
Tips ‘literatuur zoeken’ met google/scholar.google en op de website van het Mediacentrum   

 Algemeen 
• De meeste zoekschermen hebben geavanceerde zoekmogelijkheden. Gebruik ze. 
• Probeer ook alternatieve zoektermen (synoniemen, spellingsvarianten) 
• Raadpleeg de handleidingen op de website van het Mediacentrum ‘Ondersteuning bij 

onderzoek’  
• Installeer VPN-client op je eigen laptop of pc, volgens de handleiding ‘VPN-installatie, om ook 

op je  eigen laptop / pc thuis de databanken te kunnen gebruiken.  
  

Google 
• Gebruik aanhalingstekens “ “ voor zoeken naar een exacte woordcombinatie, een – om een 

woord uit te sluiten, een ~ voor synoniemen van je zoekwoord en andere geavanceerde 
zoekopties.  

• Via ‘instellingen’ rechtsonder krijg je een menu met diverse opties waaronder  ‘Geavanceerd   
               zoeken’. Kies geavanceerd zoeken voor een uitgebreid zoekscherm.  
  
Google Scholar (min of meer wetenschappelijke literatuur): scholar.google.nl of scholar.google.com     

• Zoekt hetzelfde als in Google, met dat verschil dat aangegeven wordt hoe vaak het 
betreffende artikel/boek is geciteerd door anderen. Dit geeft een indicatie voor de mate van 
relevantie. Tevens een link naar verwante artikelen. Geeft APA-citatie. 

• Geavanceerd zoeken via het menu logo (3 streepjes onder elkaar) links bovenaan.   
  

Website Mediacentrum   

Catalogus  
• Type zo weinig mogelijk in, anders beperk je je teveel in je resultaat 
•  Maak geen typefouten! De catalogus zoekt exact. 
•  Aanvullen gaat automatisch: als je puber intypt, wordt gezocht naar puber, pubers,  

 pubertijd, puberaal etc. - Selecteer evt. in menu ‘alle materialen’ en/of  ‘alle woorden’  

HLVinden en databanken 

HBOKennisbank: zoeken naar publicaties van HBO-instellingen.  

Nexis Uni : abonnement HS Leiden: zoeken in 5 Nederlandse landelijke dagbladen. De resultatenlijst 
als je een zoekopdracht hebt gegeven is standaard op relevantie gerangschikt. Dit kun je zelf 
aanpassen. 

• Gebruik links op het scherm de filters: tijdlijn is relevant.  
• Geavanceerd zoeken doe je via de knop 'geavanceerd zoeken' op het startscherm. 
• Vul je zoektermen in in de balken die je wilt gebruiken. Kies eventueel met behulp van 'Alle 

velde' een specifiek veld, bijvoorbeeld 'title'. Kies een 'datumbereik'. 
• Bekijk rechts van de zoekbalken de informatie onder 'Definities en hulp'.  
• Je zoektermen kun je verlengen met ! of *. 

 
SpringerLink:  bevat o.a. artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften. Je kunt zoeken in een rubriek 
en/of via de zoekbalk 

• Zowel Nederlandstalige als Engelstalige (anderstalige) artikelen 
• Deels fulltext, deels alleen abstract: vinkje bij “Include Preview-Only content” kun je 

uitzetten om alleen fulltext beschikbare artikelen in je resultatenlijst te krijgen. 


