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Onderwerp: Nieuwe boekendatabase Nederlands 

 

Geachte docenten Nederlands, 

Samenwerken, met elkaar delen, van elkaars inzichten profiteren: dat willen we graag 

vanuit I&K. Vanuit die gedachte is onze nieuwe boekendatase opgezet: vóór en dóór 

docenten Nederlands;  een echt samenwerkingsproject dus. In deze brief willen we u er 

iets over vertellen. 

Het idee voor de database is ontstaan in de ‘Mediathecarissenkring Reformatorische 

Scholen’, kortweg MRS, vanuit de gedachte dat iedere docent Nederlands met enige 

regelmaat een roman of jeugdboek leest en daarover voor zichzelf kort iets opschrijft, in 

een schriftje of digitaal. Als iedere docent dat nu eens in een centrale database zou doen, 

zodat zijn collega’s die notities zouden kunnen raadplegen? Dat zou handig zijn; die 

collega krijgt dan in enkele minuten een idee over dat boek: de korte inhoud, thematiek, 

schrijfstijl, wel of niet geschikt voor de literatuurlijst, wel of niet geschikt voor een 

christelijke schoolmediatheek, enz. Vanuit die gedachte zijn René van der Werf 

(mediathecaris) en Louwe Hakvoort (ICT-er) van de Pieter Zandt Scholengemeenschap, 

na overleg met docenten Nederlands van de CSG Prins Maurits en het Ichthus College 

Veenendaal het I&K aan de slag gegaan. 

En het begin is er nu: de boekendatabase is sinds kort operationeel en is te bereiken via 

de website van I&K, www.ienknetwerk.nl, tabblad ‘Lesmateriaal’ en vervolgens tabblad 

‘Boekendatabase Nederlands’ of rechtsreeks via http://boekendatabase.nl/.  

Enkele belangrijke punten: 
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http://www.ienknetwerk.nl/
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1. De database bevat op dit moment slechts enkele titels. Dat is logisch: het wordt 

een database die met de gezamenlijke expertise en leeservaringen van u als 

bevoegde vakdocenten gevuld gaat worden. U vormt met zijn allen zelf de 

garantie voor identiteit en kwaliteit! 

2. Geringe tijdinvestering! Als u een boek hebt gelezen, en u wilt uw leeservaring 

verwerken in de database, dan is dat een kwestie van het invoeren van een aantal 

velden, het zetten van wat vinkjes en het intypen van enkele regels. De eerste 

keer zal het misschien meer tijd kosten, maar daarna hebt u binnen 5 minuten 

‘uw boek’ aan de database toegevoegd. 

3. Dit is de allereerste versie van de database. Een wachtwoord aanvragen is nog 

niet geautomatiseerd, maar dat zal worden aangepast als de database een succes 

lijkt te worden. Qua ‘look and feel’, kleuren, lay-out kan alles naar wens van de 

gebruikers worden aangepast en de verwachting is dat dit ook snel zal gebeuren, 

zodra docenten Nederlands de database gaan uitproberen. Alle vragen, 

opmerkingen, suggesties ter verbetering kunnen worden gemaild aan 

info@boekendatabase.nl .  

4. Zoals alle informatie, lesmateriaal enz. bij I&K geldt: het gebruik is en blijft gratis. 

5. Voor meer informatie: bezoek de boekendatabase of bekijk eerst de 

informatievideo op ons YouTube kanaal.  

 

We kunnen ons voorstellen dat u enthousiast wordt van het idee om op deze wijze met 

vakcollega’s uit het hele land uw krachten te bundelen. U draagt op eenvoudige wijze 

uw steentje bij en u ontvangt van vele collega’s daarvoor iets terug. Binnenkort kunt u 

een instructievideo tegemoet zien waarop de functies en stappenplannen duidelijk 

uitgelegd worden.  

Dit alles kan enkel een succes worden door een gezamenlijke inzet en het ideaal 

waarmee we begonnen zijn met bouwen, hoog te houden!  

Daarom doe ik tenslotte als marktmeester van I&K een oproep: meld u aan bij 

http://boekendatabase.nl/ en lever uw bijdrage en doe uw voordeel met de input van 

anderen.  

Alvast hartelijk dank voor het meedenken en -werken tot nu toe!  

 

Adriaan Klippel- Marktmeester I&K-netwerk  

René van der Werf – Hoofd Mediatheek Pieter Zandt scholengemeenschap 

Vragen? marktmeester@ienknetwerk.nl o.v.v. ‘Database’ 
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