
Tips bij het zoeken in de databanken 

 

Algemeen 

- De meeste zoekschermen hebben geavanceerde zoekmogelijkheden. Gebruik ze! 

- Probeer ook alternatieve zoektermen (synoniemen, spellingsvarianten) 

- Binnen een document kun je zoeken met Ctrl-f/ klavertje-f  

- Raadpleeg de handleidingen op de website van het Mediacentrum “Hulp bij 

zoeken” in het blok “Literatuur vinden”. (Intranet appbar via ‘meer’ Mediacentrum 

of http://mediacentrum.wordpress.com) 

- Thuis toegang tot databanken? Installeer VPN-client op je eigen laptop of pc, 

volgens de handleiding “Toegang tot de databanken”. 

  

Google 

- Gebruik aanhalingstekens “ “ voor zoeken naar een exacte woordcombinatie 

- Klik rechts op het scherm het tandwieltje aan om “geavanceerd” te zoeken”. 

Zoekopties bijv. zoeken naar PDF-bestanden, of documenten in een bepaalde taal. 

- Let op herkomst informatie, o.a. de url, extensie etc. 

 

Google Scholar (zoekmachine voor het zoeken in 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 verwante artikelen en citeren vlgs APA. 

- Geavanceerd zoeken middels het pijltje in de zoekbalk. 

  

WEBSITE MEDIACENTRUM: Literatuur vinden: 

 

Catalogus Mediacentrum: 

- Type zo weinig mogelijk in, anders beperk je je teveel in je resultaat 

- Aanvullen gaat automatisch: als je commerc intypt, wordt gezocht naar 

commercie, commercial, commercieel etc. 

- Selecteer evt. op materiaalsoort en/of soort woorden 

 

Databanken: 

 

HBO-kennisbank:  

De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van hogescholen. 

Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, 

bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij. 

- Zoeken in rubrieken of middels zoektermen in de zoekbalk; veel open access 

- Gebruik eventueel filters om zoekresultaten te specificeren 

 

Lexis-Nexis Academic : abonnement HS Leiden: zoeken in 5 Nederlandse landelijke 

dagbladen 

- Zet taal op ‘Nederlands’ rechts bovenin. (Standaard is English) 

- Links op het scherm kiezen voor “Nieuws’ -> ‘kranten en tijdschriften’ 

- Je kunt in alle 5 beschikbare kranten zoeken of een selectie maken 

- Verschil in zoeken En, Of, Niet, In dezelfde zin als etc. 

- Let op de publicatiedatum. Staat standaard op ‘Alle beschikbare data’ 

- Je zoekterm verlengen doe je met een !   



Ebsco-host  (anderstalige databanken): 

- Maak in ieder geval gebruik van Academic Search Premier (ASP) , Business 

Source Elite, PsychInfo. Vertaal je zoekterm in het Engels. Gebruik evt. “subject 

terms “ (in de blauwe balk) om goede zoektermen te vinden 

- Verschil zoeken “all text”, “abstract”  etc. in uitrolmenu; deze staat standaard op 

“select a field (optional)” 

- Zoeken tussen “  “ (exacte term), woorden verlengen met een * 

- Gebruik “search-history” om je zoekgeschiedenis te raadplegen. Combineren van 

meerdere zoekopdrachten is mogelijk. 

- Maak gebruik van de “limiters”: full-text, publicatiejaar, publicatiesoort etc. 

- Klik op een titel en je vindt aan de rechterkant een aantal tools. Om je resultaten te 

bewaren kun je een mapje maken (add to folder). Wordt alleen bewaard tijdens je 

zoeksessie. Voor alles wat je definitief wilt bewaren kan je zelf een gratis Ebsco-

account maken (‘sign in’, en vervolgens ‘create a new account’). Evt. het artikel 

naar jezelf mailen.  Bij “cite” vind je o.a. de manier om een literatuurverwijzing te 

maken volgens de APA-regels. 

 

Science Direct: 

      -       Zoek in ‘advanced’  

- Zoek tussen “  “ voor de exacte zoekterm 

- Gebruik het zoeken op Abstract/Title/Keyword 

- Het groene icoontje achter een titel betekent full-text; staat er ‘for purchase’ dan 

krijg je alleen het abstract.  

 

Springerlink: 

- Zoeken in een rubriek en/of via de zoekbalk 

- Geavanceerd zoeken via tandwieltje rechts van 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. 

 

Picarta: 

- Is de Centrale Catalogus van Nederland. Je kunt er boeken en artikelen in zoeken 

die niet aanwezig zijn in de collectie en databanken van het Mediacentrum 

- Aanvragen uit Picarta gaan via het mediacentrum. Boeken leen je voor 3 weken, 

artikelen krijg je gefotokopieerd tegen betaling van € 2,-  en mag je houden. 

- Je kunt eenvoudig zoeken en geavanceerd. Geavanceerd biedt meer zoekopties. 

- Verleng je zoekwoorden met een* (commerc*, zie voorbeeld bij Catalogus))  

- Zoeken tussen “  “ op exacte woordcombinatie 

 

Tijdschriftenlijst: 

- Bevat alle tijdschriften die in het mediacentrum of via één van de databanken 

raadpleegbaar zijn 

- Zoek je naar een artikel en weet je in welk tijdschrift het staat, raadpleeg dan eerst 

de tijdschriftenlijst. 

- Binnen de lijst kun je zoeken met klavertje-f/Ctrl-f 
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