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Het Mediacentrum heeft een 
website met een schat aan 
informatie, 24/7 bereikbaar. 

In de Catalogus vind je de 
materialen die in de collectie 
van het Mediacentrum (incl. de 
OWP) aanwezig zijn. 
Log in met je 
Hogeschoolaccount.  
Deze catalogus kun je ook thuis 
raadplegen. 

Typ je zoekwoorden in het 
zoekveld. Maak geen typefouten! 
Bekijk de 2 menu’s naast het 
zoekveld.  
 
Vul je zoekwoord(en) in en klik op 
‘zoeken’. Je krijgt dan een 
resultatenlijst: titel, jaar van 
uitgave en materiaalsoort. Klik op 
‘meer info’ voor uitgebreide 
gegevens, waaronder de vindplaats 
in de kast. 

1. 

2. 

3. 

Als je materialen in je bezit 
hebt, zie je die staan zodra je 
bent ingelogd in de catalogus, 
met vermelding van de 
inleverdatum. 
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Let op: 
 code bestaande uit cijfers + vier letters rechts in het witte vierkantje: dit is ahw het 

rugetiket van het boek / de dvd… Materialen staan op nummervolgorde in de kast 
en binnen hetzelfde nummer alfabetisch 

 locatie in de groene balk onderaan: mediatheek of  owp-leiden, of owp-leiden-
daguitleen, enz. 

 klik op ‘opnieuw zoeken’ als je je zoekvraag wilt aanpassen, of iets heel anders wilt. 
 status: kan o.a. zijn aanwezig, daguitleen-aanwezig, uitgeleend tot… Als uitleenbare 

exemplaren van een titel allemaal zijn uitgeleend kun je de titel reserveren. 

4. 
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Artikelen kun je vinden in onderwijsvakbladen. Handig hulpmiddel daarbij is het 
Onderwijstijdschriftenplein.  Website Mediacentrum  -> Opleidingen -> Vrijeschool 
Pabo -> Aanbevolen websites -> Onderwijstijdschriftenplein 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Typ je zoekterm in de 
zoekbalk. 
Je krijgt vervolgens titels 
van tijdschriften, voorzien 
van jaargang, aflevering 
en kort de inhoud van dat 
nummer. 
Titels kun je aanklikken. 

Je krijgt de inhoudsopgave 
van dat nummer te zien. 
Geen fulltext artikelen. 
 
Ga na of het betreffende 
tijdschrift een digitaal 
archief heeft. Of in papieren 
vorm in de collectie van het 
Mediacentrum is te vinden.  
Raadpleeg hiervoor de 
catalogus van het 
Mediacentrum.  

Typ titel van het tijdschrift 
in en kies materiaalsoort 
tijdschrift. 
 
Bij ‘meer info’ vind je de url 
en eventuele inlogcodes 
voor het digitale archief . En 
tevens vanaf welk jaar de 
papieren jaargangen van 
een tijdschrift nog in het 
Mediacentrum aanwezig 
zijn. Tijdschriften kun je niet 
lenen, artikelen wel 
kopiëren. 

5. 

6. 

7. 
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Zoeken naar Krantenartikelen en zoeken in scholar.google.nl 
 

  
 
 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

Klik op ‘Databanken’ en kies 
vervolgens in de lijst voor 
LexisNexis.   
 

 

Het Mediacentrum heeft een 
website met een schat aan 
informatie, 24/7 bereikbaar. 
 
Krantenartikelen vind je in 
databank LexisNexis.  

Zet eerst rechtsboven de taal 
op Nederlands. 
Klik vervolgens links 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. 
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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. Of kies een andere optie in 
dat menu. 

• 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 
• artikelen zijn fulltext 
• jouw zoekwoorden zijn geel aangegeven in de tekst 
• om thuis deze databank (en andere databanken) te kunnen raadplegen heb je 

het programma VPN nodig. Zie: ‘Toegang tot de databanken’ 
• LexisNexis werkt niet goed in Safari, de standaard Apple browser! 

    4. 
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5.  http://scholar.google.nl : zoeken naar (semi)wetenschappelijke  
     bronnen 
 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Door links bovenin te 
klikken op het menu-
icoontje: 

 kun je kiezen 
voor ‘geavanceerd 
zoeken’. 
 
Kiezen voor exacte 
woordvolgorde, 
specifieke jaren, plaats 
van jouw zoekterm in 
het document etc. 

     6. 

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

     
 

Klik rechtsonder in het scherm 
op ‘Instellingen’ en kies voor 
‘Geavanceerd zoeken’. 
 


