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  Vaardigheidstraining PLV1, oktober 2014 
  Zoeken naar Krantenartikelen en zoeken in scholar.google.nl 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

Klik op ‘Databanken’ en kies 
vervolgens links op je scherm 
voor LexisNexis.   
 

 

Het Mediacentrum heeft een 
website met een schat aan 
informatie, 24/7 bereikbaar. 
De poort naar al die informatie 
is het blok ‘Literatuur vinden’ . 
Krantenartikelen vind je in 
LexisNexis.  

Zet eerst rechtsboven de taal 
op Nederlands. 
Klik vervolgens link op het 
blauwe vak ‘Nieuws’ . En kies 
daarna links bovenin voor 
‘Kranten en tijdschriften’. 
 
De 5 landelijke kranten waar 
de Hogeschool een 
abonnement op heeft, zijn 
aangevinkt. Deze kun je 
doorzoeken. 

 2. 

 1. 

     3. 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten: 
 woorden kun je verlengen met een ! (pest! levert resultaten op met pest, 

pesten, pestgedrag, pestprotocol etc) 
 meerdere woorden in 1 zoekbalk ziet LexisNexis als “exacte woordcombinatie”; 

wil je meerdere zoektermen gebruiken zonder exacte woordcombinatie, 
gebruik dan dus meerdere zoekbalken en verbindt ze met En. 

 gebruik uitklapmenu’s tussen zoekbalken en achter de zoekbalken 
 let op publicatiedatum: kies een periode 
 resultatenlijst te groot? Klik op ‘zoekvraag aanpassen’ midden boven in het 

scherm, of: verfijn de resultaten in zoekbalkje rechtsboven 
 verfijn resultaten rechtsboven door nog een woord toe te voegen 
 artikelen zijn fulltext 
 om thuis deze (en andere databanken) te kunnen raadplegen heb je het 

programma VPN nodig. Zie: ‘Literatuur vinden’ -> hulp bij zoeken -> Toegang 
tot de databanken 
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 http://scholar.google.nl : zoeken naar wetenschappelijke bronnen 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 TIP: als je in google.nl zoekt, doe dat dan ook zoveel mogelijk met het geavanceerde     
         zoekscherm! 
             

              

Type scholar.google.nl 
in de adresbalk (zonder 
www.). 
 
Soort document staat 
voor de titel tussen [ ]. 
Artikelen die fulltext 
zijn kun je downloaden 
via de pdf-link. 
Kijk ook naar aantal x 
geciteerd door 
anderen. 
Kijk ook naar 
‘verwante artikelen’. 
 
 

Door te klikken op het 
driehoekje in de 
zoekbalk krijg je het 
‘geavanceerde 
zoekscherm’. 
 
Kiezen voor exacte 
woordvolgorde, 
specifieke jaren, plaats 
van jouw zoekterm in 
het document etc. 

Klik rechtsonder in het scherm 
op ‘Instellingen’ en kies voor 
‘Geavanceerd zoeken’. 
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http://scholar.google.nl/

