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Catalogus 

• om de collectie van het Mediacentrum te doorzoeken 

• toegang op basis van inlog met je hogeschoolaccount 

• aanvullen gaat automatisch: als je conflict intypt, wordt er ook gezocht naar conflicten, 
conflicthantering, conflictvaardigheid, etc. 

• titels waarvan alle exemplaren zijn uitgeleend kun je zelf via de catalogus reserveren 
 
 
Specifieke informatie voor de opleiding toegepaste psychologie vind je via Informatie per opleiding 
(kies voor Toegepaste Psychologie). Hier vind je o.a. aanbevolen websites, aanwinsten en een 
overzicht van de aanwezige tijdschriften voor TP. Voor sommige tijdschriften geldt dat er ook een 
digitaal archief beschikbaar is. Eventueel benodigde inloggegevens vind je in de catalogus (zoek op 
de titel van het tijdschrift en klik op ‘Meer Info’). 
 
 
Databanken 
Binnen Hogeschool Leiden zijn de databanken vrij toegankelijk. Het is ook mogelijk om de databanken 
buiten de hogeschool te raadplegen door VPN te installeren op je pc of laptop. Uitleg hierover vind je 
op mijn.hsleiden.nl onder ‘Praktische informatie’ (zoek op VPN). 
 
 
Relevante databanken voor TP 
 
Beeld en Geluid (voorheen Academia): databank die online toegang biedt tot duizenden uren 
streaming audio- en videomateriaal van de publieke omroep, geselecteerd uit de archieven van Beeld 
en Geluid 

• Op de startpagina lees je hoe je het materiaal kunt gebruiken 
• Log in via SURFconext.- Hogeschool Leiden ( (University of Applied Sciences Leiden). 
• Je kunt complete opnames bekijken, maar ook fragmenten snijden, combineren met andere 

opnames, alles in een presentatie plakken, dossiers maken etc. 
 
 

HBO Kennisbank : full text onderzoekspublicaties van hogescholen (o.a. afstudeerproducten) 

 

Nexis Uni : abonnement HS Leiden: zoeken in 5 Nederlandse landelijke dagbladen 

• Je kunt meteen gaan zoeken in de zoekbalk, maar 'geavanceerd' is ook mogelijk.  
• Geavanceerd zoeken doe je via de knop 'geavanceerd zoeken' op het startscherm. 
• Vul je zoektermen in in de balken die je wilt gebruiken . Gebruik de connectoren AND, OR en 

AND NOT.  
• Pas ook het veld ‘Datumbereik’ in om te voorkomen dat je te veel hits krijgt. 
• Vul desgewenst het vel ‘Aantal woorden in het document’ in. Krantenartikelen zijn soms kort. 
• Je zoekterm verlengen doe je met ! of * 
• De resultatenlijst is standaard op relevantie gerangschikt. Dit kun je zelf aanpassen. 
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HLVinden 
Met HLVinden doorzoek je verschillende wetenschappelijke databanken tegelijk (o.a. PsycINFO en 
andere databanken van EBSCOhost). 
 

• start met zoeken via de ‘Advanced Search’ 

• gebruik Engelstalige zoektermen 

• gebruik aanhalingstekens “...” voor zoeken naar een exacte woordcombinatie, bijvoorbeeld 
“consumer behaviour” 

• gebruik een * om je zoekterm te verlengen (bijvoorbeeld: behavi* zoekt naar behaviour, 
behavior, behavioral, behaving, etc.) 

• bepaal hoe specifiek je wilt zoeken d.m.v. het uitklapveld naast je zoektermen (zoeken in alle 
tekst of juist alleen in de titel) - met de standaard optie Select a Field doorzoek je de titel, 
samenvatting en trefwoorden 

• toch met Nederlandse termen zoeken? : zoek in All Text voor een optimaal zoekresultaat   

• na het uitvoeren van een zoekopdracht: maak gebruik van de beschikbare opties om je 
resultatenlijst te verfijnen, selecteer bijvoorbeeld de publicatiedatum of het publicatietype 
(selecteer Academic Journals voor wetenschappelijke artikelen) 

 
Kies de full text link om de volledige publicatie te lezen of te downloaden. 
Is een publicatie niet full text beschikbaar? Probeer het in Google Scholar (via Zoek in Google 
Scholar). Als een publicatie (boek of artikel) niet in de collectie van het Mediacentrum beschikbaar is 
kun je het aanvragen (via de Aanvraag knop) - houdt wel rekening met 2 euro aanvraagkosten. 
 
Extra opties binnen HLVinden: 

• zoekopdrachten uitvoeren in Google Scholar 

• via Publications zoeken naar de titel van een tijdschrift 

• zoekopdrachten combineren via Search History 

• aanmaken van een account om je zoekgeschiedenis en zoekresultaten te bewaren 
 
 



Algemene zoektips 

• De meeste zoekschermen hebben geavanceerde zoekmogelijkheden, gebruik ze! 

• Probeer ook alternatieve zoektermen (synoniemen, spellingsvarianten). 

• Raadpleeg de helpfunctie of zoektips van een databank of zoekmachine om de specifieke 
zoekmogelijkheden te achterhalen. 

• Installeer VPN op je eigen laptop of pc om ook buiten de hogeschool de databanken en 
digitale tijdschriften te kunnen gebruiken. Als de installatie niet lukt: raadpleeg de Servicedesk. 

 
 
Zoeken in Google 

• gebruik aanhalingstekens om te zoeken naar een exacte woordcombinatie, bijvoorbeeld 
“social marketing” 

• typ filetype:pdf om alleen naar pdf documenten te zoeken 

• gebruik Geavanceerd zoeken om te zoeken m.b.v. meerdere velden en specificaties (via 
Instellingen > Geavanceerd zoeken) 

 
Let op de betrouwbaarheid van de informatie (kijk bijvoorbeeld naar herkomst, auteur). Raadpleeg 
eventueel de checklists op de website van het Mediacentrum onder Ondersteuning bij onderzoek > 
Informatie beoordelen. 
 
Tip: Via de link ‘Operatoren in het zoekvak gebruiken’ kun je een overzicht bekijken van alle symbolen 
en woorden die je in Google kunt gebruiken om je zoekresultaten te specificeren. (Linksonder op de 
Geavanceerd zoeken pagina.) 
 
 
Google Scholar  |  https://scholar.google.nl/  
 

• doorzoekt wetenschappelijke bronnen op het internet 

• maak eventueel gebruik van de optie ‘Geavanceerd zoeken’ (via het menu in de 
linkerbovenhoek) 

• na het uitvoeren van een zoekopdracht kun je links op de pagina aangeven vanaf welke jaar 
je literatuur wilt vinden 

• onder elk resultaat vind je een aantal handige opties zoals Geciteerd door (geeft aan hoe vaak 
de bron is geciteerd in wetenschappelijke literatuur) en een link om zelf te citeren (o.a. APA) 

• per resultaat kun je rechts zien of het online beschikbaar is of via de collectie van het 
Mediacentrum - doorklikken op deze link leidt naar de full text publicatie 

 


