te zoeken naar een bepaald vakgericht onderwerp.

Criminologie
Bronnen van het vakgebied criminologie

BJU Tijdschriften
BJU Tijdschriften : toegang tot full-text Nederlandstalige artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften van de
juridische uitgeverij Boom.
Inhoud:
•
•
•

criminologie
recht
bestuur en sociale veiligheid

Tip: De databank is in zijn geheel of per afzonderlijk tijdschrift doorzoekbaar. Een aantal tijdschriften uitgelicht:
•
•

Tijdschrift voor Criminologie
Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit

Fulltext
Toegang: Alleen toegankelijk via een locatie van de Politieacademie.
Taal: Nederlands en Engels
Geografische dekking: Nederland

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CVV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid: kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies
op maat gericht op veilig wonen, werken en een veilige leefomgeving.
Inhoud:
•
•
•

kennis
instrumenten
voorlichtingsmateriaal

Tip: interessante dossiers over:
•
•
•
•
•

jeugd
veilige wijk
high impact crime
uitgaan
georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Fulltext
Toegang: Internet
Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland
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NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving: aanbod van verwijzingen naar
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.
Inhoud:
•
•
•

activiteiten
onderzoek
publicaties

Tip: er zijn drie complementaire thema's:
•
•
•

Mobiliteit en spreiding van criminaliteit
De burger en het strafrechtelijk systeem
Levensloop, criminaliteit en interventies

Interessante tijdschriften, zoals het Tijdschrift voor Criminologie zijn doorzoekbaar
Informatiesoort: artikelen, hoofdstukken uit boeken
Verwijzend (met samenvatting)
Toegang: Internet
Taal: Nederlands, Engels
Geografische dekking: Internationaal

WODC
Het WODC: aanbod van wetenschappelijke informatie op het gebied van Veiligheid en Justitie.
Inhoud:
•
•
•
•
•

rapporten
lopende en afgeronde onderzoeken
statistische informatie
wetenschappelijke artikelen
relevante internetbronnen

Tip: Het tijdschrift Justitiële Verkenningen is fulltext beschikbaar.
Fulltext
Toegang: Internet
Taal: Nederlands en Engels
Geografische dekking: Nederland

Jurisprudentie
Bronnen op het gebied van jurisprudentie

Nederlandse jurisprudentie in Legal Intelligence
Nederlandse Jurisprudentie: jurisprudentie uit meerdere juridische tijdschriften, is onderdeel van Legal
Intelligence
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Tip: Een koppeling naar andere bronnen in Legal Intelligence, zoals wetgeving en commentaren.
Instructievideo's maken je snel wegwijs in deze databank. Voor uitleg bekijk de website tours en /of
instructievideo's
Toegang: Ga naar www.legalintelligence.com/rijksoverheid.
•
•
•

vul je naam, eigen zakelijke e-mailadres en de tekens uit de afbeelding in.
Je ontvangt een mail: hierin staat een bevestigingslink.
Klik op deze link. Je ontvangt een tweede mail: hierin staan alle inloggegevens, voor de inlog bij Legal
Intelligence.

•

Ga naar www.legalintelligence.com en vul rechtsboven je gegevens in.

Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland

Rechtspraak.nl
Rechtspraak.nl: uitspraken van Nederlandse rechtscolleges.
Inhoud:
•
•

selectie uitspraken vanaf 1999.
verwijzingen naar jurisprudentie van vóór 1999.

Tip:
Fulltext en Abstracts
Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland

Toolkit Juridisch Blauw
De Toolkit Juridisch Blauw geeft toegang tot een verzameling juridische bronnen.
Inhoud:
•
•
•
•

Wetsanalyse
Kluwer Navigator
Overheid.wetten.nl
Rechtspraak.nl

Tip: in wetsanalyse vind je uitleg en verdieping van wetsartikelen en is een vervanging van
de juridische besprekingen van Stapel en de Koning
Informatiesoort: wetsartikelen en websites
Fulltext
Toegang : Je hebt een Extranet-account nodig.
Taal: Nederlands
Geoegrafische dekking: Nederland

Justitie
Bronnen op het vakgebied justitie
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WODC
Het WODC: aanbod van wetenschappelijke informatie op het gebied van Veiligheid en Justitie.
Inhoud:
•
•
•
•
•

rapporten
lopende en afgeronde onderzoeken
statistische informatie
wetenschappelijke artikelen
relevante internetbronnen

Tip: Het tijdschrift Justitiële verkenningen is fulltext bschikbaar.
Fulltext
Toegang: Internet
Taal: Nederlands en Engels
Geografische dekking: Nederland

Milieu
Een specifieke bron op het vakgebied milieu

Greenfile [Ebsco]
Greenfile: aanbod van wetenschappelijke en peer-reviewed artikelen over diverse aspecten van de menselijke
invloed op het milieu.
Inhoud:
•
•
•
•
•
•

klimaatsverandering
green building
vervuiling
sustainable agriculture
duurzame energie
recycling

Tip: legt connecties tussen milieu en wetgeving
Informatiesoort: artikelen en rapporten
Fulltext en verwijzend
Toegang: binnen en buiten de Politieacademie.
Voor toegang buiten de Politieacademie:
•
•
•
•
•

Kies 'Ebsco databanken'
op het inlogscherm dat verschijnt kies je voor Shibboleth Login
kies in het dropdownmenu ‘Netherlands Higher Education’
kies vervolgens voor ‘Politieacademie’
log hier in met je E-campusaccount.

Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal
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Onderwijs
ERIC : internationaal aanbod van wetenschappelijke en peer reviewed literatuur op het gebied van onderwijs
Inhoud:
Tijdschriftartikelen, boeken, rapporten
Tip: biedt titels, zoals:
•
•
•

Journal of curriculum studies
Journal of educational psychology
Research in Higher Education

Voor uitleg kijk naar de instructievideo
Fulltext en Abstracts
Toegang: Binnen en buiten een locatie van de Politieacademie
Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal

Politiekunde
Bronnen gericht op het vakgebied politiekunde

Catalogus KIK
De catalogus KIK (Kennis- en Informatie Knooppunt) geeft (wetenschappelijke) informatie gericht op het
politievak.
Inhoud:
•
•
•
•

boeken/e-books
rapporten/scripties (waaronder rapporten van de lectoraten van de Politieacademie)
beeldmateriaal
online artikelen

Tip : Artikelen uit het tijdschrift Blauw en het Tijdschrift voor de Politie zijn fultext beschikbaar.
Fulltext en verwijzend
Toegang: Zowel binnen als buiten de Politieacademie toegankelijk.
Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland en Internationaal

Catalogus National Police Library
De Catalogus van de bibliotheek van National Police Library geeft (wetenschappelijke) informatie over alle
aspecten van de politie en criminaliteit in Groot-Brittannië.
Inhoud:
•
•
•
•

boeken/e-books
tijdschriften
tijdschriftartikelen
multimedia
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Tip:
Fulltext en Verwijzend
Toegang: Internet
Taal: Engels
Geografische dekking: Engeland en Internationaal

CEPOL
CEPOL: een selectie van fulltext tijdschriften over politiewetenschap en -praktijk binnen Europa. En een selectie
tijdschriften betreffende Europese en internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crime Science
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice
European Journal of Criminology
European Journal of Police Studies
European Journal on Criminal Policy and Research
International Journal of Electronic Security and Digital Forensics
International Journal of Police Science & Management
Journal of Police and Criminal Psychology
Police Journal: Theory, Practice and Principles
Police Quarterly
Policing: A Journal of Policy and Practice
Trends in Organised Crime
Journal of Human Trafficking
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism
Police Practice and Research
Policing & Society
Studies in Conflict and Terrorism

Informatiesoort: artikelen
Fulltext en/of verwijzend
Toegang: Je hebt een E-net account nodig bij Cepol. Registreer je eenmalig.
Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal

KOMPOL
Kompol (Kennis op Maat Politie) geeft informatie over en voor de uitvoering van de politietaak.
Inhoud:
•
•

werkinstructies, formulieren en protocollen
Toolkit Juridisch Blauw voor toegang Kluwer Navigator, Wetsanalyse, Rechtspraak.nl, Legal Intelligence
en Wetten.nl.

•

Applicaties zoals: Het Afpakportaal en Feitenboekje

Tip:
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•
•
•

In Toolkit Juridisch Blauw vind je Wetsanalyses. Deze geven besprekingen van wetsartikelen.
Wet- en regelgeving is gekoppeld aan onderwerpen en niet op artikelniveau.
In de menubalk staat de optie Navigeren: alle Informatie over één onderwerp staat hier bij elkaar. Bij
Navigeren staan opties, zoals Landelijke kennis of applicaties.

•

De standaardinstelling is executief, maar er zijn meer profielen: docent, student of ondersteunend. Wat je
krijgt te zien is dan afhankelijk van je profielkeuze.

•

Voor kennis gericht op jouw interesse of vakgebied: stel je persoonlijke profiel in, dit doe je via Mijn
Kompol (rechtsboven op de pagina).

•

Kijk voor instructie van de verschillende zoekmogelijkheden in de menubalk bij Help.

Fulltext
Toegang: Je hebt een Extranet-account nodig.
Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland

Toolkit Juridisch Blauw
De Toolkit Juridisch Blauw : toegang tot een verzameling juridische bronnen.
Inhoud:
•
•
•
•
•

Wetsanalyse
Kluwer Navigator
Overheid.wetten.nl
Rechtspraak.nl
Legal Intelligence

Tip: in wetsanalyse vind je uitleg en verdieping van wetsartikelen en is een vervanging van juridische
(politie)informatie van Stapel en de Koning
Informatiesoort: wetsartikelen en websites
Fulltext
Toegang: Je hebt een Extranet-account nodig.
Taal: Nederlands
Geoegrafische dekking: Nederland

Recherche
Bron van het vakgebied recherche

Taylor and Francis ebooks
Taylor & Francis ebooks : collectie electronische (wetenschappelijke) boeken.
Inhoud:
- crisisbeheersing en onderhandelingsmethoden
- brandstichting
- forensisch-technische opsporing
- deskundige getuigen
- forensische wetenschappen
Tip: Alle publicaties zijn op hoofdstukniveau te doorzoeken
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Informatiesoort: e-books
Fulltext
Toegang: Binnen en buiten een locatie van de Politieacademie.
Buiten de Politieacademie heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig neem hiervoor contact op met
de frontoffice van de afdeling KIK : kik@politieacademie.nl
Taal: Engels
Geografische dekking: Internationaal

Recht en wetgeving
Bronnen van de vakgebieden recht en wetgeving

BJu Tijdschriften
BJu Tijdschriften : full-text Nederlandstalige (peer-review) artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften van
Boom uitgeverij.
Inhoud:
•
•
•

criminologie
recht
bestuur en sociale veiligheid

Tip:
•
•
•
•
•
•

De databank is in zijn geheel of per afzonderlijk tijdschrift doorzoekbaar.
Alle artikelen vanaf 2009 bieden hyperlinks naar bijvoorbeeld wet- en regelgeving.
Een aantal tijdschriften uitgelicht:
Justitiële Verkenningen
Proces
Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Informatiesoort: artikelen
Fulltext
Toegang: Alleen toegankelijk via een locatie van de Politieacademie.
Taal: Nederlands en Engels
Geografische dekking: Nederland

Kluwer Navigator
De Kluwer Navigator : informatie over wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en
vakliteratuur.
Inhoud:
•
•
•
•
•

Wet- en regelgeving
Jurisprudentie
Commentaar
Vaktijdschriften
juridische woordenboeken

Tip: geeft handige toevoegingen zoals de wetshistorie; met tijdschrifttitels, zoals:
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•

Delikt & Delinkwent

Tekst & Commentaar geeft op verschillende rechtsgebieden artikelsgewijs betekenis aan wetteksten. De
volgende uitgaven van de serie zijn opgenomen:
Openbare orde en veiligheid
Strafrecht
Strafvordering
Uitgaven van het Juridisch-economisch lexicon voor vertalingen van juridische termen zijn:
NL-EN
EN-NL
Fulltext en verwijzend
Toegang: Binnen en buiten een locatie van de Politieacademie
Voor toegang buiten de Politieacademie gebruik je e-campus account
Neem onderstaande stappen:
•
•
•
•

Kies 'naar inlogscherm'
kies 'inloggen als medewerker of student'
kies voor 'Politieacademie'
log in met je e-campus account

Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland

Legal Intelligence
Legal Intelligence : informatie over wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en
vakliteratuur.
Inhoud:
•
•
•
•
•

Wet- en regelgeving
Jurisprudentie
Commentaar
Vaktijdschriften
juridische woordenboeken

Tip: geeft handige toevoegingen zoals de wetshistorie; met tijdschrifttitels, zoals:
•

Delikt & Delinkwent

Voor uitleg bekijk de website tours en /of instructievideo's
Tekst & Commentaar geeft op verschillende rechtsgebieden artikelsgewijs betekenis aan wetteksten. De
volgende uitgaven van de serie zijn opgenomen:
•
•
•

Openbare orde en veiligheid
Strafrecht
Strafvordering

Uitgaven van het Juridisch-economisch lexicon voor vertalingen van juridische termen zijn:
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•
•

NL-EN
EN-NL

Fulltext en verwijzend
Toegang:
Ga naar www.legalintelligence.com/rijksoverheid.
•
•
•

vul je naam, eigen zakelijke e-mailadres en de tekens uit de afbeelding in.
Je ontvangt een mail: hierin staat een bevestigingslink.
Klik op deze link. Je ontvangt een tweede mail: hierin staan alle inloggegevens, voor de inlog bij Legal
Intelligence.

•

Ga naar www.legalintelligence.com en vul rechtsboven je gegevens in.

Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland

Overheid.nl
Overheid.nl: informatie over de Nederlandse overheid.
Inhoud:
•
•
•
•

Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad
Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen met antwoord.
Wetsartikelen en verdragen
Regelingen van provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's

Tip: Deze databank biedt de officiële wet- en regelgeving. Ook staan er historische wetteksten in.
Fulltext
Toegang: Internet
Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland

Rechtspraak.nl
Rechtspraak.nl : Deel van alle rechterlijke uitspraken van Nederlandse rechtscolleges.
Inhoud:
•
•

selectie uitspraken vanaf 1999.
verwijzingen naar jurisprudentie van vóór 1999.

Tip:
Fulltext en Abstracts
Taal: Nederlands
Geografische dekking: Nederland
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Toolkit Juridisch Blauw
De Toolkit Juridisch Blauw geeft toegang tot een verzameling juridische bronnen.
Inhoud:
•
•
•
•
•

Wetsanalyse
Kluwer Navigator
Overheid.wetten.nl
Rechtspraak.nl
Legal Intelligence

Tip: in wetsanalyse vind je uitleg en verdieping van wetsartikelen en is een vervanging van juridische
(politie)informatie van Stapel en de Koning
Informatiesoort: wetsartikelen en websites
Fulltext
Toegang : Je hebt een Extranet-account nodig.
Taal: Nederlands
Geoegrafische dekking: Nederland
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