‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig’
Albert Einstein
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Voorwoord
In het Voortgezet Onderwijs, maar ook in het HBO- en het Wetenschappelijk Onderwijs, moet je
informatievaardig zijn om je opleiding te kunnen afronden. Immers, voor al je werkstukken en
opdrachten heb je informatie nodig. Het is dus nuttig om te weten waar en hoe je die informatie
vinden kunt. Het is daarnaast belangrijk dat je weet hoe je gestructureerd een werkstuk maakt
en hoe je van de gevonden publicaties een bronvermelding maakt. Het is een hele puzzel om al
deze zaken goed en effectief aan te pakken. Dit boek biedt daartoe een kapstok, reikt stap voor
stap aan hoe je dit uitvoert, met voorbeelden waar nodig.
Als je de informatie uit dit boek gebruikt zie je hoe gemakkelijk het eigenlijk is om snel relevante
informatie voor je werkstuk of scriptie te vinden als je maar op de hoogte bent van bronnen en
zoekmethoden! Veel meer, specifiekere en betere informatie dan je ooit gedacht had te kunnen
vinden. Wat ook blijkt is dat de meeste informatie direct en gratis verkrijgbaar is vanuit je luie
stoel!
Een tweede doelstelling van dit boek is om leerling en student kritisch te maken ten aanzien van
informatie die je vindt op internet, in boeken, artikelen, rapporten e.d. Het lijkt een cliché, het is
steeds meer nodig om kritisch naar de aangeboden informatie te kijken. Dit vanwege het snel
toenemende aanbod aan informatie, maar ook vanwege de pogingen van veelal grote of
invloedrijke actoren om informatiestromen actief te beinvloeden. Tussen de regels door zul je
dan ook opmerkingen tegenkomen die uitdagen om aan waarheidsvinding te doen vanuit een
nieuwsgierige, onderzoekende houding.
Een derde doel van dit boek is om leerling en student alvast vertrouwd te maken met bronnen,
zoekmethoden, onderzoeksbegrippen en wetenschapsbeoefening in het algemeen. In het HBOen het WO komt dat gegarandeerd terug.
Een vierde doel van dit boek is om de burger toegang te bieden tot catalogi en databanken
waarvan hij/zij het bestaan waarschijnlijk niet vermoedde! Ze krijgt met dit boek een handig
overzicht van en toegang tot vele catalogi en databanken. Een mooie kans om zelf ook gericht
aan onderzoek en waarheidsvinding te doen.

3

Inhoudsopgave
Inleiding ......................................................................................................................................................... 6
1.Onderzoeksvraag en onderzoekvorm (Stap 1 Big 6) .................................................................................. 9
2. Welke informatiebronnen heb je nodig? (Stap 2 Big 6) .......................................................................... 17
2.1 Naslagwerken .................................................................................................................................... 17
2.2 Catalogi van bibliotheken, musea en archieven............................................................................ 19
2.3 Databanken ................................................................................................................................... 20
2.4 Zoekmachines ................................................................................................................................ 21
3 Hoe zoek je in bronnen en in welke bronnen? (Stap 3 Big 6) .................................................................. 24
3.1 Hoe zoek je in bronnen?.................................................................................................................... 24
3.1.1 Stel je zoektermen vast .............................................................................................................. 24
3.1.2 Booleaans zoeken met AND, OR, NOT, AROUND ....................................................................... 26
3.1.3 Trunceren en maskeren, vul je zoekactie(s) er mee aan............................................................ 30
3.1.4 Zoeken met exacte woordvolgorde: ‘phrase searching’ ............................................................ 30
3.1.5 Trefwoorden en thesauri............................................................................................................ 32
3.1.6 Classificaties ............................................................................................................................... 32
3.1.7 Samenvatting, hoe formuleer je een goede zoekactie? ............................................................. 33
3.2 Welke bronnen heb je nodig voor je werkstuk? ............................................................................... 34
3.2.1 Catalogi van bibliotheken ........................................................................................................... 35
3.2.2 Databanken ................................................................................................................................ 37
3.2.3 Zoekmachines ............................................................................................................................. 51
3.2.4 Open wetenschap: zoeken in wetenschappelijke ‘repositories’ ................................................ 54
3.2.5 Google Scholar en Google Books................................................................................................ 59
4 Inlezen en selecteren van informatie (Stap 4 Big 6) ................................................................................. 62
4.1 Passende informatie selecteren ........................................................................................................ 62
4.1.1 Checklist 1 Analyse op wetenschappelijke structuur (IMRAD) .................................................. 63
4.1.2 Checklist 2 Analyse op autoriteit en positie auteur ................................................................... 65
4.1.3 Checklist 3 Analyse op ‘Cra(a)p’ ................................................................................................. 66
5 Synthese, presenteren en APA / ALA (Stap 5 Big6) .................................................................................. 69
5.1 Het schrijven van je werkstuk ........................................................................................................... 69
5.1.1 Structuur van je werkstuk & Word hulpmiddelen ..................................................................... 69

4

5.2 APA / ALA - richtlijnen in de praktijk ................................................................................................. 73
5.2.1 Waarom moet je verwijzen naar informatiebronnen? .............................................................. 73
5.2.2 Wanneer maak je een bronvermelding? .................................................................................... 74
5.2.3 Hoe maak je een APA / ALA bronvermelding? ........................................................................... 76
5.2.4 Hulpmiddelen APA / ALA Literatuurlijst maken ......................................................................... 79
5.2.5. Plaatjes overnemen in je werkstuk ........................................................................................... 80
5.3 Het presenteren van informatie........................................................................................................ 82
6 Evaluatie van je werkstuk / scriptie (Stap 6 Big6) .................................................................................... 84
Bijlage 1. Logboek, voorbeeld en leeg model ......................................................................................... 85
Bijlage 2 APA / ALA regels 7e editie ........................................................................................................ 87
Bijlage 3 APA / ALA bronvermelding maken met Word .......................................................................... 93
Nawoord ...................................................................................................................................................... 96
Bibliografie .................................................................................................................................................. 98

5

Inleiding
‘Waarom is dit ons niet eerder verteld?’ Een veel gehoorde opmerking tijdens de lessen
informatievaardigheden in het VO en het HBO. Onnodig veel tijd verspild blijkbaar met het
zoeken naar juiste informatie. Dat hoeft niet langer als je de instructies en voorbeelden uit dit
boek volgt. In dit boek leer je namelijk om snel geschikte informatie te vinden en om er een
goed werkstuk mee te maken. Om dat laatste te ondersteunen wordt ook uitgelegd hoe de
Outline functie van Word je kan helpen en wordt een handige structuur van een werkstuk
aangereikt.
Daarnaast geeft het boek een samenvatting van de APA / ALA regels zodat je ook daar snel en
goed mee aan de slag kunt. Ook wordt een instructie aangeboden om dit met Word uit te
voeren.
Die informatie wordt stap voor stap aangeboden, te beginnen met oriëntatie op je onderwerp
en eindigend met evaluatie van het geheel. Het boek is namelijk opgebouwd rondom het meest
gebruikte model voor het zoeken naar informatie en het maken van een werkstuk of scriptie,
het Big6 model. De 6 stappen van dit model kun je aaneengesloten doorlopen, maar ook per
stap. Je kunt bijvoorbeeld ook met stap 3 beginnen als je al een probleemstelling /
onderzoeksvraag en deelvragen hebt, je mogelijke zoekwoorden en bronnen al bepaald hebt en
nu toe bent aan het zoeken naar informatie. Met stap 1 start je als je nog beginnen moet met je
werkstuk.
Hier volgt ter oriëntatie eerst een korte beschrijving van het BIG6 model. In de daarna volgende
hoofdstukken worden die stappen nader uitgewerkt.

Het Big6 model
Fase 1: Wat willen we eigenlijk weten / uitzoeken? (Zie hfdst. 1)
Je oriënteert je in deze fase op wat je onderzoeken of beschrijven wilt. Dat zet je om naar een
onderzoeksvraag (een probleemstelling) en in deelvragen. In dit boek wordt een model
aangereikt waarmee je dit formuleren kunt.
Daarna kies je een onderzoeksvorm, ook die wordt aangereikt in dit boek.
Oriënteer je op je onderwerp door erover te lezen in tijdschriften, online encyclopedieën
boeken e.d. Kom je er dan nog niet uit? Maak een mindmap! Zo krijg je helder wat allemaal met
jouw onderwerp te maken heeft. Uit zo'n mindmap haal je ook heel gemakkelijk je hoofdvraag
en je deelvragen omdat je elk element wat je te binnen schiet automatisch bijelkaar zet.
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Fase 2: Begrippen en bronnen (Zie hfdst. 2)
Je bedenkt in deze fase goede zoektermen. Denk daarbij aan smallere en bredere begrippen
(auto/vervoer bijvoorbeeld) en aan synoniemen. Daarbij kun je in deze fase ook het
aangereikte thesaurusmodel gebruiken om je zoekwoorden mee uit te breiden.
Je zoekt met deze zoektermen in enkele grote algemene bronnen (zie hfdst. 2). Je bepaalt al
zoekend of ze geschikt zijn voor jouw onderwerp en of je specifiekere bronnen nodig hebt
(Hfdst 3.) en je evalueert tevens of je zoektermen wel juist zijn.
Fase 3: Bronnen zoeken en zoeken in die bronnen (Zie hfdst. 3)
Je selecteert in deze fase welke bronnen (catalogi, databanken, zoekmachines) je gebruiken
moet. Een overzicht van die bronnen worden in dit boek aangereikt.
Je verdiept je hier in hoe te zoeken in bronnen. Daarna gebruik je deze kennis om te zoeken in
de geselecteerde bronnen.
Hier even een voorproefje over hoe je zoekt in bibliotheekcatalogi, databanken en
zoekmachines. Je kunt er Booleaans in zoeken met AROUND, AND, OR en NOT(=bij
sommige zoekmachines is dat een -). Je kunt met zoekmachines ook op woordnabijheid
zoeken met AROUND(N).
Je kunt er ook in zoeken met zoekcommando’s als:
allintitle:zonnepanelen AND boerderijen
of
site:www.knmi.nl klimaat AND opwarming
of
rijksoverheid AROUND(5) criminaliteit filetype:pdf
Dit soort zoekmogelijkheden worden in hoofdstuk 3 uitgebreid uitgelegd.
Fase 4: Inlezen en beoordelen van de gevonden informatie (Zie hfdst. 4)
Je leest je in op de gevonden informatie. Je bekijkt hierbij of je bronnen objectief zijn of juist de
mening van een bepaalde persoon of groep weergeven. In dit boek worden 3 modellen
aangereikt waarmee je de gevonden informatie beoordelen kunt.
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Fase 5: Verwerken en presenteren van de informatie (Zie hfdst. 5)
Je moet je informatie schriftelijk gaan organiseren. Daarbij moeten je probleemstelling en je
deelvragen beantwoord worden. Elke deelvraag verwijst daarbij naar de hoofdvraag, een
deelvraag beantwoord als het ware een stukje van de hoofdvraag! Niet vergeten: ‘in de
beperking toont zich de ware meester!’ (toegeschreven aan Johann Wolfgang von Goethe).
Je rapportage kun je in verschillende vormen gieten, zoals bijvoorbeeld een mondelinge
presentatie, een onderzoeksrapport, een toneelvoorstelling etc.
In dit boek wordt een structuur aangereikt voor je werkstuk.
Fase 6: Evaluatie (Zie hfdst. 6)
Je gaat het hele proces en de inhoud kritisch evalueren. Je controleert daarbij of je al je
onderzoeksvragen (goed) beantwoord hebt. Ook de vormgeving, spelling en grammatica
van de rapportage ga je nog eens kritisch bekijken.
Enige persoonlijke zelfreflectie hoort ook bij dit proces.
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1.Onderzoeksvraag en onderzoekvorm (Stap 1 Big 6)
Hier bepaal je je onderwerp. Vervolgens ga je bekijken hoe je zo’n onderwerp zou willen
uitwerken met behulp van de hier aangereikte onderzoeksvormen. Daarna kun je met de
aangereikte hulpmiddelen de hoofd- en deelvragen en de invalshoeken bepalen. Als je dat
uitgevoerd hebt, heb je al een mooie afgeronde onderzoeksopdracht, je hoofdstukken
(deelvragen) klaar en de richting en scope van je werkstuk bepaald!

Stappenplan
A. Kies een onderwerp
B. Bepaal hoe je dat onderzoeken wilt, welk
type onderzoek je kiest
C. Formuleer (met het aangereikte
hulpmodel) je onderzoeksvraag
D. Kies je invalshoek(en)
E. Kies waar en hoe je gegevens verzamelen
gaat
A. Kies een onderwerp
Bedenk een onderwerp, kijk naar de volgende wetenschapsgebieden:
Wetenschap algemeen, filosofie, godsdiensten, economie, rechten, sociologie, psychologie,
opvoeding, onderwijs, wiskunde, informatica, natuurwetenschappen, geneeskunde,
gezondheidszorg, sport, huishoudkunde, voeding, land- en tuinbouw, jacht-en visserij,
techniek, kunst, muziek, dans, toneel, film, taal- en letterkunde, geschiedenis, land- en
volkenkunde.
B. Kies een onderzoeksvorm
Kies uit de onderstaande onderzoeksvormen 1 die jij gebruiken gaat.
In principe zijn er vele onderzoekssoorten te onderscheiden, het is maar net welke
invalshoek je kiest om een onderzoek uit te voeren.
Hier volgen enkele veel benoemde soorten onderzoek. Bepaal aan de hand daarvan hoe je je
onderwerp onderzoeken wilt. Ga je het beschrijven of ga je met je onderwerp een
hypothese formuleren bijvoorbeeld. Het is wellicht leuk om je onderwerp eens vanuit
verschillende soorten onderzoek te bekijken en dan een onderzoeksvorm te kiezen!
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Beschrijvend of descriptief onderzoek
Beschrijvende probleemstellingen geven aan wat er (gedragsmatig) gebeurt, of hoe iets
werkt of was. Het beschrijft de stand van zaken van iets en brengt die gegevens in kaart.
Passende vragen zijn de wat, of en hoe vragen.
Bijvoorbeeld : 'Hoe werkt het toetssysteem op school X?, of 'Wat zijn heksen?'
Verklarend onderzoek
Bij een verklarende probleemstelling onderzoek je waarom iets is zoals het is. Je zoekt naar
het waarom en naar de oorzaak bij een gevolg. Bijvoorbeeld: 'Waarom is het aantal
gesignaleerde haaien aan de kust van Normandië sinds 2018 toegenomen?'
Experimenteel of Toetsend onderzoek
Bij dit soort onderzoek toets je of een opgestelde hypothese klopt. Hypothesen zijn
verwachtingen die je gaat onderzoeken op juistheid. Let erop dat je hypothese toetsbaar /
meetbaar is. Je kunt zo’n onderzoek uitvoeren wanneer je een bepaalde theorie of bepaald
model toetsen wilt. Je moet hierover zoveel kennis verzamelen dat je voorspellingen over
die theorie of dat model kunt doen. Bijvoorbeeld: ‘Het intekenmodel op lesuren heeft
invloed op de tentamenscores van studenten.’
Toegepast onderzoek
Bij toegepast onderzoek doe je onderzoek naar een praktijksituatie. Uit zo’n onderzoek
komen conclusies en aanbevelingen naar voren die toepasbaar zijn in de praktijk. Ook kun je
er bepaalde methoden mee ontwerpen die in de praktijk toegepast kunnen worden. Je
onderzoekt bijvoorbeeld hoe maatschappelijke omstandigheden of bepaalde maatregelen
(van de overheid o.i.d.) verbeterd kunnen worden, zoals: ‘Heeft de Wet Pemba geleid tot
minder structureel ziekteverzuim?’
Evaluatief en verklarend onderzoek
Je onderzoekt hierbij of een ingreep of gebeurtenis tot de gewenste verandering geleid
heeft. Bijvoorbeeld: ‘Heeft het verbreden van fietspaden in Amsterdam geleid tot minder
fietsongelukken in 2019?’
Relationeel onderzoek
Je onderzoekt of er verband bestaat tussen 2 of meer zaken. Doel is het ontwikkelen van
een hypothese. Je meet of 2 of meer variabelen met elkaar samenhangen. Met dit

10

onderzoek wil je aantonen of er een betekenisvol verband bestaat tussen enkele variabelen,
hoe sterk dat verband is en wat de richting en de aard ervan is. Bijvoorbeeld: ‘Is er een
relatie tot ADHD en schoolprestaties?’
C. Formuleer de onderzoeksvraag (probleemstelling) en de deelvragen
Een onderzoeksvraag bevat volgens gangbare opvattingen 3 onderdelen, te weten:

Ik onderzoek { onderwerp }... omdat ik wil weten { vraag of hypothese } ... ten
einde { doel } …
Bijvoorbeeld: Ik wil onderzoeken waarom de Tweede Wereldoorlog vaak als thema gebruikt
wordt in de hedendaagse film, omdat ik wil weten waarom men hiervoor kiest om zo meer
inzicht te krijgen in de keuze voor de Tweede Wereldoorlog als filmthema
Dat zet je in je inleiding. Je hoofdvraag kan nog wat bondiger geformuleerd worden, bijv.:
Waarom wordt de Tweede Wereldoorlog vaak als thema gekozen in hedendaagse films?
2 Tips:
- Formuleer je hoofdvraag niet te globaal.
- Formuleer de hoofdvraag zo eenduidig mogelijk zodat ze maar op 1 manier uit te leggen is.
Kom je er niet uit welk onderwerp te kiezen en welke hoofdvraag en deelvragen je rondom
dat onderwerp zou kunnen formuleren? Maak dan een mindmap! (Zie voorbeeld hierna).

11

Een aantal online mindmapprogramma’s kunnen daarbij helpen, zoals: Mindmap, Miro,
Mindmaster etc. Als je je mindmap klaar hebt zie je eigenlijk in één oogopslag wat je
hoofdvraag zou kunnen worden, waar je deelvragen over zouden moeten gaan en wat je
invalshoek(en) kan/kunnen worden!
De truc is alles wat je te binnen schiet over een onderwerp een plek op een dashboard te
geven, een plek die steeds gestructureerder wordt omdat je steeds meer zaken bij elkaar
gaat zetten. Dat hoeft niet online, je kunt ook een groot vel papier ophangen en daar telkens
alles op zetten wat je te binnen schiet over je onderwerp en dat aan elkaar linken met een
pijl.
Onthoud: in de beperking toont zich de ware meester. Elke deelvraag moet bijdragen aan
het oplossen van de hoofdvraag!
Tip: Maak niet teveel deelvragen, 5 à 7 is meer dan genoeg.
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D. Kies je invalshoek
Bepaal hier vanuit welke invalshoeken je je onderwerp behandelen wilt, baken je
onderwerp ermee af.
Beperk je onderzoek vervolgens in/met/door/op:
- de tijd / periode
- geografische plaats(en)
- de taal / talen van de gebruikte literatuur
- je (doel)groep(en)
- te onderzoeken populatie / onderzoeksgroep
- soorten publicaties die je gebruiken wilt, bijv. alleen rapporten
- aspect / invalshoek
- methode van onderzoek
E. Hoe kom ik aan gegevens / informatie / kennis / wijsheid?
Kies hier hoe je aan je data komen wilt om je onderwerp te onderzoeken. Het ene
onderzoek sluit het andere niet uit, je kunt meerdere manieren van data verzamelen kiezen
of zelf data genereren door observaties, tellingen e.d.
A. Via kwantitatief onderzoek
1.- Survey ( enquête naar data, steekproefonderzoek )
2.- Secundaire analyse: analyse van een bestaande dataset
3.- Desk research: big data analyse, text mining, data mining
4.- Experiment, simulatie of laboratoriumonderzoek gericht op het verkrijgen van data
B. Via kwalitatief onderzoek
1.- Observatie-onderzoek, veldonderzoek
2.- Interview of enquête naar meningen
3.- Case study, gegevens van 1 specifiek onderzoek gebruiken
4.- Vergelijkend onderzoek, spreekt voor zich
5.- Literatuuronderzoek, zoeken naar gepubliceerde literatuur over jouw onderwerp
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Toelichting Wetenschapstheorie
Binnen de wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen kwantitatief en kwalitatief
onderzoek.
Bij kwantitatief onderzoek verzamel je data (o.a. observaties of cijfers) die kunnen worden
gecategoriseerd of gerangschikt. Deze data worden gebruikt om grafieken en tabellen mee te
maken. Kwantitatieve onderzoeken hebben als kenmerken:
•
•

Data wordt verzameld door middel van gestandaardiseerde technieken.
Er wordt gezocht naar zgn. correlaties en causale verbanden tussen de onderzochte
variabelen.

Enkele bijbehorende onderzoeksvormen zijn: enquête, telefonisch of online onderzoek,
steekproef of een experimenteel onderzoek. Het is de bedoeling dat een mening of
generalisatie bepaald wordt na het verzamelen en interpreteren van data.
Bij kwalitatief onderzoek verzamel je meningen en interpretaties. Het doel is niet om
theorieën te testen, maar om inzicht te krijgen in de verschillende interpretaties en
opvattingen die mensen hebben en de betekenis die ze toekennen aan bepaalde
gebeurtenissen of verschijnselen.
Bijbehorende onderzoeksvormen zijn: literatuuronderzoek, interview, focusgroep,
discoursanalyse (politieke analyse) en beleidsanalyse (Swaen, z.d.).
Een andere onderzoeksindeling is fundamenteel tegenover toegepast onderzoek.
•

Fundamenteel of zuiver wetenschappelijk onderzoek heeft niet als doel een vooraf
vastgesteld praktisch vraagstuk op te lossen. Fundamenteel onderzoek kan uitmonden
in praktische toepassingen. Met name universiteiten richten zich op fundamenteel
onderzoek. Fundamenteel onderzoek wordt vaak gepubliceerd in gespecialiseerde
wetenschappelijke tijdschriften (Bakels, 2016).

•

Toegepast onderzoek is gericht op het ontwikkelen van toepassingen. Omdat het voor
het tot stand brengen van toepassingen steeds meer nodig is om kennis uit
verschillende wetenschappen te combineren, is dit toegepaste onderzoek vaak wat
men noemt: multidisciplinair. Dit soort onderzoek leidt tot rapporten of tot publicaties
in vakbladen.
14

Het verschil tussen beide typen onderzoek is gradueel: toegepast onderzoek vereist vaak
fundamentele inzichten, terwijl fundamenteel onderzoek doorgaans verbonden wordt met
toepassingen. In grote industriële laboratoria en de meeste universiteiten worden beide typen
onderzoek verricht.
Wetenschappelijke onderzoekseisen
Aan welke eisen moet een wetenschappelijk onderzoek en dus ook een goed wetenschappelijk
artikel in het algemeen voldoen:
Validiteit
De interne validiteit is goed als het onderzoek methodisch klopt.
De externe validiteit is goed als de resultaten generaliseerbaar (algemeen toepasbaar) zijn.
Informativiteit
Hoe groter het domein (het bereik) van een
onderzoek, hoe informatiever de uitspraken
zijn.
Betrouwbaarheid
Het onderzoek moet vrij zijn van (toevallige of
opzettelijke) fouten.
Toetsbaarheid
Het onderzoek moet weerlegbaar
(falsifieerbaar: Popper) en repliceerbaar zijn.
Als een ander het onderzoek uitvoert moet
die dezelfde resultaten krijgen.
Onafhankelijkheid
Het onderzoek dient onafhankelijk te zijn van voorkeuren en meningen van betrokkenen.

Als je klaar bent met je (profiel-)werkstuk of scriptie kun je met deze criteria bekijken of jouw
werkstuk daaraan voldoet.
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2. Welke informatiebronnen heb je nodig? (Stap 2 Big 6)
2.1 Naslagwerken
Nu je jouw onderwerp en je hoofd- en deelvragen helder hebt begin je met het zoeken in
naslagwerken en zoek je daarna pas in andere geschikte bronnen. Waarom begin je eigenlijk
met naslagwerken?
•

•
•

In naslagwerken vind je een korte beschrijving over je onderwerp en vaak ook een
literatuurlijst voor meer informatie. Handig om je snel mee te oriënteren of het
onderwerp wat voor je is of om een zijdelings verwant onderwerp te vinden dat je
achteraf wellicht net wat leuker lijkt;
In naslagwerken vind je in de beschrijving van een onderwerp geschikte zoektermen
voor het gebruik bij zoekmachines en databanken.
In naslagwerken vind je de juiste definities van woorden en kun je met het raadplegen
ervan voorkomen dat je ze verkeerd / niet eenduidig gebruikt.

Woordenboeken
Woordenboeken geven je de exacte betekenis van een woord, de spellingsvarianten, soms de
synoniemen, de context waarin het woord gebruikt wordt en soms de historische betekenis.
De Van Dale en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) zijn de bekendste
Nederlandse woordenboeken. Het WNT is het grootste historische woordenboek ter wereld en
beschrijft de betekenis en geschiedenis van woorden uit het Nederlands van 1500 tot 1976.
Online kun je ze hier vinden, de Van Dale: https://www.vandale.nl/opzoeken, het
Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) http://gtb.inl.nl/search.
Bij de WNT vind je de geschiedenis van een woord, de betekenissen en (vaak grappige)
uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden met dat woord.
Kies daartoe: Basiszoeken. Vink WNT aan en vul je zoekterm in bij ‘Modern Nederlands
Trefwoord’. Vind de WNT je term, klik bij de gevonden vermelding dan op: ‘Origineel
trefwoord’ en je krijgt een uitgebreide beschrijving.
Een ander vermeldenswaard online woordenboek is het Kernerman woordenboek, het
woordenboek dat meer dan 1000 bronnen gebruikt, zie: www.woorden.org.

17

Kijk in deze woordenboeken ook naar synoniemen, homoniemen (Als woorden dezelfde
uitspraak hebben en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende
betekenissen hebben – ‘bank’ en ‘schop’ bijvoorbeeld) en antoniemen (Twee woorden zijn
elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben, bijvoorbeeld: aanbod – vraag).
Zoek in een woordenboek je onderwerp op, kijk of je de juiste woorden gebruikt voor jouw
onderwerp en vind begrippen die ermee te maken hebben.
Encyclopedieën
Een encyclopedie legt een begrip uit, verklaart het belang en de ontwikkeling ervan en
verhaalt hoe een begrip ontstaan is. Vroeger had een encyclopedie vaak als doel alle
menselijke kennis te bundelen. Dat uitgangspunt heeft men sinds een aantal jaren losgelaten
omdat de kennisontwikkeling te snel ging om alles nog te kunnen documenteren.
Encyclopedieën publiceren artikelen die zij zelf redigeren. Je kunt er dan vanuit gaan dat de
artikelen betrouwbaar zijn. Bij online encyclopedieën opgebouwd als Wiki’s daarentegen kan
iedereen elementen verwijderen of toevoegen aan een onderwerp. Onjuiste informatie
probeert men daarbij te voorkomen door je eerst te laten registreren of door de toegevoegde
tekst eerst te laten goedkeuren door een zgn. moderator of deskundige.
Ben je nieuwsgierig geworden wie zo’n stuk geschreven heeft, check dan wie de auteurs en de
bewerkers zijn en wat dat voor mensen zijn, d.w.z. wat hun achtergrond en eventueel hun
belang is.
Enkele noemenswaardige encyclopedieën:
•
•
•

Encyclopedia Britannica Online ( https://www.britannica.com/ )
Winkler Prins Online ( https://www.winklerprins.com/info/ )
Wikipedia ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina )

Zoek nu in een encyclopedie op de gevonden woorden om je in te lezen en breder te
oriënteren op je onderwerp.
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2.2 Catalogi van bibliotheken, musea en archieven
Een catalogus bevat een korte beschrijving van boeken, tijdschriften, e-books en audiovisuele
materialen inclusief hun bewaarplaats (de precieze vindplaats van een publicatie in een
bibliotheek of een directe link naar de elektronische versie ervan).
LET OP: Catalogi van bibliotheken en musea bevatten in principe géén full-tekst artikelen,
rapporten of boeken, alleen de officiële kenmerken van een publicatie plus aanvullende
gegevens als genre, trefwoord e.d. en de vindplaats ervan.
Echter, de catalogi van de openbare bibliotheken linkt sinds een paar jaar wel door naar hun
full-text e-book catalogus. En, ook bij de catalogus Worldcat kun je tegenwoordig zoeken naar
online beschikbare artikelen, rapporten en e-books.
Catalogus openbare bibliotheken, ( https://www.bibliotheek.nl/bibliotheek-zoeken.html )
Een openbare bibliotheek spreekt voor zich. Is gratis voor leerlingen tot 18 jaar, daarna geldt
vaak een gereduceerd tarief voor jongeren. Deze catalogus is eigenlijk je basiscatalogus om
informatie mee op te zoeken. Via je lokale openbare bibliotheek kun je trouwens ook artikelen
aanvragen die je in HBO- en universiteitscatalogi, databanken en Google Scholar gevonden
hebt!
E-book catalogus openbare bibliotheken , ( https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/informatief.html )
Deze site van de openbare bibliotheken bevat full-text e-books en kun je lezen via je
abonnement op de openbare bibliotheek. Ze biedt naast romans ook informatieve boeken!
Wellicht ook boeken over jouw onderwerp!
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WorldCat, (https://www.worldcat.org/ )
Worldcat is de grootste bibliotheekcatalogus ter wereld. Meer dan 50.000 bibliotheken uit meer
dan 90 landen werken aan samen.
Kijk hier vooral als je wilt zoeken in de catalogi / bibliotheken van hogescholen en universiteiten.
Sinds kort vind je hierin echter ook de boeken van de
openbare bibliotheken in Nederland!
Je vindt in Worldcat bibliografische gegevens van
boeken, full-tekst e-books, tijdschriftartikelen en
rapporten.
In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid uitgelegd met welke
zoekopdrachten je in Worldcat de meest relevante
informatie vindt.
Noteer welke bibliotheekcatalogus handig is om te
gebruiken voor jouw onderwerp en jouw
literatuurvraag.

2.3 Databanken
Een databank is een opslagplaats van informatie over één of meer onderwerpen, die
gemakkelijk en snel opgevraagd kunnen worden wanneer nodig. Deze informatie kan
beschrijvingen van publicaties betreffen, maar ook de publicaties zelf.
Er zijn een groot aantal online databanken beschikbaar voor leerlingen en studenten die
informatie over verschillende onderwerpen verzamelen en beschikbaar stellen voor
zoekopdrachten. Terzijde, de begrippen databank en database worden vaak doorelkaar
gebruikt. Met database wordt meer een systeem van data en hun onderlinge relaties bedoeld
en met databank meer een opslagplaats van publicaties.
Soorten databanken
* Bibliografische databanken bevatten alleen beschrijvingen van een publicatie, al of niet
aangevuld met een samenvatting of korte inhoud. Sommige bibliografische databanken geven
daarbij wel een link naar de elektronische versie van een publicatie.
De catalogus van de openbare bibliotheek is een bibliografische databank.
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* Full-text databanken bevatten niet alleen bibliografische beschrijvingen, maar ook een
volledige elektronische versie van een boek, artikel of rapport.
Zie bijvoorbeeld Delpher (oude kranten) en de Krantenbank (nieuwe kranten).
* Citatiedatabanken bevatten niet alleen de bibliografische beschrijvingen van een publicatie,
maar ook een link naar de citaties (= andere publicaties die deze publicatie citeren / noemen in
de tekst of in een voetnoot ). Daarmee zoek je dus vooruit in de tijd!
Zie bijvoorbeeld Google Scholar en Web of Science.
Enkele databanken waar gratis artikelen en rapporten te vinden zijn:
JSTOR, sociaal wetenschappelijke databank
HBO Kennisbank, zoekt in zo’n 61.000 publicaties van 26 hogescholen, hoog gewaardeerde
scripties van afstudeerders
Narcis, depot van wetenschappelijke proefschriften en scripties.
Google Scholar, overall wetenschappelijke databank. Hierin kun je ook zoeken op wie het artikel
geciteerd heeft.

2.4 Zoekmachines
Als laatste gebruik je een zoekmachine voor het verkennen van je opdracht. Waarom als
laatste? Zonder specifieke zoekcommando’s en Booleaanse operatoren (die in hoofdstuk 3
aangereikt worden) vind je met een zoekmachine niet snel de juiste informatie voor een
werkstuk. Een kale, standaard zoekactie geeft gewoon veel teveel ruis. Leuk voor het zoeken
naar een enkel feitje, niet voor het zoeken naar informatie.
Een paar zoekmachines:
Startpage, ( https://www.startpage.com/ )
Duckduckgo, ( https://duckduckgo.com/ )
Metacrawler, ( www.metacrawler.com )
De eerste 2 zoekmachines genoemde geven nadrukkelijk aan dat ze je privacy garanderen, geen
cookies gebruiken en je gegevens niet opslaan en verkopen.
De zgn. zoekalgoritmes van zoekmachines sorteren bepaalde sites voor, laten andere sites
achteraan een lijst met hits verschijnen of vermelden ze helemaal niet. Zoekmachines leven niet
namelijk van de lucht, het principe ‘wie betaalt, bepaalt’ speelt logischerwijs een rol. Ook
kunnen zgn. SEO’s jouw site hoger in de ranking krijgen. Het beste of meest relevante staat dus
lang niet altijd bovenaan na een zoekactie!
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Om begrijpelijke redenen geven zoekmachines geen inzicht in hun beleid in dezen met als
probleem dat je in een informatiebubbel kunt belanden zonder dat je het doorhebt. Het is
daarom aan te bevelen om meerdere zoekmachines tegelijk te gebruiken of met een
metacrawler (een zoekmachine die meerdere zoekmachines tegelijk raadpleegt) te zoeken.
Een ander fenomeen is dat zoekmachines lang niet alles kunnen opnemen in hun indexen. Ze
vinden maar een paar % van alle informatie die toegankelijk is via internet. De rest zit namelijk
in het zgn. diepe web, in catalogi en databanken. In oudere kranten zoeken moet je
bijvoorbeeld uitvoeren in de Krantenbank, Delpher of Dekrantvantoen. Die artikelen vind je niet
met zoekmachines.
LET OP: Gebruik bij het zoeken met zoekmachines geen woorden die eigenlijk geen betekenis
hebben zoals lidwoorden, voorzetsels, bijwoorden en voegwoorden als: de, het, een, van, op,
er, als, dan.
In Hoofdstuk 3 worden tips en trucs aangereikt om de ruis bij zoekmachines te omzeilen en ze
direct relevante literatuur voor jou op te laten hoesten!
Verken en kies hier alvast 1 databank, 1 zoekmachine en 1 metacrawler.
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3 Hoe zoek je in bronnen en in welke bronnen? (Stap 3 Big 6)
3.1 Hoe zoek je in bronnen?
Informatievaardig zoeken betekent dat je eerst even nadenkt voordat je lukraak zoekwoorden
intypt. In deze module leer je:
-

Goede zoektermen te vinden
Ze in de juiste volgorde te gebruiken
Ze te combineren (nesten) tot een effectieve zoekactie met de Booleaanse
zoekoperatoren: AND, OR, NOT en AROUND / PROX
Trunceren en Maskeren om informatie te vinden

-

3.1.1 Stel je zoektermen vast
Uit je probleemstelling kun je zoektermen halen. Deze zoektermen vormen de basis van je
zoekacties. Hoe vind je echter handige zoekwoorden vanuit je hoofd- en deelvragen als je geen
Mindmap gemaakt hebt?
Ten eerste uit de kernwoorden van je hoofd- en deelvragen.
Ten tweede kun je o.a. onderstaand thesaurusmodel gebruiken om zoekwoorden te vinden.
Probeer bij elke term maar eens 1 of meerdere zoekwoorden vast te stellen.
Bijvoorbeeld, je maakt een werkstuk over ’Auto’s in de 20e eeuw’. Welke zoekwoorden vind je
dan met:
Broader term: vervoer, transport, rijbewijs
Narrower term: motoren, banden, spiegels, chassis, wielophanging
Related term: economie, politiek, wegennet, infrastructuur
Kijk je naar afkortingen en acronymen, stel je vast ANWB, ENFB etc.
Hier nog even de uitleg van de begrippen.
•

Broader term
Een ‘broader term’ is een term die in relatie staat tot de zoekterm, maar een ruimere
betekenis heeft. Dit is dus een ruimere zoekterm. Geen 'fietsen' bijvoorbeeld, maar
'vervoer'.
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•

Narrower term
Een ‘narrower term’ is een term die in relatie staat tot het zoekterm, maar een
beperktere betekenis heeft. Dit is dus een nauwere zoekterm, geen 'vervoer' bijv.
maar 'fietsen'

•

Related term
Een ‘related term’ is een term die in relatie staat tot de zoekterm binnen de
context van je onderwerp. Bij zoekmachines kun je na 1 zoekactie zoeken op:
'related term'.

Naast thesaurustermen zijn er nog enkele elementen waarmee je je zoektermen verrijken
kunt, te weten:
•

Synoniemen
Een ‘synoniem’ van een zoekterm is een ander woord met dezelfde betekenis.
Bedenk hierbij wel welke woorden gebruikt werden in de tijd waar jou werkstuk over
gaat. Vroeger had je het bijvoorbeeld over rijwielen, tegenwoordig over fietsen,
vroeger over ‘meisje voor den dag’ (Delpher), tegenwoordig over
‘interieurverzorgsters’. Zie ook synoniemennet (www.synoniemen.net )

•

Vertalingen
Het is vaak nodig om Engelse vertalingen van je zoektermen te gebruiken, dit
vooral wanneer je wetenschappelijke informatie zoekt. (DeepL is een goede
online translator).

•

Enkel- of Meervoud
Dit spreekt uiteraard voor zich, maar houd daar wel rekening mee bij het
formuleren van je zoekactie: (aandeel OR aandelen) AND beurscrash bijvoorbeeld.

•

Samenstellingen gebruiken
In het Nederlands spel je samenstellingen in principe als één woord (bijvoorbeeld:
online), terwijl in het Engels samenstellingen in principe juist opgebouwd worden uit
losse woorden (bijv. on line). Gebruik daarom beide varianten, het liefst met OR
ertussen, bijvoorbeeld: (email OR e-mail) encryptie
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•

Afkortingen en(acroniemen
Afkortingen van termen die te maken hebben met je onderwerp, bijv. BSE, Shell etc.

Vul je zoektermen aan met broader terms, narrower terms, synoniemen en vertalingen.

3.1.2 Booleaans zoeken met AND, OR, NOT, AROUND
Het is niet handig om alle mogelijke zoektermen lukraak achterelkaar in te typen. Om gericht,
snel en effectief te zoeken naar relevante informatie is het nodig om zoektermen in een
bepaalde structuur met elkaar te combineren. Er zijn daartoe een aantal mogelijkheden, te
weten:
A. Booleaanse operatoren gebruiken;
B. Meerdere zoekvelden kiezen;
C. Trunceren of maskeren gebruiken;
D. Exacte woordcombinaties gebruiken.
A. Booleaanse operatoren AND, OR, NOT, AROUND / PROX / NEAR
Vooraf: Vergeet niet dat je deze Booleaanse combinatietermen altijd met HOOFDLETTERS intypt
anders zien zoekmachines en databanken ze als stopwoorden!
AND
AND gebruiken tussen 2 zoekwoorden betekent dat alle genoemde woorden in je resultaten
voor moeten komen.
De AND-relatie gebruik je om twee (of meer) verschillende onderwerpen te combineren in 1
zoekresultaat.
Je bent op zoek naar een camping op één van de Waddeneilanden.
Zoektopdracht wordt dan: campings AND Waddeneilanden
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OR
OR betekent dat ten minste één van de woorden voor komt in het zoekresultaat;
de OR-relatie moet je gebruiken bij (bijna) synoniemen, meervoud/enkelvoud, verschillende
spellingsvormen;
Het zoekresultaat wordt vergroot, uitgebreid ten opzichte van het zoeken op één woord.
Behalve campings wil je ook hotels zoeken op een waddeneiland
Zoektopdracht wordt dan: waddeneinlanden AND (campings OR hotels)

NOT
NOT betekent dat het aangegeven woord niet mag voorkomen.
De NOT-relatie gebruik je om een bepaald woord uit te sluiten.
Het zoekresultaat wordt verkleind. Bijvoorbeeld, Je wilt kamperen, maar niet op Texel
Zoektopdracht wordt dan: Waddeneilanden NOT Texel
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AROUND (zoekmachines), NEAR (Databanken) , PROX (Delpher), W/S (Krantenbank)
Met deze zoekcommando’s zoek je met zoekwoorden die dicht bijelkaar moeten
voorkomen. Je hebt dan namelijk de meeste kans dat een document over beide
onderwerpen handelt.
Bij zoekmachines kun je zoeken met AROUND, bijvoorbeeld:
criminaliteit AROUND(5) rijksoverheid filetype:pdf
Met deze zoekactie krijg je zo een rapport over criminaliteit geschreven door de
rijksoverheid van een site waarin de woorden criminaliteit en rijksoverheid binnen 5
woorden van elkaar voorkomen. Grote kans dus dat de gevonden documenten gaan over
de combinatie ervan in een rapport (pdf).
Zoekmachines gebruiken de operator AROUND, databanken gebruiken vaak PROX of NEAR,
bijvoorbeeld: kunst PROX mode (Delpher)
Met PROX krijg je bij Delpher ( www.delpher.nl ) krantenartikelen over kunst en mode wanneer
die binnen 10 woorden van elkaar voorkomen. Zo is Delpher ingesteld namelijk.
Bij w/s zoekterm zoekterm in de Krantenbank mogen de woorden maximaal 25 van elkaar af
liggen.
Menugestuurd zoeken
Bij bibliotheekcatalogi en databanken kun vaak ook kiezen voor: 'Geavanceerd zoeken'. Met
die optie kun je de zoektermen Booleaans combineren en/of zoeken op meerdere velden
tegelijk als titel, auteur, jaar van uitgave etc.
Tip:
•

Als je meerdere Booleaanse operatoren met elkaar combineert, gebruik dan
sluithaakjes. Je geeft daarmee aan welke zoekwoorden bij elkaar horen. Vaak zijn dat
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woorden die over het zelfde gaan of met elkaar te maken hebben (bijv. synoniemen,
enkelvoud/meervoud).
Voorbeeld: (hutspot OR stamppot) AND (recepten OR kooktips)
•

Typ AND/OR/NOT/AROUND/PROX altijd met hoofdletters. Lidwoorden vallen namelijk
onder de stopwoordenlijst van zoekmachines en databanken, ze worden dus
genegeerd. Behalve uitspraken zoals: ‘to be or not to be’. Dit omdat dat bekende
uitspraken zijn, die worden als geheel geïndexeerd.

•

Denk als schrijver als je zoekt, niet als vragensteller!
Bijvoorbeeld, als je intypt ‘ik wil graag solliciteren naar de functie van’
(tussen aanhalingstekens – als zoekzin) krijg je direct concrete sollicitatiebrieven
die zo beginnen. Typ je alleen in: ‘sollicitatiebrieven’, krijg je vaak sites die dit in
een bredere context zien en waar je op de site nog moet zoeken of er ergens
misschien voorbeeldbrieven staan.

•

Spreek altijd met twee woorden (of meer) tegen een catalogus, databank of
zoekmachine! Dan krijg je zo weinig mogelijk ruis en zoveel mogelijk relevante
‘hits’.

•

Bij sommige zoekmachines en databanken is de Booleaanse operator NOT het –
teken (Startpage en Refseek).

•

Bij sommige zoekmachines staat een spatie gelijk aan de AND operator (Google
en Startpage). Bijvoorbeeld: rijwielen geschiedenis -winkelmandje. Zo vind je
informatie over de geschiedenis van de fiets en krijg je geen ruis van sites waar
ze fietsen verkopen.

•

Verwar zoektaal niet met spreektaal en uitdrukkingen. De betekenis van
bijvoorbeeld 'Door de bank genomen' is afhankelijk van de context waarin het
staat.

Formuleer nu enkele Booleaanse zoekacties met jouw onderwerp en noteer die.
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3.1.3 Trunceren en maskeren, vul je zoekactie(s) er mee aan
Trunceren
Trunceren is het weglaten van een heel woord of het laatste gedeelte van een woord en deze
vervangen door het truncatieteken *, bijvoorbeeld: bank* . Met zo’n zoekterm vind je:
bankwezen, bankieren, banksparen etc. Het * teken noemen we wildcard of joker.
Met ‘Als het stoplicht op * staat moet je *’, krijg je alle 3 varianten als hits.

Maskeren
Maskeren is een gedeelte IN een woord vervangen door een variabele.
Meestal is dit een vraagteken ! of een ? Dit kan per catalogus of databank verschillen. Kijk
daarvoor in het helpbestand van betreffende catalogus of databank.
Maskeren is handig om te gebruiken bij verschillende spellingwijzes, zie bijvoorbeeld:
• Globali!ation, zoekt naar: globalisation en globalization
• Panne!koek, zoekt naar: pannekoek en pannenkoek
• A!tie, zoekt naar: actie en aktie
In de catalogi van hogescholen en universiteiten kun je een ? of een ! gebruiken om 1 of
meer letters te vervangen in een zoekopdracht. Kijk in hun handleiding of dat een ? of een !
is, of probeer het gewoon uit.
Formuleer nu enkele zoekwoorden met getrunceerde en gemaskeerde termen over jouw
onderwerp om zo meer te vinden, noteer ze.

3.1.4 Zoeken met exacte woordvolgorde: ‘phrase searching’
Als je alleen zoekresultaten wilt vinden die de ingegeven zoektermen in exact dezelfde volgorde
moeten bevatten, zet dan je zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens ‘.....’.
Dit is vaak het geval bij begrippen die uit meerdere woorden bestaan, bv. "food design",
'Albert Heijn', 'Harry Mulisch" etc.
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Gebruik altijd ‘phrase searching’ als je informatie zoekt met een samengesteld begrip.
Bijvoorbeeld: zoeken met ‘coginitieve therapie’ geeft andere resultaten dan zoeken met
cognitieve AND therapie. In het laatste geval krijg je een veelvoud aan internetpagina’s niet
hoeven te gaan over cognitieve therapie omdat de woorden los van elkaar overal op een
site kunnen voorkomen en in die context over heel andere dingen kunnen gaan.
Je kunt er ook creatief gebruik van maken, bijvoorbeeld door in te typen:
‘Zonnepanelen op overheidsgebouwen’
‘Vitamine * zit vooral in *’
Je krijgt in het laatste geval resultaten als: vitamine a zit vooral in wortels, vitamine b zit vooral
in gist etc. Het * staat voor een variabele, in dit geval een woord.
Zoeken met een exacte woordcombinatie is eigenlijk een strenge versie van de Booleaanse
AND-operator gebruiken.
Bij veel zoekmachines kun je kiezen voor ‘Geavanceerd zoeken’ of Advanced search’ en dan
de optie: ‘dit exacte woord of deze exacte woordgroep’ of de optie: ‘Phrase search’. Via zo’n
zoekscherm kun je dus ook met ‘phrase search’ zoeken. De zoekmachine zet er dan als het
ware haakjes voor je omheen.

Formuleer enkele zoekzinnen over jouw onderwerp en noteer deze.
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3.1.5 Trefwoorden en thesauri
Trefwoorden karakteriseren de inhoud van een document en worden door
informatieprofessionals toegekend. Bekijk in de index van een catalogus welke trefwoorden
je bibliotheek of databank gebruikt als je niet vindt wat je zoekt. Stel jij zoekt namelijk op
’rijwielen’ en in de catalogus wordt alleen ‘fietsen’ gebruikt, vind je niets. Zoek daarom het
juiste zoekwoord op wat je gebruiken moet in een catalogus of databank als je geen of
verkeerde resultaten wilt.
Hoe vind ik dit? Meestal gaat dit via het oproepen van of zoeken in de index van een veld,
bijvoorbeeld het trefwoordenveld.
Een thesaurus geeft woorden op een bepaald vakgebied in hun onderlinge relatie weer. Elk
wetenschapsgebied kent een thesaurus. Die moet je gebruiken als je niet goed weet op
welke woorden je precies moet zoeken in een bepaalde catalogus of databank. Bekijk voor
een voorbeeld hiervan eens de databank ERIC.
Een thesaurus geeft bij al haar trefwoorden:
- een BT=BroaderTerm
- een engere term NT=Narrower Term
- een gerelateerde term RT=RelatedTerm
- een voorkeursterm UF=UsedFor
Als het goed is heb je al extra trefwoorden bedacht (in hoofdstuk 3.1) met
thesaurusbegrippen. Heb je dat nog niet gedaan, formuleer ze dan hier aan de hand van de
thesaurusoperatoren, BT, NT, RT en UF.

3.1.6 Classificaties
Een classificatie is een ordening van begrippen in klassen en subklassen om de tussen hen

bestaande betekenisvolle relaties tot uitdrukking te brengen.
Enkele voorbeelden van classificaties zijn: het SISO, het PIM systeem en de Nederlandse
Basisclassificatie. Het zijn een soort rubriceringen om de plaats van publicaties mee te
bepalen en in een kast of magazijn terug te kunnen vinden. Als je zo’n getal weet,
bijvoorbeeld 366.4 voor Management in het SISO, kun je het boek ermee vinden in een kast
of catalogus.
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Zoek de Siso-, de PIM- en/of Basisclassificatie-nummers van jouw onderwerp op en noteer
deze. Kun je straks mee zoeken in een catalogus of direct in de kast van een bibliotheek je
boek vinden!

3.1.7 Samenvatting, hoe formuleer je een goede zoekactie?
Hier een samenvatting van de zoekmogelijkheden.
Tip 1: Gebruik altijd de zgn. Booleaanse operatoren als AND (= bij Google een spatie) , OR, NOT
en/of AROUND / PROX bijvoorbeeld: (fietsen OR rijwielen) geschiedenis NOT winkelwagen
Tip 2: Lukt je het Booleaans zoeken niet goed, gebruik dan de optie 'Geavanceerd zoeken'. Je
zoekt dan eigenlijk menugestuurd alsnog met de Booleaanse operatoren.
Tip 3: Beperk je zoekactie tot recente publicaties als dat handig is door te filteren op
publicatiejaar. Bij een zoekmachine kun je daartoe twee .. stippen tussen jaartallen gebruiken,
bijvoorbeeld: 2018..2020
Tip 4: Maak gebruik van trunceren of maskeren, bijvoorbeeld recept*, geeft recepten, receptuur
etc.
Tip 5: Zoek op exacte woordvolgorde, c. q met ‘phrase searching’, bijvoorbeeld: ‘De oorlog in
Irak leert ons’
Tip 6: Beperk je zoekactie in taal (Nederlands, Duits, Engels e.d.) wanneer nuttig.
Tip 7: Vul je zoektermen aan met filetypes als: pdf, docx of xlsx, bijvoorbeeld:
bevolkingsgroei nederland 2020 filetype:xlsx

In het volgende hoofdstuk worden bronnen aangereikt en wordt aangegeven wat je er mee
vinden kunt.
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3.2 Welke bronnen heb je nodig voor je werkstuk?
Informatie kun je op vele manieren verkrijgen, bijvoorbeeld door te zoeken in
bibliotheekcatalogi of in databanken. Je kunt ook zelf relevante data produceren door het
houden van een enquête, het uitvoeren van
observaties of een experiment.
Via internet is uiteraard veel informatie en data te
vinden. Vaak is het echter nogal verspreid aanwezig
en is de kwaliteit niet geborgd zoals dat het geval is
bij een boek uitgegeven door een gerenommeerde
uitgever.
Veel informatie zit daarnaast verstopt in het zgn.
diepe web: in databanken. Informatie uit
databanken laten zoekmachines niet zien omdat ze
daar geen toegang tot hebben. Ze kunnen slechts
‘de voordeur’ van een databank voor je vinden.
Vervolgens moet je toegang zien te krijgen tot zo’n
databank en ook toegang tot de gevonden publicaties. Beide zitten meestal achter een
betaalmuur.
Hier een trucje om de ‘voordeur’ van een bepaalde databank te vinden, ook van hele specifieke
databanken.
Zoek op je onderwerp en koppel dat aan termen die op de site van een databank kunnen
voorkomen zoals: ‘zoeken, collectie, catalogus, inloggen’.
Als je het volgende intypt bij een zoekmachine: ‘historische kranten’ zoeken collectie catalogus
inloggen, krijg je meteen de databank Delpher als resultaat. Wees creatief dus.
Dit boek reikt in ieder geval bronnen aan die gratis te raadplegen zijn en waarin je ook
veel gratis publicaties aantreft om te lenen of te downloaden.
Achtereenvolgens worden hier behandeld:
• Catalogi van bibliotheken
• Databanken
• Zoekmachines
• Open wetenschappelijke bronnen
• Google Books en Google Scholar
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3.2.1 Catalogi van bibliotheken
Catalogus openbare bibliotheken ( https://www.bibliotheek.nl/bibliotheek-zoeken.html )
De dienstverlening van een openbare bibliotheek spreekt voor zich. Is gratis voor leerlingen tot
18 jaar, daarna geldt een paar jaar nog een reductietarief. Deze catalogus is aan te bevelen als
basis om naar informatie te zoeken. Via je openbare bibliotheek kun je verder ook artikelen
aanvragen die je in andere bibliotheken en hun catalogi gevonden hebt.
Bovengenoemde site is de overkoepelende site, elke regio / stad heeft verder zijn eigen
catalogus.
Je kunt er ook Booleaans mee zoeken, bijvoorbeeld: (duurzaam OR duurzame) AND (landbouw
NOT akkerbouw)
Klik daarna op een boek en scrol naar beneden om te zien waar het boek/de boeken te leen
is/zijn en of het beschikbaar of uitgeleend is. Uitgeleend? Vraag het dan aan bij de bibliotheek.
De Booleaanse zoekconnectoren AND, OR, NOT moeten altijd met hoofdletters ingetypt
worden!
‘Trunceren’ doe je in deze catalogus met een *, bijv. duurzaam* voor boeken over
duurzaamheid, duurzaam leven etc.
‘Maskeren’, 1 letter variabel maken met ! of ?, kent deze catalogus niet.
E-book catalogus openbare bibliotheken, (https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/informatief.html)
Deze catalogus biedt full-text boeken, te lezen via je abonnement op de openbare bibliotheek.
Naast romans vind je er ook informatieve boeken. Hoe kan het dat die boeken gratis
aangeboden worden? Het auteursrecht van deze boeken wordt beheerd (en betaald) door de
Koninklijke Bibliotheek, zij hebben de regie op dit punt over betrokken auteursrechten.
WorldCat, (https://www.worldcat.org/)
Worldcat is de grootste bibliotheekcatalogus ter wereld. Meer dan 50.000 bibliotheken uit meer
dan 90 landen werken samen aan één gemeenschappelijke online catalogus en dat aantal groeit
dagelijks. Je gebruikt Worldcat als je wilt zoeken in de catalogi van hogescholen en
universiteiten. Sinds kort vind je hier echter ook de boeken van de openbare bibliotheken! Je
kunt met deze catalogus full-tekst e-books, artikelen en onderzoeksrapporten vinden en
downloaden. Worldcat neemt collecties op die een universiteit of hogeschool wil aanbieden aan
derden, bibliotheken bieden niet al hun collecties aan Worldcat aan.
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Hoe er te zoeken?
Je kunt met Worldcat Booleaans zoeken. Kies bijvoorbeeld het tabblad: boeken. Typ dan in:
(duurzaam OR duurzame) AND (landbouw NOT akkerbouw).
Na 1 zoekactie kun je kiezen voor: gedrukt boek, e-book of scriptie. Zo werkt dat ook voor
tijdschriftartikelen.
Klik op een boek en typ daarna je woonplaats in. Worldcat komt dan met de dichtstbijzijnde
bibliotheek of instelling die dit boek in bezit heeft. Je kunt het dan ophalen of aanvragen via je
openbare bibliotheek, universiteits- of hogeschoolbibliotheek.
Als je klikt op: ‘alle edities en materiaalsoorten’, en het is te downloaden als e-book of etijdschriftartikel, krijg je bij dit overzicht de bibliotheken te zien van wie je de publicatie
downloaden kunt. Je kunt voor het zoeken naar downloadbare publicaties ook kiezen voor
‘Geavanceerd zoeken’ en dan ‘Open Access’ aanvinken.
Bij Worldcat kun je naast Booleaans zoeken zowel trunceren (*) als maskeren (!=voor 1 letter).
Met Worldcat kun je je zoekopdrachten in lijsten opslaan die je zelf een thema geeft. Je kunt
zo’n lijst openbaar zetten of niet, vergelijken met die van anderen, delen met vrienden, lijsten
van anderen volgen etc. Wanneer je met lijsten wilt werken moet je eerst een (gratis) account
aanmaken.
Mocht je hele specifieke vragen hebben en Worldcat levert je nog te weinig bruikbare titels op
voor jouw opdracht, kun je ook altijd nog een bibliotheek van een specifiek intituut / universiteit
benaderen met jouw vraag. Bij ‘Sterrenkunde’ zou dat bijvoorbeeld de bibliotheek van het
‘Anton Pannekoek Instituut’ van de Universiteit van Amsterdam kunnen zijn. Zij hebben daar
een vakthesaurus Sterrenkunde en wellicht toegang tot specifieke databanken op dit gebied,
buiten het publieke domein.

Zoek in de catalogi van bovenstaande bibliotheken en noteer wat je vindt.
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3.2.2 Databanken
Een databank (ook wel gegevensbank of database genoemd) is een georganiseerde en
uitbreidbare verzameling van gegevens. Een databank kan diverse soorten informatie bevatten:
artikelen uit digitale tijdschriften, (onderdelen van) e-books, beeldmateriaal, feitelijke gegevens
en beschrijvingen van literatuur. Informatie uit databanken vind je niet met zoekmachines. Op
scholen voor Voortgezet Onderwijs, het HBO en universiteiten worden veel databanken gratis
aangeboden aan leerlingen.
Hierna volgen de meest gebruikte en nuttigste databanken voor scholieren en studenten.
Eerst de algemene overkoepelende databanken, daarna volgt een overzicht per
wetenschapssoort (alfa-, beta- en gamma-wetenschappen).
Zoek er 1 of meer uit die je gebruiken kunt voor je onderwerp en ga ermee zoeken..

Algemeen
Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl )
Is de nationale bibliotheek van Nederland en bewaart vanuit die functie van elke
Nederlandstalige publicatie 1 exemplaar, host veel databanken, coördineert de digitalisering
van de openbare bibliotheken en heeft de zorg voor stelselbewaking van het bibliotheekwerk.
Een aantal databanken van de KB zijn toegankelijk via een openbare bibliotheek.
Als leerling en student kun je ook zelf lid worden van de KB (voor een klein bedrag) en zo alle
betaalde databanken gebruiken. De publicaties die je ermee vindt zijn dan niet altijd gratis, dat
hangt er vanaf welke uitgever het artikel, rapport of boek uitgeeft.
Zoeken
Kies: ‘Alle digitale bronnen’. Je kunt in het linker menu vervolgens een thema kiezen of door de
alfabetische lijst van databanken scrollen. Je vindt er veel bronnen op het gebied van taalkunde,
rechten, geschiedenis, filosofie, beeldende kunst e.d.
Zie ook ‘Uitgelichte databanken’.
NARCIS ( https://www.narcis.nl/ )
NARCIS wordt gehost door DANS (https://dans.knaw.nl/nl/ ) Data Archiving And Network
Services, een combi project van het KNAW en het NWO.
Bevat meer dan 2 miljoen wetenschappelijke publicaties zoals: wetenschappelijke rapporten,
artikelen, proefschriften e.d. Ze bevat ook gegevens over lopende onderzoeken en betrokken
onderzoekers. Misschien handig om bij jouw onderzoek contact op te nemen met een
onderzoeker die een vergelijkbaar onderzoek doet of heeft gedaan?
Via NARCIS kun je ook naar datasets zoeken, in binnen en buitenland!
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HBO Kennisbank ( https://hbo-kennisbank.nl/index )
Deze kennisbank is een samenwerkingsproject van de Nederlandse Hogescholen om scripties
toegankelijk te maken die een 7 of hoger gehaald hebben.
Bevatte begin 2021 zo’n 62000 Scripties en artikelen van 26 hogescholen in Nederland.
Als je een scriptie vindt (deels of geheel) over jouw onderwerp, heb je meteen al een handig
bronnenoverzicht als begin van je zoektocht naar literatuur en misschien ook wel een
vergelijkbare probleemstelling en deelvragen in handen.
Krantenbank ( https://www.lexisnexis.nl/research/nexis-uni-krantenbank )
Het bedrijf LexisNexis (LN) host de Krantenbank. LN is leverancier van kennis-en
informatieoplossingen in o.a. de Benelux, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
LexisNexis is onderdeel van de RELX groep.
De Krantenbank is hun databank van Nederlandstalige kranten en enkele tijdschriften vanaf
ongeveer 1990 tot heden. De uitgever kent ook een databank van buitenlandstalige kranten.
De Krantenbank is alleen te raadplegen via een betaald abonnement en op veel scholen voor
VO, HBO-scholen en universiteiten aanwezig.
Zoeken
Je kunt de zoekwoorden er koppelen met AND en bij die actie aangeven of de zoekmachine dan
moet zoeken in: Alle velden, Kop en Subkop van het artikel, Titel van het artikel, de Kop+ eerste
Paragraaf, Documenten waarin de zoekwoorden binnen 25 Woorden van elkaar moeten
voorkomen etc.
Daarnaast kun je ook op Datum, Taal en het Totaal aantal woorden dat een artikel moet
bevatten zoeken. Dat laatste is nodig, want aan een krantenartikel van een paar woorden heb je
waarschijnlijk niets.
De Krantenbank indexeert naast kranten de volgende tijdschriften: Elsevier, Quote, Opzij,
Psychologie Magazine, de Groene Amsterdammer en Vrij Nederland.
Je kunt bij een zoekactie ook aangeven dat de Krantenbank in 1 specifieke krant of tijdschrift
moet zoeken.
Er zijn nog meer zoekmogelijkheden dan de hier genoemde, die alle aangeven reikt hier te ver.
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Delpher (www.delpher.nl ) Is in 2013 ontwikkeld door een aantal bibliotheken, musea en
archieven en wordt beheerd door de Koninklijke Bibliotheek.
Bevat full-tekst Nederlandstalige boeken en tijdschriften vanaf
1515 tot 1995, kranten van 1618 tot 1995. Daarnaast herbergt
ze een collectie radiobulletins.
Delpher is een leuke databank voor onderzoek naar historische
en politieke onderwerpen maar ook naar economische
onderwerpen. Je kunt er bijvoorbeeld op advertenties zoeken!
Zoeken
Na een zoekactie kun je verfijnen op soort publicatie: boek,
tijdschrift, krant of radiobulletin (ANP nieuwsberichten).
Zoek op Delpher eens de krant van je geboortedag op en lees of
download deze als je dat leuk vindt.
Dekrantvantoen ( https://www.dekrantvantoen.nl//index.do )
Is het product van een samenwerkingsverband tussen NDC groep, Tresoar en Groninger
archieven. Ze bevat krantenartikelen van regionale en lokale kranten in Noord Nederland. Je
vindt er naast artikelen bijvoorbeeld ook de uitslagen van sportwedstrijden waar je ooit aan
meegedaan hebt.
Digibron ( https://www.digibron.nl/ )
Is ‘de digitale schatkamer van christelijk Nederland’, databank van oudere en recente
christelijke kranten, jaarboeken en jaarverslagen.
Wordt gehost door het Reformatorisch Dagblad.
Op moment van het publiceren van dit boek zijn de grote landelijke en de meeste lokale
kranten, veel nieuwssites, opiniebladen en recreatieve tijdschriften in Nederland en België
eigendom van slechts 2 mediaconcerns, te weten: Mediahuis en DPG media. Het is bekend dat
zij overheidssubsidie ontvangen, dit draagt uiteraard niet bij aan onafhankelijkheid van de pers.
In 2021 verscheen in het kader van het onderzoeksinstrument ‘Media Pluralisme Monitor
(MPM)’ een rapport van mw. (Klein, 2021) over de toestand ban de media in Nederland. Zij
geeft ook aan dat de pluraliteit van deze markt een relatief hoge risicoscore kent die nog is
toegenomen met de overname van Sanoma door DPG media in 2020. Verder dat de politieke
onafhankelijkheid een lage risicoscore kent maar dat er geen wettelijke waarborgen zijn tegen
belangenconflicten of controle van media door partijen, partijdige groeperingen of politici. Dat
er echter geen aanwijzingen zijn dat dit in de praktijk het geval is.
Met deze (f)actoren in beeld lijkt het logisch dat we in ieder geval kritisch moeten blijven.
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Worldwidescience ( https://worldwidescience.org/wws/desktop/en/search.html )
Is een project van ‘U.S. Department of Energy's Office of Scientific and Technical Information’.
Het is een interface op wereldwijde databanken en kent de optie: Federated search’, een
zoekactie in een aantal databanken tegelijk!
Wil je bijvoorbeeld eens in Afrikaanse, Chinese, Russische, Koreaanse, Japanse of Indiase
databanken zoeken? Probeer dan deze interface. 1 Specifieke en vermeldenswaardige databank
hier is die van het CERN. Zoek en vind hier zelf de moeilijk te traceren ‘Higgs’.
Zie verder de uitgebreide beschrijving bij ‘Uitgelichte databanken’.
Refseek ( https://www.refseek.com/ )
RefSeek is een uitgever gesitueerd in New York en exploiteert een databank voor studenten en
onderzoekers. Ze stelt zich ten doel om academische informatie voor iedereen gemakkelijk
toegankelijk te maken. Bevat naar eigen zeggen meer dan 5 biljoen pagina’s en kent een ingang
op rubrieken.
Met de introductie van wiskundige berekeningen in natuurlijke taal kunnen RefSeek-gebruikers
ook antwoord vinden op wiskundige uitdrukkingen en er een breed scala aan conversies van
eenheden mee uitvoeren.
Als je direct via ‘Documents’ zoekt vind je downloadbare publicaties.
Na 1 zoekactie kun je verder zoeken binnen 1 site of domein, dat is vergelijkbaar met het site:
commando.
JSTOR ( https://www.jstor.org/ )
JSTOR is onderdeel van ITHAKA, een ‘not for profit’ instelling, gesitueerd in New York die
academisch onderzoek gratis toegankelijk wil maken voor iedereen. JSTOR is een databank van
sociaal wetenschappelijke literatuur.
JSTOR kent de optie ‘Open Access content’ en een tekst analyse algoritme dat artikelen zoekt bij
het artikel dat jij geupload hebt! Een unieke optie!
Gratis toegang en veel gratis publicaties!
Zie verder de uitgebreide beschrijving bij ‘Uitgelichte databanken’.
Project MUSE ( https://muse.jhu.edu/ )
Is onstaan als project aan de John Hopkins Uiniversity in Baltimore met als doelstelling
academische publicaties openbaar toegankelijk te maken. Deze databank bevat
wetenschappelijke literatuur (‘humanities and social science’) vanaf 1995, peer reviewed. Gratis
toegang.
Zie ‘Úitgelichte databanken’ voor een uitgebreidere beschrijving ervan verderop in dit
hoofdstuk.
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ARXIV ( https://arxiv.org/ )
ARXIV wordt gehost door de Cornell University. Is een databank van zo’n 1.8 miljoen
wetenschappelijke artikelen op het gebied van natuurkunde, quantum fysica, wiskunde,
informatica, biologie, financiën, statistiek, elektrotechniek en economie. De materialen op deze
site worden niet door ARXIVbeoordeeld geeft ze aan.
Europeana ( www.europeana.eu )
Europeana is een netwerkorganisatie van Europese erfgoedinstellingen. Betrokken databank
kent een menu-item: Leraren. Daar vind je complete uitgewerkte historische onderwerpen.
GALE
Internationale wetenschappelijke databank (veel ws. tijdschriften) met diverse soorten
subdatabanken als: Financial Times (van 1888-2016), The Economist (1843-2020), ‘Indigenous
people of North America’, The Herald Tribune, databank van vrijgegeven documenten van de
Britse Inlichtingendienst uit de vorige eeuw etc.
Betaalde databank, maar vrij toegankelijk via het lidmaatschap van de openbare bibliotheek via
hun webinterface.
EBSCO
EBSO is een host voor grote wetenschappelijke databanken op velerlei vakgebieden. Bevat bijv.
ERIC, DE onderwijsdatabank. Betaalde databank, maar vrij toegankelijk via het lidmaatschap van
de openbare bibliotheek via hun webinterface.
SPRINGER
Springer is ook een host voor grote
wetenschappelijke databanken. Bevat o.a.
Nederlandstalige medische vakbladen en
naslagwerken over de zorg.
Betaalde databank, maar vrij toegankelijk via het
lidmaatschap van de openbare bibliotheek via
hun webinterface.
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (
http://www.beeldengeluid.nl/ )
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
biedt toegang tot het landelijk media-archief en
is de grootste in zijn soort in Europa. Zoek er
eens een oude televisie-uitzending op. Je kunt
ook een uitzending, film of documentaire opvragen en op ‘schijf’ laten zetten.
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Meertens Instituut ( http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/ )
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en
documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Via de optie ‘Databanken’ kom je bij de
volgende databanken: de Familienamendatabank, de Dialectenbank, de Databank van
voornamen, de Etymologiebank, de Bedevaartbank, de Volksverhalenbank, databank Migratie
20e eeuw, de Liederenbank en nog meer. Zoek bij de Familienamendatabank maar eens op waar
je achternaam het meest voorkomt in Nederland.
Nationaal archief ( www.nationaalarchief.nl )
Het Nationaal Archief van Nederland, bevat alle overheidsarchieven en archieven die
geschonken zijn door instellingen (o.a. kerken) en bedrijven.
Filmmuseum ( (http://www.eyefilm.nl )
Deze collectie Nederlandse films biedt een overzicht van de vaderlandse filmgeschiedenis vanaf
1905. Deze verzameling bevat ook documentaires. Veel deelcollecties van dit museum zijn uniek
in de wereld, zoals de Desmet-collectie en de verzameling Nederlandse films. De Desmetcollectie bestaat uit ruim 900 films die in de jaren ’10 van de vorige eeuw in de bioscopen
werden vertoond.
Wikipedia commons ( https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page )
Vind je veel gratis historische foto’s en filmpjes die je kunt downloaden en gebruiken als je
daarbij een juiste bronvermelding maakt. Die bronvermelding kan Wikipedia Commons
aanreiken en is gebaseerd op de zgn. ‘Creative Commons’ ( https://creativecommons.org/faq/ )
licenties. Bekijk op ‘Wikipedia Commons’ bijvoorbeeld eens de barre Elfstedentocht van 1963!
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon )
Titel spreekt voor zich. Leuk om daar eens geschiedenissen na te zoeken, bijvoorbeeld waar de
naam Kenau vandaan komt. Met ‘Zoeken en selecteren’ kun je er ook op woorden in de tekst
van een beschrijving zoeken!
Podcasts
Veel podcasts vind je via: www.podcastluisteren.nl maar ook bij alle omroepen!
Na deze opsomming van de algemene overkoepelende databanken (die ook alfa-, beta-, en
gamma databanken herbergen) kunnen nog enkele specifieke databanken genoemd worden.
Hier volgt daar een selectie daarvan vanuit de alfa-, bèta- en gamma invalshoek.
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Alfa wetenschappen
(Geschiedenis, filosofie, letterkunde, taalkunde e.d.)

Deze databanken zijn bij de vorige overzichten uitgebreid aan de orde geweest, zie bijv. de
databanken van kranten, archieven, musea, bibliotheken en de meeste databanken van de
Koninklijke Bibliotheek.
Filosofie
Filosofie was nog niet aan bod gekomen, noemenswaard zijn: ’Internet Encyclopedia of
Philosophy’ ( https://iep.utm.edu/ ) , Philpapers ( https://philpapers.org/ ) en Stanford
Encyclopedia of Philosophy ( https://seop.illc.uva.nl/contents.html ).

Bèta wetenschappen
(Ict, wiskunde, medisch, natuurkunde, chemie, biologie e.d.)

Algemeen
Science direct ( https://www.sciencedirect.com/ )
Archief van Elsevier en diens samenwerkingspartners. Veel wetenschappelijke publicaties op
chemisch, medisch, wiskundig, ICT, natuurkundig en technisch terrein. Wordt gehost door
Elsevier. Zie verder de uitgebreide beschrijving bij ‘Uitgelichte databanken’.
Ook de eerder genoemde databank ‘Refseek’ kent veel bèta informatie.
ICT
CiteseerX ( https://citeseerx.ist.psu.edu/index ) Databank, bibliotheek en zoekmachine die zich
richt op literatuur in de computer- en informatiewetenschap. Wordt gehost door ‘The
Pennsylvania State University’.
ACM Digital Library ( https://dl.acm.org/ ) ‘ACM (Association for Computing Machinery) Guide
to Computing Literature’, is een uitgebreide bibliografische databank die zich uitsluitend richt
op het gebied van computing. Bevat full-text verzameling van alle ACM publicaties, waaronder
tijdschriften, conferentieverslagen, technische tijdschriften, nieuwsbrieven en boeken.
Deze databank kent Special Interest Groups (SIG's), bijvoorbeeld over ‘Artificial Intelligence’.
SIG's publiceren ook nieuwsbrieven en tijdschriften. De Radboud Universiteit in Nijmegen host
de ACM in Nederland.
Chemie
Chemspider (http://www.chemspider.com/ ) Chemische databank
Pubchem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ ) Chemische databank
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EuropePMC, (https://europepmc.org/ ) Medische en chemische databank, geeft o.a. aan:
‘Verken publieke gen-, eiwit- en chemische samenstellingendatabases direct uit het artikel,
waaronder UniProt, Proteïn Data Bank (PDBe), en het European Nucleotide Archive (ENA)’.
EuropePMC wordt hierna uitgebreider behandeld bij ‘Medische databanken’ en nog eens bij
‘Uitgelicht’.
Landbouw
AGRIS ( https://agris.fao.org/agris-search/info ) Databank met informatie uit en over de
landbouwwetenschappen en -technologie. Ze bevat ook congresstukken, statistieken en
multimedia materiaal.
Europe PMC ( https://europepmc.org/ ) Databank met 'lifescience literature'. Bevat o.a.
patenten, maar bijvoorbeeld ook Chinese landbouw en geneeskunde. ‘Open access’ is hier de
optie om gratis publicaties te vinden. Zie ook: ‘Uitgelichte databanken’.

Gamma wetenschappen
(Sociologie, antropologie, bedrijfskunde, bestuurskunde, economie, gezondheid, rechten, politicologie,
psychologie,, communicatiewetenschappen e.d.).

Psychologie
Pubpsych ( https://www.pubpsych.eu/ ) Psychologie databank

Economie
NBER ( https://www.nber.org/ ) ‘National Bureau of Economic Research’ databank
Econlit ( https://www.aeaweb.org/econlit/ ) ‘American Economic Association’ databank
Econbiz ( https://www.econbiz.de/ ) Noemt zichzelf: ‘Academisch zoekportaal voor tijdschriften,
werkdocumenten en conferenties op het gebied van bedrijfskunde en economie’.
Deze databank kent een chatfunctie met een bibliothecaris, dit om je te helpen zoeken!

Recht
De volgende sites zijn bij dit onderdeel noemenswaardig: www.rechtspraak.nl , www.recht.nl,
www.wetten.overheid.nl en jurisprudentie op: www.uitspraken.nl
Veel alfa gerichte databanken vind je vooral ook bij de Koninklijke Bibliotheek en bij de
algemene overkoepelende databanken.

Medisch
PUBMED ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ ) PUBMED is de databank van de National Library
of Medicine en bevat meer dan 30 miljoen biomedische publicaties van MEDLINE,
biowetenschappelijke tijdschriften en online boeken. Citaten kunnen links bevatten naar fulltext content van PubMed Central en websites van uitgevers.
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EuropePMC, (https://europepmc.org/ ) ‘Life science’ databank die beweert 5 miljoen meer
medische pagina’s te hebben dan PUBMED.
Bevat ook patenten van de NHS (National Health Service) en literatuur van de ‘National
Agricultural Library’.
Zie ‘Úitgelichte databanken’ voor een uitgebreidere beschrijving van deze databank.
Cochrane ( https://www.cochrane.org/ ) Databank van medische literatuur, vergelijkt
onderzoeken met elkaar. Cochrane is naar eigen zeggen voor iedereen die
gezondheidsbeslissingen moet nemen en daarom onderzoeken met elkaar wil vergelijken.
Ze zegt op haar site geen commerciële of tegenstrijdige financiering te accepteren.
TRIP ( https://www.tripdatabase.com/ ) Databank met vooral klinisch medische gegevens. Zoek
hier de juiste behandeling of bewijzen, indicaties voor ziektebeelden e.d.

Onderwijs
ERIC ( https://eric.ed.gov/) ERIC wordt gehost door de ‘US department of Education’ en is een
grote internationale onderwijsdatabank. Ze hanteert een thesaurus. Handig om te bekijken op
welke woorden je eigenlijk zoeken moet om relevante onderwijsinformatie te vinden. Gebruik
daartoe de optie: ‘Browse thesaurus’.
Na het kiezen van een rubriek en het kiezen van een woord, krijg je een overzicht te zien van
van alle zgn. ‘Related Terms’, ‘Broader Terms’, ‘Narrower Terms’ en ‘Use this term instead of’.
De laatste is erg nuttig. Stel jij zoekt op ‘Remedial education’ en je vindt niets. Dat klopt volgens
de thesaurus van ERIC want je moet hierin namelijk zoeken op ‘Remedial instruction’.
Nederlandse onderwijsliteratuur vind je verder ook bij: NARCIS, KPCgroep, Kennisnet en het
SLO.
Datasets zoeken
Google dataset search, zie: https://datasetsearch.research.google.com/
Narcis, zie: https://www.narcis.nl/
Open data van de Nederlandse overheid, zie: https://data.overheid.nl/

Enkele databanken uitgelicht
Bovenstaande summiere beschrijving van databanken doet ze te kort omdat ze meer opties en
(zoek)mogelijkheden bieden dan hier beschreven. Aan elke databank of zoekinterface kunnen
wel 10 aparte pagina’s gewijd worden. Daar wordt hier niet voor gekozen omdat dit ten koste
gaat van de overzichtelijkheid.
Als je echter standaard Booleaans zoekt in een databank , en/of met ‘phrase searching’ en/of
met de site: operator, kom je al een heel eind met het snel vinden van relevante publicaties!
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Om tegemoet te komen aan de vele mogelijkheden die deze catalogi en databanken bieden
volgen hier enkele uitgebreidere beschrijvingen van belangrijke bibliotheken en databanken.
Koninklijke Bibliotheek (KB) (www.kb.nl )
Inhoud
De KB is onze nationale Bibliotheek, ze maakt naar eigen zeggen de bibliotheekcollectie van
Nederland ‘zichtbaar, bruikbaar en houdbaar’ (wettelijk depotfunctie). Ze is opgericht in 1798
als een kleine bibliotheek voor volksvertegenwoordigers en groeide uit naar een nationale
bibliotheek. Van middeleeuwse handschriften tot de laatst verschenen literatuur, maar ook de
eerste Donald Ducks. In totaal heeft de KB inmiddels meer dan 7 miljoen publicaties. Ze doet
echter meer dan boeken verzamelen, ze bewaren ook een selectie aan websites, inmiddels al
meer dan 16.000.
Ook hosten ze veel databanken die je gebruiken kunt voor je werkstuk of scriptie. Het reikt te
ver ze hier allemaal apert te noemen, de soorten databanken noemen heeft wel zin. De KB kent
databanken op het gebied van: architectuur, kunst, filosofie, geschiedenis, letterkunde, politiek,
psychologie, rechten, religie, sport en spel, taalkunde en toneel.
Noemenswaard is de KB databank E-book central. Deze bevat bijna een half miljoen e-books in
verschillende talen vanaf de klassieke oudheid tot nu. Dit over architectuur, filosofie,
geschiedenis, kunst, mode, de natuurwetenschap, letterkunde, muziek, film, radio, televisie,
rechten en politiek. Ook ‘Sportdiscus’ (internationale sportdatabank) en ‘Political Science
Complete’ worden veel gebruikt door scholieren en studenten.
Zoeken
Ga naar www.kb.nl, kies ‘Zoekbron’ en daarna: ‘Zie alle digitale bronnen’.
Zoals je op het plaatje ziet kun je een rubriek aanvinken, dan krijg je dan alle relevante
databanken te zien uit die rubriek. Het betekent niet dat al de getoonde databanken gratis te
raadplegen zijn. Mocht je er wel in kunnen komen, zijn de gevonden publicaties ook niet altijd
gratis. Als dat het geval is en je hebt die publicatie nodig, kies je ‘downloadbare artikelen’ of je
vraagt de publicatie aan, te leen of tegen kopieerkosten.
JSTOR (https://www.jstor.org/ )
Inhoud
JSTOR is een onderdeel van ITHAKA, een ‘not for profit’ instelling gesitueerd in New York die
academisch onderzoek gratis toegankelijk wil maken voor iedereen.
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JSTOR biedt toegang tot meer dan 12 miljoen wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken en
primaire bronnen in 75 vakgebieden.
Zoeken
Kies: 'Content I can access' voor gratis publicaties over je onderwerp.
Weet je niet waarop je moet zoeken, probeer dan de functie 'Browse by subject'.
Je kunt bij JSTOR Booleaans zoeken met AND, OR, BUT NOT en NEAR.
JSTOR kent verder een zgn. ‘Text analyzer’. Heb je een Engelstalig artikel gevonden, kun je dat
uploaden en dan zoekt JSTOR vanuit de kernwoorden in dit document vergelijkbare artikelen!!!!
Bronvermelding maken van een titel? Kies: 'Cite this item' en plak die bronvermelding in je
werkstuk.
Science Direct ( https://www.sciencedirect.com/ )
Inhoud
ScienceDirect wordt gehost door Elsevier en bevat meer dan 16 miljoen artikelen, 2500
tijdschriften, 39000 e-books en meer dan 37.000 gedrukte boeken. Dit van Elsevier en van hun
samenwerkingspartners. Je vind er veel gratis artikelen, hoofdzakelijk Engelstalig.
Zoeken
Als je bij Science Direct na een zoekactie kiest: ‘Only Open Access’, krijg je publicaties die je kunt
downloaden.
In de linker kolom kun je na 1 zoekactie sub-selecties maken.
Je kunt er ook in zoeken via thematische ingangen, o.a. op wetenschapsgebieden.
Deze databank bevat zelfs boekbesprekingen, vink daartoe aan: Book reviews.
Na registratie kun je er ook een zoekopdracht wegzetten en daar dagelijks nieuwe ‘titels’ voor
aangereikt krijgen.
Project MUSE (https://muse.jhu.edu/ )
Inhoud
Is onstaan als project aan de John Hopkins Uiniversity in Baltimore met als doelstelling
academische publicaties openbaar toegankelijk te maken.
Project MUSE is een bron voor boeken, tijdschriften en rapporten in de geestes- en sociale
wetenschappen van meer dan 200 universiteiten en wetenschapsinstellingen.
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Zoeken
Kies hier na een zoekactie voor: 'Only content I have access to'.
Als je hier al je titels in een eigen account opslaat, kun je daar in 1 keer al je betreffende
bronvermeldingen mee laten maken. Je kunt er ook zgn. ‘alerts’ wegzetten over jouw
onderwerp(en) om telkens de nieuwste publicaties aangereikt te krijgen. Je kunt er een lijst
opvragen van alle tijdschriften die MUSE indexeert, vervolgens kun je op een jaargang en
nummer klikken en je krijgt dan meteen het full-text artikel.
World Wide Science (https://worldwidescience.org/index.html )
Inhoud
WorldWideScience.org wordt gehost door ‘U.S. Department of Energy’s Office of Scientific and
Technical Information’ als uitvoerorgaan voor de ‘WorldWideScience Alliance’.
WWScience is een wereldwijde wetenschappelijke zoekinterface die toegang geeft tot nationale
en internationale wetenschappelijke databanken en portalen.
Ze biedt ook toegang tot OpenAIRE, een soort wetenschapsgrafiek die alle wetenschapszaken
bij elkaar brengt als resultaat van een ‘Open Science’ benadering. Wetenschappers publiceren
namelijk steeds meer in het openbare domein. Ze publiceren ook steeds vaker hun
onderzoeksresultaten die buiten hun hoofdartikel om ontstaan zijn, zoals datasets,
experimenten en bestanden die tijdens een experiment worden gegenereerd. Deze worden dan
publiek toegankelijk gemaakt via zgn. institutionele repositories, data-archieven en software
repositories. Wetenschappers gebruiken daarnaast ook steeds meer zgn. persistente identifiers
als DOI, ORCID, Grid.ac en PDB's, maken semantische links naar andere onderzoeksproducten
(via geciteerd door) en geven links naar andere projecten of financiers.
WWScience wil dit allemaal toegankelijk maken via haar zoekpagina.
Zoeken
Klik je op ADVANCED SEARCH dan krijg je een lijst te zien van nationale catalogi en databanken
die meedoen.
WWScience kent de zoekinterface OpenAIRE (Staat in de lijst met databanken). Als je daar een
zoekopdracht mee geeft, zoekt die interface ook in de gelinkte wetenschappelijke producten die
tijdens een experiment worden gegenereerd, zoals: datasets, software, experimenten,
metadata en bestanden.
EuropePMC ( https://europepmc.org/ ) Internationale medische databank.
Inhoud
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EuropePMC is een open wetenschapsplatform dat toegang biedt tot een wereldwijde
verzameling van medische en biowetenschappelijke publicaties en preprints. Ze wordt beheerd
en ontwikkeld door het European Molecular Biology Laboratory-European Bioinformatics
Institute (EMBL-EBI), namens een alliantie van 27 financiers van biomedisch en
biowetenschappelijk onderzoek, onder leiding van de ‘Wellcome Trust’.
Zoeken
In EuropePMC kun je samenvattingen en de volledige tekst van een artikel in één keer
doorzoeken.
Sorteer op 'hoe vaak geciteerd’ of ‘times cited' om direct bij de vaak geciteerde artikelen te
komen.
Als je weet in welk tijdschrift een goed artikel over jouw onderwerp verschenen is kun je hier
zoeken naar dat tijdschrift en dat artikel. Dit via de ingang: ‘Journal List’. Je krijgt er dan de
volledige artikelen te zien.
Als er ondersteunende gegevens achter een publicatie beschikbaar zijn als citaten en
datatoevoegingen, vind je er een link naar de biologische studies in de databank BioStudies
onder het kopje: ‘Data’.
Europe PMC doet aan ‘textmining’ van full-text artikelen en abstracts (samenvattingen).
Verschillende termen zijn in de tekst opgenomen, waaronder gensymbolen, ziekten,
chemicaliën, organismen e.d.
De zoekinterface van EuropePMC ondersteunt Booleaans zoeken, ‘phrase searching’, nesten en
trunceren.
Je kunt er ook zoeken op veld, typ dan in: TITLE: , AUTH: etc. en dan je onderwerp.
Via ‘Advanced Search’ kun je hier specifieke databanken kiezen waarin je zoeken wilt,
bijvoorbeeld: ArrayExpres (functionele genoom experimenten), GenomeRNai (RNA
interferenties) etc.
Heb je nog niet DE databank gevonden die je voor jou het handigst is om te gebruiken? Bekijk
dan eens of zo’n databank misschien voorkomt op de hierna volgende lijst.
Lijst van wereldwijd beschikbare databanken en zoekmachines (Wiki pagina – list of academic
databases and search engines https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines )
Je kunt hier browsen welke databanken op een bepaald vakgebied gratis toegankelijk zijn,
bijvoorbeeld ‘Agris, agricultural database’. Alle groen gearceerde databanken van deze lijst zijn
gratis toegankelijk. Dat betekent niet dat alle door hen gevonden publicaties ook gratis zijn. Als
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je bij of na een zoekactie kiest voor downloadbare publicaties dan pak je wel de openbaar
beschikbare publicaties.
Doe een zoekactie in 1 of meer van bovenstaande databanken. Noteer het resultaat en
download de publicaties die je gebruiken kunt.
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3.2.3 Zoekmachines
Internet bevat veel informatie en het is een hele kunst om uit deze enorme hoeveelheid precies
datgene te vinden wat jij zoekt. Hier een aantal zoekcommando’s en tips om zo efficiënt mogelijk
te zoeken met een zoekmachine om daarbij relevante resultaten te krijgen.
Bij de hierna genoemde zoekmachines kun je Booleaans zoeken. Daarnaast kun je er ook zoeken
met de hierna genoemde zoekcommando’s.
Enkele zoekmachines die zeggen dat ze je privacy garanderen zijn Duckduckgo, Qwant,
Swisscows, Mojeek, SearX, (metacrawler), Metager, Gibiru en Startpage.
Zij slaan in principe je zoekgegevens niet op. Zoekmachines die dat wel doen verzamelen je
gegevens, o.a. op IP-adres. Ze bieden deze gegevens aan derden aan zodat die gericht
advertenties kunnen sturen. Als een zoekmachine jouw profiel en dat van je mede
gezinsleden als basis neemt voor het aanreiken van zoekresultaten, blijf je al snel in een eigen
(informatie)bubbel hangen. Bij bovengenoemde zoekmachines heb je dat niet. Harde
garanties op privacy heb je niet, zoek dan uit wie deze zoekmachine financiert. Volgens
VPNCOM schrijver Mikaela Bray, weten we bijv. dat Duckduckgo gelieerd wordt aan Apple en
Yahoo en dat zoekmachie Gibiru claimt zoekresultaten te geven die door Google
gecensureerd worden maar is over de oprichter bijna niets te vinden. Kortom, wees
vertrouwd maar vertrouw niemand, oriënteer je dus breder dan 1 zoekmachine.
Verder heb je zgn. metacrawlers, zoekmachines die meerdere zoekmachines tegelijk
doorzoeken. Dat is nuttig omdat volgens hen slechts een paar % van de resultaten elkaar
overlappen bij een eensluidende zoekopdracht!
Enkele metacrawlers zijn: SearX, Metacrawler, Kartoo (ook zoeken via categorieën), Mamma,
Surfwax, Dogpile.

Zoeken naar informatie in een ander land of regio in de oorspronkelijke taal
Zoek je expliciet Duitse literatuur bijvoorbeeld? Vind je amper zonder aanpassingen. Er zijn 3
opties om in een specifiek land te zoeken:
-

Gebruik het site: commando, bijvoorbeeld: site:de zoekterm AND zoekterm
Via je browser kun je meestal wel een regio instellen waar je zoeken wilt. De aan jouw
browser gekoppelde zoekmachine zoekt dan in die regio
Bij Startpage kun je via ‘Instellingen’ een regiofilter instellen, bijvoorbeeld Duitsland. Bij
andere zoekmachines kan dit vaak ook wel.
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Vergeet na je instellingen te hebben aangepast niet om in de taal van dat land te zoeken!
Zoekcommando’s
Omzeil de niet doorzichtige algoritmes van zoekmachines door het gebruiken van
zoekcommando’s. Zo heb jij de regie en vind je snel wat je zoekt. Hier volgen ze.
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

site:.... zoek je mee in een site of binnen een domein.
site:www.gelderlander.nl zonnepanelen subsidie, geeft krantenartikelen uit de
Gelderlander hierover.
Zoeken met: ‘top level domain’. Zie de volgende pagina’s voor een overzicht daarvan.
AND OR NOT Combineer zoekwoorden met deze zoektermen in HOOFDLETTERS,
bijvoorbeeld: recept AND (haring OR makreel) NOT "albert heijn"
2018..2020 Geeft de jaren aan waarbinnen de zoekresultaten zich moeten bevinden,
bijv.: ‘sociale media’ AND pesten 2018..2020
filetype:pdf Sluit je de zoekopdracht af met filetype:pdf dan geeft dit documenten
in pdf-formaat, meestal wetten of rapporten.
Bijvoorbeeld: criminaliteit rijksoverheid 2018..2020 filetype:pdf.
Dit voor het verkrijgen van overheidsrapporten over criminaliteit die verschenen
zijn tussen 2018 en 2020.
"..........." zoekt op samengestelde termen.
Bijvoorbeeld: "Sociale Geschiedenis" en zinsneden als: ‘fietsen in Limburg’
~ Aan het zoekwoord vast. Zoekt op mogelijke synoniemen, bijv.: ~navo geeft
ook ‘nato’.
intitle: zoekwoord moet in de titel van het artikel voorkomen: bijvoorbeeld:
intitle:roundup
allintitle: twee of meer zoekwoorden moeten voorkomen in de titel van
het artikel, in willekeurige volgorde van het voorkomen van die woorden.
Bijvoorbeeld: allintitle:roundup hodgkin
Booleaanse operatoren tussen de zoekwoorden werken hierbij niet goed, een
spatie ertussen werkt beter bij dit soort zoekopdrachten.
inurl: zoekt naar een woord in het url van een webpagina.
allinurl: zoekt naar beide woorden in het url van een webpagina, in willekeurige
volgorde van het voorkomen van die woorden.
related: zoekt naar vergelijkbare pagina’s, bijvoorbeeld: related:www.knmi.nl
inanchor: zoekt naar links over je zoekterm op sites
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•

•

•

kleine getallen vallen onder de
stopwoordenlijst van zoekmachines. Wil je
dat een zoekmachine het getal toch
meeneemt bij je zoekactie? Tik er dan een +
voor, bijvoorbeeld: +2 (zonder spatie).
‘index of’ corona *.mp4, zoekt in de
mappenstructuur van sites, in dit geval naar
filmpjes over corona.
‘parent directory’ queen *.mp3 , zoekt
ook in de mappenstructuur van sites, in dit
geval naar liedjes van Queen in mp3 format.

Twee zoekvoorbeelden met de site: operator.
A. Stel je wilt informatie over gebruik van zonnepanelen op ziekenhuizen in Malawi.
Stap 1. Zoek eerst een krant of tijdschrift dat ze daar uitgeven.
Je kunt een krant of tijdschrift uit een bepaald land zoeken via Worldpress (
https://www.worldpress.org/ ) of via Allnewspapers ( http://www.allnewspapers.com/ ).
Je kunt ook direct naar een Malawiaanse krant zoeken met de zoektermen:
(newspaper OR newspapers) Malawi.
Zo vind je o.a. de krant Nyasatimes ( www.nyasatimes.com ).
Stap 2: Je pakt het site: commando erbij en je zoekt dan als volgt:
site:https://www.nyasatimes.com ‘solar panels’ AND hospitals
Je krijgt vervolgens artikelen uit die krant over zonnepanelen op ziekenhuizen in Malawi.
B. Stel je wilt informatie over hoe ze leesvaardigheid oppakken op basisscholen in Engeland.
Eerst gaan we naar de vertaler DeepL en typen daar deze zoekzin in voor een Engelse
vertaling.
Deze geeft als vertaling: picking up reading skills in elementary schools in England
Gaan we vervolgens naar het commando site:
Met site: kun je namelijk alle zgn. (top-level) domeinnamen gebruiken voor een zoekactie.
De zoekactie wordt dan: site:edu reading skills elementary school England
Het top-level domein .edu wordt namelijk gebruikt door onderwijsinstellingen.
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Enkele populaire top-level domeinnamen waarmee je
specifieke informatie kunt vinden zijn:
- Int, voor teksten uit internationale verdragen
- Aero, voor alles wat met luchtvaart te maken heeft
- Museum, spreekt voor zich
- Design, idem
- Guru, idem
- Arts, idem
- steden als: Tokyo, Amsterdam etc.
- landen als: de, be etc.
Er worden nog vele andere gebruikt. Volgens sommigen is het beoogde doel van enkele
domeinnamen wel wat verwaterd. Te denken valt aan domeinnamen als: biz, info e.d. In
totaal zijn er inmiddels al meer dan 55000 domeinnamen toegekend.
Let verder op de volgorde van de zoekwoorden die je gebruikt. Bij zoekmachines is het eerste
woord het belangrijkst, dan het tweede etc.
Zoeken op: 'kranten buitenland' bijvoorbeeld, geeft in principe andere resultaten dan 'buitenland
kranten'. In het eerste geval krijg je kranten uit het buitenland te zien, in het tweede geval nieuws
over het buitenland in kranten. Zoekmachine-algoritmes kijken echter niet altijd zo strict naar je
zoekactie zodat je in beide gevallen soms dezelfde resultaten krijgt.
Gebruik nu genoemde zoekcommando’s bij 1 of meer een zoekmachines. Noteer het resultaat
en download de publicaties die je gebruiken kunt.

3.2.4 Open wetenschap: zoeken in wetenschappelijke ‘repositories’
Open wetenschap is de beweging om wetenschap meer toegankelijk te maken voor iedereen.
De beweging begon ongeveer in 1600 en resulteerde o.a. in de publicatie van wetenschappelijke
tijdschriften. Ze werden gedrukt en over de hele wereld verspreid, vaak onder auspiciën van
genootschappen als bijvoorbeeld de Royal Society. Zij hanteerden het motto "Nullius in verba",
‘neem niemand op zijn woord". Een algemeen principe in de wetenschap dat alle theorieën in
twijfel moeten kunnen worden getrokken en dat de resultaten herhaalbaar moeten zijn.
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Waarom is open wetenschap belangrijk in het digitale tijdperk?
Naarmate wetenschappelijk onderzoek meer en meer afhankelijk is van computercode voor
simulaties, berekeningen, analyse, visualisatie en algemene gegevensverwerking, is het nog
belangrijker om toegang te hebben tot deze codes, net zoals het traditioneel belangrijk is
geweest om alle nieuwe wiskundige technieken die voor analyse worden ingevoerd, te tonen en
af te leiden.
Waarom hier aandacht voor open wetenschap? Dit omdat de meeste mensen nog steeds
denken dat zoekmachines en databanken A. alles aanreiken dat met hun onderwerp te maken
heeft, B. dat deze resultaten altijd objectief tot stand zijn gekomen en C. dat onderzoeken altijd
objectief en/of waardenvrij zijn. Het zijn alle illusies.
Zoekmachines reiken hun zoekresultaten niet (wetenschappelijk) toetsbaar aan, we weten niet
welke selectie het algoritme maakt. Afgaand op sommige nieuwsberichten lezen we dat
zoekmachines en sociale media informatie censureren, informatie verwijderen, niet toelaten of
gewoon niet vermelden in de zoekresultaten. Ook het hoger in de ranking plaatsen van zaken
waarvoor het beste betaald wordt of die een heersende macht op een bepaald moment beter
van pas komt lijkt schering en inslag.
Er is echter een manier om de voorselectie van artikelen te omzeilen: gebruik zoekcommando’s
(Zie hoofdstuk 3.2.5. Zoekmachines).
Zoek je bijvoorbeeld met de zoekstring: site:www.nature.com vaccination AND ivermectin, dan
zoekt de zoekmachine gericht in het wetenschappelijke tijdschrift Nature naar artikelen rondom
dit onderwerp.
Databanken, probeerden vroeger bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten
informatie zo objectief mogelijk in te delen en in een objectief terugzoeksysteem te plaatsen
(bijv. door het toekennen van trefwoorden vanuit een thesaurus). Tegenwoordig wordt vaak
door een algoritme statistisch berekend welke trefwoorden ergens bij passen en daarnaast hoe
hoog dat record of item in het zoeksysteem gezet wordt. Daar zitten echter geprogrammeerde
instructies achter die niet inzichtelijk zijn. Passen we de eis van transparantie toe op dit
indelings- en selectieproces, kun je niet anders dan concluderen dat dit niet meer het geval is.
Kortom, het wordt steeds ondoorzichtiger wat de daadwerkelijke ‘recall’ van een zoekopdracht
had moeten zijn (Zie ‘precision versus recall’ – bibliotheektheorieën ). Bovendien zien we dat
door dit automatische ‘toekenproces’ soms hele vreemde zoekresultaten gegenereerd worden.
Onderzoeken, we weten allemaal dat er onderzoeken zijn die betaald / gesponsord worden
door bepaalde bedrijven of instellingen. Het is dus nuttig om te achterhalen wie opdracht
gegeven heeft tot een bepaald onderzoek. Je kunt bij een onderzoek namelijk begrippen al
selectief operationaliseren en een onderzoeksvraag of hypothese zo formuleren dat een
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bepaalde uitkomst gegenereerd wordt en daartoe ook specifieke dataverzamel- en
onderzoeksmethoden hanteren. Nog maar te zwijgen over het misbruik van statistiek hierbij.
In het streven naar meer open wetenschap zijn al veel bronnen openbaar toegankelijk. Zie
hieronder een uitgebreide opsomming per continent. Laten we hopen dat deze ‘open access’en
ook de zichtbaarheid van ‘peers’ zal leiden tot een kwalitatief goed wetenschappelijk discours.
Open access bronnen
Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene route. Bij de zgn. gouden route
wordt de publicatie direct vrij beschikbaar voor iedereen via de website van een uitgever. De
onderzoeker of werkgever van die onderzoeker betaalt daarvoor bij acceptatie van het artikel
een bepaald bedrag aan de uitgever. De groene route is gebaseerd op zelfarchivering. Na
publicatie plaatst een onderzoeker een artikel zelf in een zgn. ‘repository’ (meestal van de
universiteit) waarmee de publicatie vrij toegankelijk wordt voor de rest van de wereld. Alle
Nederlandse universiteiten, de meeste hbo-instellingen en een groot aantal
onderzoeksinstituten hebben zo’n ‘repository’.
Enkele ‘repositories’ van Nederlandse universiteiten:
-

TU Delft: https://repository/tudelft
Radboud Universiteit: https://www.ru.nl/library/services/research/openaccess/radboud-repository/
Universiteit Amsterdam: Digital Academic Repository : https://www.dare.uva.nl/
Universiteit Groningen: Dissertaties en scripties : https://www.rug.nl/library/where-cani-find/theses-and-dissertations
Universiteit Leiden: https://studenttheses.universiteitleiden.nl

Europa
OAPEN (Europa): Online library and publication platform: https://www.oapen.org/home
Hindawi (Engeland): https://www.hindawi.com/
China en Japan
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid: http://www.irgrid.ac.cn
EN : https://search.cnki.com.cn/
Japan: MDPI : https://www.mdpi.com/offices/japan
Rusland
CyberLeninka : https://cyberleninka.org
Brazilië
Scilo (Brazilie) : https://scielo.org/pt/
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Afrika
AfricArXiv : https://twitter.com/AfricArxiv
African Journals Online: https://www.ajol.info/index.php/ajol
Sabinet (Ook Afrikaans): https://journals.co.za/
Australie
Open Access Australasia: https://oaaustralasia.org/resources/#articles

Amerika
Directory of Open Access Journals (DOAJ): https://doaj.org/
Bevat veel onderzoeksartikelen uit gerenommeerde westerse databanken, maar ook artikelen
van ws. tijdschriften uit bijv. China en Japan.
Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA): https://oaspa.org/
Van bijna elk continent hier dus een open access databank van onderzoeksartikelen. Voor het
zoeken erin moet je vaak wel even de vertaaloptie van je browser aanzetten! Ook al is de pagina
bijv. het Chinees, je kunt vaak gewoon met Engelse termen zoeken en daarna op vertalen van
de zoekresultaten klikken, meestal rechtsboven. De artikelen zelf kun je automatisch online
laten vertalen door DeepL (https://www.deepl.com/translator )
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3.2.5 Google Scholar en Google Books
Google Scholar
Google Scholar presenteert na een zoekactie
over een bepaald onderwerp een set
wetenschappelijke publicaties over jouw
zoekwoord(en). Een set kan zijn: een rapport,
plus een verwijzing naar een ander onderzoek,
plus een boek, plus een tijdschriftartikel etc. Dit
alles bij elkaar over dat ene onderwerp.
Zoeken
Je kunt bij Google Scholar zoeken met AND, OR,
- (=NOT) en intitle: …
Je kunt ook kiezen voor ‘Geavanceerd zoeken’. Klik daartoe op het menu linksboven (3
streepjes). Je krijgt dan een zoekscherm te zien waarin je met gecombineerde velden kunt
zoeken. Op die manier zoek je eigenlijk net als wanneer je direct zoekt met AND, OR, NOT.
‘Phrase searching’(zoekzin), kun je er alleen uitvoeren via ‘Geavanceerd zoeken’.
‘Geavanceerd zoeken’ biedt ook de optie om je zoekactie in tijd af te bakenen, bijvoorbeeld van
2018 tot en met 2020. Dat kan ook na 1 zoekactie ingesteld worden, in het linkermenu.
Als je klikt op 'GECITEERD DOOR' dan betekent dit dat het artikel, rapport e.d. door een
ander geciteerd is in een nieuwer artikel of rapport. Je zoekt zo dus vooruit in de tijd!
Een unieke optie. (Net als de citatie-indexen van Web of Science, zie hoofdstuk 3.2.2).
Klik je op: " dan krijg je de Bronvermelding te zien in een paar bronformats, o.a. het APA /
ALA systeem. Deze bronvermelding kun je via kopiëren/plakken zo in je werkstuk zetten.
Zoek nu publicaties met Google Scholar. Gebruik ook de optie ‘Geciteerd door’ en noteer
welke publicaties je gevonden hebt en download deze waar mogelijk.
Google Books
Als je via een bibliotheekcatalogus informatie zoekt over een onderwerp gebruik je meestal de
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zoekwoorden uit een auteur-, titel-, trefwoorden- of annotatieveld. Met Google Books echter
kun je full-text IN een boek zoeken!
Er is wel een verschil tussen woorden uit een titel of toegekende trefwoorden en woorden uit
een tekst. Een trefwoord geeft altijd een soort samenvatting van de inhoud van een boek, een
willekeurig woord uit de tekst van een boek geeft dat niet. Heeft een woord soms een hele
andere betekenis in de context van een tekst. Als een boek bijvoorbeeld als trefwoord ‘obesitas’
meekrijgt in de catalogus, gaat dat boek daarover. Als ‘obesitas’ in de tekst van een boek
voorkomt kan het ook een korte opmerking of een grap daarover zijn of een uitdrukking als
informatie-obesitas.
De titel van Google Books is een beetje misleidend, ze biedt namelijk meer dan boeken. Je kunt
er ook mee in tijdschriften of kranten zoeken! Het is niet duidelijk wat Google daarvan
opgenomen heeft. Dat zie je pas na een zoekactie over jouw onderwerp via ‘Geavanceerd
Zoeken’. Gewoon proberen dus.
Wanneer is het handig om Google Books te gebruiken?
A. Als je weinig of niets kunt vinden over je onderwerp in de openbare bibliotheek,
schoolbibliotheek, andere bibliotheekcatalogus of databank.
B. Als je een heel specifiek of actueel onderwerp hebt en erachter komt dat daar weinig of (nog)
geen boeken over geschreven zijn die louter over jouw onderwerp gaan, maar er misschien wel
boeken geschreven zijn waarin informatie over jouw onderwerp besproken wordt!
Zoeken
Je kunt direct zoekwoorden intypen (al of niet verbonden door AND, OR of NOT=-).
Je kunt ook klikken op Instellingen: ‘Geavanceerd zoeken’ of na 1 zoekactie rechtsboven op
het ‘wieltje’ kiezen voor ‘Geavanceerd zoeken’. Daar kun je o.a. aanvinken:
- of je op boek, tijdschrift of krant wilt zoeken
- of je het hele boek, tijdschrift of artikel wilt kunnen inzien of slechts een deel ervan.
Als je alleen complete boeken als resultaat wilt, kan het zijn dat je voornamelijk oudere
literatuur aangereikt krijgt omdat daar de auteursrechten van verlopen zijn!
Na een zoekactie klik je op het boek dat je lezen wilt. Nu zijn uiteraard niet ALLE boeken
volledig toegankelijk gemaakt. Als er nog auteursrecht zit op een boek of tijdschriftartikel
krijg je daar slechts een stukje (snippet) van te zien, tenzij de auteursrechten afgekocht zijn.
Maar, misschien bevatten de getoonde (10, 20 of meer) pagina's wel genoeg informatie
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voor jouw werkstuk en hoef je het boek helemaal niet in handen te hebben! Vergeet dan
niet er alvast een bronvermelding van te maken.
Google opties:
Als het verkrijgbaar is in de boekhandel of in een bibliotheek dan zie je in het linker menu de
volgende meldingen verschijnen:
-

Verkrijgbaar in de boekhandel. Een aantal boekhandels worden genoemd, bij hen
kun je het direct online bestellen.

-

Zoeken in een bibliotheek. Als je daar op klikt gaat Google Books naar Worldcat. Als
je daar je postcode intypt, reikt Worldcat de dichtstbijzijnde bibliotheken aan waar je
het lenen kunt.

-

Over dit boek (of / tijdschriftartikel). Als je daar op klikt krijg je de inhoudsopgave te
zien. Kun je meteen bekijken of het boek bruikbaar is voor je.

Zoek nu met Google Books en noteer welke boeken je over je onderwerp vindt.
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4 Inlezen en selecteren van informatie (Stap 4 Big 6)
4.1 Passende informatie selecteren
Je hebt ondertussen van alles verzameld Wat nu? Je bent er aan toe om een selectie te
maken van alles wat je gebruiken kunt. Lastig? Wanhoop niet, begin gewoon, bijv. als volgt:
Bekijk of de gevonden publicaties wel bij je doelgroep passen. Zijn ze misschien te moeilijk,
of juist te gemakkelijk?
Kijk vervolgens naar de betrouwbaarheid en de achtergrond en/of bedoeling van de
schrijver of instelling die het publiceert. Ga er niet automatisch vanuit dat een auteur, krant,
tijdschrift, omroep, denktank, NGO per definitie objectieve informatie geeft is. Dat is ook
logisch, ze hebben alle andere belangen. Probeer voor jezelf echter helder te krijgen wat
voor soort bron het is zodat je het een juiste plek kan geven in jouw verhaal.
Vraag eventueel jaarverslagen op als je nieuwsgierig bent naar de missie en de praktijk van
het bedrijf dat de informatie publiceert. Wil je nog verder gaan en heel kritisch een
onderwerp uitspitten, zoek dan de financier(s) van een onderzoek, krant, denktank of NGO
op. Kan heel verrassend zijn, via Yahoo Finance bijv. kun je eigenaren / holdings van de
grotere bedrijven vinden ( https://finance.yahoo.com/ ). Klik daartoe na een zoekactie op de
tab: Holders.
Raadpleeg ook afbeeldingen, tabellen en grafieken. Zij geven een toelichting op de inhoud.
Besef wel dat grafieken soms suggestief worden neergezet. Kijk daarom kritisch naar de
eenheden op de assen. Zijn die gelijkmatig verdeeld? Of, zijn ze zo neergezet dat een
bepaalde suggestie in de grafiek ontstaat? Gedenk daarbij de volgende algemeen bekende
uitspraak: ‘Er zijn drie soorten leugens: leugens, groffe leugens en statistiek’.
Je selecteert in deze fase de gevonden informatie dus door deze kritisch te lezen en te
interpreteren en van daaruit een selectie te maken voor wat voor jou van belang is.
Hier volgen 3 checklisten om de gevonden informatie mee te beoordelen. Bekijk zelf welke
checklist het handigst is voor jouw werkstuk.
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4.1.1 Checklist 1 Analyse op wetenschappelijke structuur (IMRAD)
Hoe schrijf je een wetenschappelijk artikel of betoog? Het wetenschappelijke artikel evolueerde
van puur beschrijvende stijl in de zeventiende eeuw naar een gestandaardiseerde structuur in
de twintigste eeuw die bekend staat als inleiding, methoden, resultaten en discussie (IMRAD).
Langzamerhand is dit de meest gebruikte standaard van de huidige wetenschappelijke wereld
geworden. Een goed (wetenschappelijk) artikel kent de volgende IMRAD opbouw.
Inleiding
In de inleiding probeert men de aandacht van de lezer te vangen.
Eerst wordt een probleem beschreven. Daarna wordt uitgelegd waarom de auteurs vinden dat
onderzoek ernaar belangrijk of noodzakelijk is en waarom zij dit willen onderzoeken.
Het beschrijft daarna uitgebreider de huidige stand van zaken op dit terrein, bijvoorbeeld welke
onderzoeken eerder zijn uitgevoerd, hoe de auteurs hun onderzoek willen uitvoeren en waarom
en waar het onderzoek aan bij kan dragen. Als het onderzoek hypothesen bevat, worden deze
aan het einde van de inleiding aangegeven.
Methoden
Het gedeelte over methoden vertelt de lezers hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het bevat
informatie over de populatie, methoden en de gebruikte apparatuur. De ‘gouden standaard’ van
de methoden is dat het de lezers in staat moet stellen om de studie exact gelijk te dupliceren.
Dat heeft te maken met de wetenschappelijke discussie rondom falsifieerbaarheid en verificatie
van een theorie (Zie hoofdstuk 1: Onderzoekseisen).
Resultaten
Hier presenteert men de resultaten van het uitgevoerde primaire onderzoek. Het kan gaan om
percentages of gemiddelden voor elke enquêtevraag; een overzicht of samenvatting van
interviewresultaten; een beschrijving van observatiegegevens; zelfs tabellen of grafieken waarin
antwoorden, totalen, percentages of waarnemingspunten worden weergegeven. Net als in het
gedeelte over de methoden is het belangrijk dat de onderzoeker zo gedetailleerd mogelijk is en
alle resultaten van het primaire onderzoek vermeldt die van belang zijn voor de beantwoording
van de onderzoeksvraag. Soms kan dit gedeelte vrij kort zijn; alles hangt af van wat de
onderzoeker moet uitleggen en beschrijven om de resultaten van zijn primaire onderzoek weer
te geven (Paschke-Johannes, sd)
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Analyse
In dit deel presenteert de onderzoeker een antwoord op de onderzoeksvraag en rechtvaardigt
hij dat antwoord op basis van de primaire onderzoeksgegevens. De onderzoeker gaat na wat de
onderzoeksresultaten betekenen, analyseert de gegevens en wijst erop hoe alles samenvalt om
dit antwoord of deze conclusie te ondersteunen. In dit gedeelte zet de onderzoeker de centrale
redenen uiteen ter ondersteuning van dat antwoord, waarbij hij zelfs aanvullend secundair
onderzoek inbrengt om te vergelijken met de primaire onderzoeksgegevens, dit alles om te
bevestigen dat het antwoord accuraat is.
Voor een lezer is dit deel misschien wel het meest kritische deel van een wetenschappelijk
onderzoeksrapport, omdat dit het deel is waarin een geleerde of onderzoeker daadwerkelijk
een antwoord op de onderzoeksvraag voorstelt en dat antwoord rechtvaardigt (PaschkeJohannes, sd).
Discussie
In deze sectie vat men de belangrijkste bevindingen samen, becommentarieert men ze en
verbindt ze met andere onderzoeken. Hier geeft men ook de beperkingen van het onderzoek
aan en gebruikt men die als reden om aanvullend, toekomstig onderzoek voor te stellen.
Abstract – Is het juist samengevat?
De samenvatting van het verslag staat aan het begin van het document. Deze is bedoeld om de
lezer een idee te geven van de inhoud van het artikel. De lezer kan zo snel beoordelen of het
interessant is om te lezen. De samenvatting wordt pas geschreven als het volledige verslag klaar
is. De samenvatting geeft een zeer kort overzicht van het hele document, inclusief een zin of
twee over het doel en het belang van het rapport, een zin of twee over de methoden, een paar
zinnen die de belangrijkste bevindingen presenteren en een zin of twee over de implicaties van
de bevindingen.
De referenties / literatuurlijst.
De literatuurlijst bevat een beschrijving van alle publicaties die voor het schrijven van het artikel
gebruikt zijn.. Deze bronnen worden aan het einde van het artikel weergegeven. De auteurs
benadrukken daarmee de betrouwbaarheid en de verifieerbaarheid van hun onderzoek. Er zijn
daartoe een aantal systemen in omloop zoals: het APA/ALA systeem, de ‘Leidraad voor
juridische auteurs’, Harvard-, Vancouver-, Chicago-, MLA-, Turabian-, ACS systeem etc. Vaak
hanteert een bepaald wetenschapsgebied 1 van de genoemde bronvermeldingssystemen.
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Wij hanteren hier het APA/ALA systeem.

4.1.2 Checklist 2 Analyse op autoriteit en positie auteur
Je kunt de autoriteit en positie van een auteur nader onderzoeken. Hieronder volgen drie
invalshoeken van waaruit je dat bekijken kunt.
H-index
Wat is de wetenschappelijke waarde / zwaarte / impact van een auteur? Om dat te bepalen
wordt o.a. de h-index gebruikt. De fysicus J.E.Hirsch heeft dit systeem bedacht. Die h-index is
daarna door een aantal grote uitgevers overgenomen. Deze index is gebaseerd op citatieanalyse, dat wil zeggen: het aantal keren dat een wetenschappelijke publicatie en auteur wordt
aangehaald in een andere publicatie door een andere auteur. Een hoge h-index zou een hoge
wetenschappelijke impact van die auteur betekenen (H-index, z.d.)
De kritiek op dit model richt zich op het feit dat de grote uitgevers die deze h-index hanteren
(o.a. Web of Science, Scopus en Google Scholar) elk andere bronselecties (tijdschrift- en
conferentieverslagen o.a.) maken en andere startdata hebben gekozen van waaruit ze het
aantal keren dat een wetenschapsartikel en de auteur geciteerd is zijn gaan meten.
Daarnaast wordt aanvullend op de h-index wel gewerkt met ‘impact factor’ en een ‘altmetrics’
analyse (attentie score) om de ‘zwaarte’ van een wetenschapper mee te bepalen.
‘Peer reviewed’
Je kunt je afvragen of de mening van een schrijver overeen komt met de mening van andere
deskundigen. Je kunt dit te weten komen door te bekijken wie deze auteur citeert. Je kunt ook
kijken naar de tijdschriften waarin de auteur publiceert, in zgn. ‘peer reviewed’ tijdschriften of
juist niet. ‘Peer reviewed’ betekent dat de auteur het artikel moet voorleggen aan de redactie
van een wetenschappelijk tijdschrift. De gevraagde recensenten zijn gespecialiseerd in hetzelfde
wetenschapsgebied en worden beschouwd als vakgenoten (‘peers’) van de auteur. Zij
beoordelen vervolgens of het tijdschrift het artikel wel of niet publiceert. Een mooi systeem?
Inderdaad, maar, had Darwin zijn evolutietheorie door een ‘peer review’ moeten krijgen was die
theorie misschien wel nooit gepubliceerd. Soms wijkt een theorie namelijk zo af van de
heersende tijdgeest dat een auteur het niet gepubliceerd krijgt via de meest geëigende kanalen.
Een ’peer reviewed’ artikel geeft dan aan dat het artikel volledig past binnen het huidig
paradigma op dat wetenschapsgebied. Voor kritische of vernieuwende artikelen moet je
misschien wel uitwijken naar publicaties op open source platvormen zoals bijv. de zgn.
‘repositories’ van onderzoeken bij universiteiten (Zie hoofdstuk: 3.2.6 Open Access )
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Verbondenheid van de auteur
Je kunt nazoeken of een auteur verbonden is aan een bepaald instituut, bedrijf of partij.
Als dat het geval is kun je die instelling of dat bedrijf verder gaan onderzoeken. Door wie is ze
opgericht bijvoorbeeld en wie financiert ze? Zegt dit wat over de objectiviteit van de auteurs?

4.1.3 Checklist 3 Analyse op ‘Cra(a)p’
Een andere manier om met name gevonden artikelen op internet mee te beoordelen is de zgn.
CRAP test. Deze test werd bedacht door Sarah Blakeslee (The CRAAP test, z.d.). Zij wilde de
studenten een gemakkelijke manier geven om te bepalen welke bronnen geloofwaardig zijn.
Hier volgt een actuele interpretatie ervan.
1: Currency
Wanneer is de informatie gepubliceerd of gepost?
Is de informatie al eens herzien of geüpdatet?
Is de informatie recent genoeg voor jouw onderwerp?
Is het de afgelopen jaren vaker gepubliceerd of naar verwezen?
Werken de links en zijn ze nog actueel?
Heb je wel actuele informatie nodig of kunnen wellicht oudere onderzoeken volstaan?
2: Relevance / Reliability
Is de informatie wel bruikbaar voor jouw onderwerp?
Wie heeft de informatie gepubliceerd?
Betreft het een primaire of secundaire bron? (Is het de bron zelf over gaat het over de bron) en
wat zegt dat over deze informatie?
Is het collegiaal (‘peer reviewed’) getoetst?
Worden er methoden besproken?
Worden er bronvermeldingen gegeven? Zijn ze juist?
3: Authority & Accuracy
Wie heeft de informatie geschreven, een persoon of bedrijf of organisatie?
Worden daarover gegevens verstrekt?
Wat is de reputatie of expertise?
Accuracy
Wordt de informatie onderbouwd door bewijsmateriaal?
Is de informatie (vaak) geciteerd, reviewed of aan gerefereerd?
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Is het taalgebruik of de toonzetting vrij van emotie en onbevooroordeeld?
Vind je (veel) spellingsfoutjes of grammaticale foutjes in de tekst?
Kun je de informatie verifiëren in een andere bron, of beoordelen via je eigen kennis van het
onderwerp?
4: Purpose
Wat was de bedoeling van de auteur en hoe is de auteur verbonden met die informatie?
Voor wie heeft hij geschreven, wat is het beoogde publiek?
Is de informatie bedoeld om te informeren, overtuigen, verkopen, entertainen …?
Is het een verslag uit de eerste hand van een evenement of onderzoek?
Heeft de auteur / het bedrijf een belang bij dit onderwerp?
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5 Synthese, presenteren en APA / ALA (Stap 5 Big6)
5.1 Het schrijven van je werkstuk
In deze module wordt een mogelijke structuur voor je werkstuk aangereikt en wordt het APA /
ALA systeem uitgelegd. Je leert hier wanneer en hoe je op een correcte manier moet verwijzen
naar een informatiebron en krijg je hulpmiddelen aangereikt die je kunnen helpen zelf zo’n
bronvermelding te maken.

5.1.1 Structuur van je werkstuk & Word hulpmiddelen
Een goede structuur is de basis voor een goed werkstuk. Tekstverwerkers hebben een
hulpmiddel die je kunt gebruiken om een overzichtelijke structuur neer te zetten, de zgn.
Outline functie. Journalisten gebruiken dit standaard voor hun artikelen. Je zet daarmee (in de
linkerkantlijn bij Word) een overzichtelijke structuur neer. Vervolgens kun je zelfs complete
hoofdstukken verslepen als je ze achteraf op een andere plek wilt zetten. Ook maak je er
automatisch een inhoudsopgave mee! Hoe werkt dat?
Manier 1
Je kunt in Word Koppen van hoofdstukken maken die dan automatisch terugkomen in je
inhoudsopgave. Kies een kop van een hoofdstuk, selecteer deze met de muis en kies dan
bovenin het menu: Kop1, Kop2, Kop3 etc. voor dit stukje tekst. Dit afhankelijk van het niveau
van je kop of subkop.
Vervolgens ga je naar de knop ‘Beeld’ en vink je aan: ‘Navigatiebeeldvenster’.
Je ziet de koppen van de hoofdstukken dan in een linker menu verschijnen.
Je kunt met de koppen in het linker menu schuiven, het hele hofdstuk verplaatst dan mee.
Manier 2
Je kunt Word ook automatisch (hoofdstuk)koppen laten maken en wel als volgt.
Ga naar menuknop: ‘Beeld’ en klik in het menu op: ‘Overzicht’.
Typ een volgnummer in en de titel van je hoofdstuk, bijv. 1. Vervoer
Klik dan op de groene pijl naar rechts en voeg je een sub-hoofdstuk toe, bijv. 1.1 Auto’s
Enter + groene pijl naar links : nieuw groot hoofdstuk toevoegen.
Etc.
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Klaar? Klik op: ‘Overzichtsweergave sluiten’ en je ziet links in beeld je hoofdstukken.
Klik op het hoofdstuk waarmee je beginnen wilt.
Inhoudsopgave maken
Een inhoudsopgave maken gaat bij beide manieren nu heel gemakkelijk. Zet trouwens eerst nog
wel even de paginering aan. Kies dan: ‘Verwijzingen: Inhoudsopgave’. Kies vervolgens een
format hoe je de inhoudsopgave weergegeven wilt zien, klik op je keuze en Word maakt daarna
de inhoudsopgave automatisch voor je aan op de plek waar de cursor staat.
Inhoudsopgave bijwerken? Klik bovenin op de inhoudsopgave, dan verschijnt een menuutje. Klik
vervolgens op: Bijwerken!
Koppen bijwerken
Laatste tip: als je met de rechtermuisknop op KOP1 of 2 e.d. klikt, kun je zo’n kop instellen op
o.a. lettertype, lettergrootte, kleur, hoogte van der alinea’s etc. Al jouw koppen krijgen dan
tegelijkertijd dezelfde (veranderde) opmaak, handig!
Je kunt er daarna ook voor kiezen om deze stijl voor al je documenten in te stellen.
Index maken
Is het handig om een index op je werkstuk te maken, regel dat dan als volgt.
Klik op de knop ‘Verwijzingen’, in het menu verschijnt dan rechtsboven: Item markeren’.
Je selecteert nu een woord dat je in de index wilt opnemen, je klikt dan op ‘Item markeren’. Je
krijgt dan een hulpschermpje waarin je nog wat keuzes maken kunt. Klik op ‘Markeren’ en het
element wordt opgenomen in de index. Ga vervolgens weer naar de ‘Start’ knop en klik op ¶.
Die tekens verdwijnen dan weer.
Ga nu naar het einde van je werkstuk, klik weer op ‘Verwijzingen’ en kies dan: ‘Index invoegen’.
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Voorbeeldstructuur van een werkstuk of scriptie
Inleiding
Je geeft hier aan waarom je dit onderwerp gekozen hebt, wat je probleemstelling is en
hoe je dat onderzocht hebt.
Je kunt hier ook personen bedanken voor hun meewerking, steun, deelname.
Verantwoording
Je geeft hier aan wat je NIET uitgewerkt hebt of niet uit wilt werken en waarom. Eigenlijk geef je
dus indirect aan tot wat je je wel bepaald hebt. En vergeet niet, in de beperking toont zich de
ware meester!
Moeilijk? Welnee, je hebt je onderwerp immers automatisch al beperkt in tijd, taal en plaats?
Inhoudsopgave
Als het goed is komen de deelvragen als aparte hoofdstukken terug in je werkstuk.
Markeer in Word je hoofdstukken zoals hiervoor beschreven en kies straks voor het
automatisch genereren van de Inhoudsopgave.
Hoofdstuk 1
•
•
•

•

Beschrijf het probleem kort.
Schrijf de probleemstelling en de deelvragen uit.
Operationaliseer de gehanteerde begrippen, zeg welke (werk)definitie je hanteert voor
bepaalde begrippen met name als die begrippen complex zijn of voor meerdere uitleg
vatbaar zijn.
Geef de opbouw van het werkstuk aan.

Hoofdstuk 2
Geef een overzicht van de stand van zaken m.b.t. het onderwerp / de probleemstelling uit de
vakliteratuur. Daarbij kun je ook uitgebreid aandacht besteden aan het gehanteerde
begrippenkader rondom jouw onderwerp. Dit alles geredeneerd vanuit de vraag: wat is ... ?,
wat betekent nou eigenlijk ...? wat zijn de heersende theorieën op dit gebied?
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Hoofdstuk 3
Geef een schets van het onderzoek dat je gaat uitvoeren. Geef aan waarom het eigenlijk een
probleem is en waarom je dit op die manier onderzoeken wilt.
Schrijf het onderzoek uit, geef de methode van onderzoek aan, de manier van data
verzamelen en formuleer evt. hypothesen.
Hoofdstuk 4
Werk het onderzoek verder uit en presenteer de resultaten.
Hoofdstuk 5
Conclusies en discussie
Conclusies spreken voor zich.
Bij ‘Discussie’ geef je aan waar je het onderzoek op gericht hebt en waarom. Vervolgens
beschrijf je wat men met de resultaten van dit onderzoek kan, wat het belang ervan is en wat
eventueel nog nader onderzocht zou kunnen worden en hoe.
Samenvatting van het werkstuk
Sommige scholen, universiteiten e.d. willen dat je een samenvatting in het Engels maakt. Je kunt
die evt. in het Nederlands schrijven en dan in een vertaalmachine ( DeepL bijvoorbeeld) zetten
en daarna controleren op juist Engels.
Bronnenlijst / Literatuurlijst
Op scholen voor VO, het HBO en bij sociale studies op universiteiten wordt veelal het APA /
ALA systeem gebruikt om bronvermeldingen te maken. Je kunt daartoe de APA / ALA
samenvatting gebruiken die in dit boek als bijlage (2) is meegegeven. Deze geeft de vereiste
bronvermelding van de meest voorkomende publicaties en dekt waarschijnlijk wel 99% van
je bronvermeldingen.
Je kunt sommige hoofdstukken ook samenvoegen.
Maak met Outline en het aangereikte model nu de structuur van jouw werkstuk.
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5.2 APA / ALA - richtlijnen in de praktijk
5.2.1 Waarom moet je verwijzen naar informatiebronnen?
Bronvermeldingen zijn bedoeld om:
- de lezers in staat te stellen de herkomst van de informatie te verifieren;
- andere onderzoekers de gelegenheid te geven de informatie uit te diepen door nader onderzoek
en/of de informatie te corrigeren;
- geven de maker van het origineel de eer en waardering waar hij of zij recht op heeft.
Teksten en ideeën van anderen mogen daarom niet zonder bronvermelding in een eigen document
gepresenteerd worden. Als je dat wel doet noemt men dat plagiaat. Ach, denk je misschien, een
keertje vergeten aan te geven waar de informatie vandaan komt, wat zou het … Er doen zich echter
veel geschillen voor op dit gebied. Beschuldigd worden van plagiaat kan je aanzien als
wetenschapper behoorlijk schaden.
Definitie van plagiaat

Plagiaat is de overname van werk zonder adequate bronvermelding van ideeën, teksten,
structuren, ontwerpen, beelden, plannen, codes e.d. van anderen of van eerder werk van jezelf,
op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm.
Verschijningsvormen (Definitie van plagiaat, sd):
•

andermans tekst (bijna) woordelijk overnemen zonder aan te geven dat het om een
citaat gaat

•

andermans redenering uitgebreid parafraseren zonder adequate bronvermelding;

•

een tekst vertalen zonder adequate bronvermelding;

•

een afbeelding, schema, grafiek, figuur, geluids- of beeldfragment kopiëren zonder
adequate bronvermelding;

•

zelfplagiaat, je eigen werk hergebruiken zonder dat nauwkeurig te vermelden.

Plagiaat kan door je docent of begeleider snel worden herkend aan:
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•
•
•
•
•

het optreden van een stijlbreuk in de tekst (vlot tegenover stroef,
wetenschappelijk tegenover populair taalgebruik)
onverwacht taalgebruik (té wetenschappelijk bijvoorbeeld);
verschillen in opmaak in een tekst;
fouten in of het ontbreken van (recente) bronvermeldingen;
afwijking van het eigenlijke onderwerp.

Plagiaat kan ook digitaal worden opgespoord door een deel van een verdachte zin of meerdere
zinnen in te typen in een zoekmachine of door gebruik te maken van software die specifiek
ontworpen is om tekstovereenkomsten op te sporen (plagiaatdetectie software als Ephorus).
Gebruik je heel veel lange citaten, zou je best eens hoog kunnen scoren op een plagiaatindex.
Let daar dus ook op. Niet teveel tekst en/of te vaak citeren dus! (Zie hfdst. 5.2.2)

5.2.2 Wanneer maak je een bronvermelding?
Wanneer maak je een bronvermelding?
Je neemt een citaat of parafrase op in je tekst als deze je bewering(en) ondersteunt en je de
informatie van die schrijver(s) uitgebreid gebruikt of letterlijk overneemt.
Wanneer maak je geen bronvermelding?
•

Als je een algemeen bekend feit vermeldt. Dit is een rekbaar begrip, een goed
criterium is dat een ander dit feit eveneens kent zonder dat hij/zij hiervoor informatie
moet opzoeken.
Zo’n algemeen bekend feit is bijvoorbeeld de begin- en einddatum van de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) of de naam van de huidige president van de Verenigde
Staten van Amerika.
Geen algemeen bekend feit is bijvoorbeeld de naam van de oorspronkelijke
boeddhistische geschriften (Tripitaka).
• Als de informatie van jezelf afkomstig is. Het is best mogelijk dat je op basis van
informatiebronnen een eigen denkspoor ontwikkelt. Dergelijke ideeën, stellingen of
interpretaties zijn van jou en hoef je dus geen bronvermelding van te geven.
Als je twijfelt, maak dan wel een bronvermelding!
Hoe maak je een bronvermelding?
Voor bronvermelding zijn verschillende systemen voorhanden. In het onderwijs en de sociale
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wetenschappen gebruikt men veelal de richtlijnen van de American P sychological en Library
Association, de zgn. APA / ALA regels en richtlijnen.
Er kan op twee manieren worden verwezen naar een externe bron:
-

Citeren: een deel van de tekst letterlijk overnemen
Parafraseren: een deel van de tekst in eigen woorden weergeven

Een bronvermelding in APA/ALA -stijl maken doe je in 2 stappen:
1. IN de lopende tekst verwijs je naar een bron met vermelding van auteur(s), jaar
en pagina.
2. Aan het eind van je werkstuk maak je een zgn. Literatuur- of Bronnenlijst, een lijst
met gedetailleerde beschrijvingen (referenties) van alle in de tekst genoemde
bronnen (boeken, tijdschriften, websites e.d.).
Plaats van de bronvermelding in de tekst
Aan het begin van een tekst, halverwege een zin of aan het einde van een alinea. Jij als schrijver
bepaalt waar de bronvermelding komt. Als het voor een lezer maar duidelijk is welk gedeelte uit
een andere bron komt. In het algemeen gesproken plaats je een bronvermelding direct na een
citaat of parafrase! Bij een parafrase kun je de bronvermelding het beste aan het begin van een
tekst plaatsen omdat anders niet duidelijk is waar de parafrase begint (Werkgroep APA, 2018).
Een paar tips:
•

Onderdruk de beginnersneiging om je tekst te overladen met citaten. Veel citeren
getuigt niet van belezenheid. Integendeel: hoe meer je citeert, hoe minder je de indruk
wekt dat je de bronteksten begrepen en verwerkt hebt.

•

Citeer alleen letterlijk als het echt nodig is. Bijvoorbeeld: als de brontekst een gedachte,
inzicht of redenering zo bijzonder (mooi, bondig, origineel etc.) uitdrukt dat het vertellen
ervan in eigen woorden er ernstig tekort aan zou doen.

•

Citeer en parafraseer zoveel mogelijk passages van auteurs die gezaghebbend zijn.

•

Zorg dat de relevantie van je citaten duidelijk blijkt uit de omringende tekst, zodat de
lezer weet wat je ermee wilt aantonen of beweren: een citaat is een argument in je
bewijsvoering. Laat een citaat niet voor zichzelf spreken.
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5.2.3 Hoe maak je een APA / ALA bronvermelding?
Een APA/ALA bronvermelding maken bestaat uit 2 stappen.
Stap 1 In de tekst naar een bron verwijzen
Vb. 1: De meeste auto’s zijn zilver metallic (De Boer, 2015, p.45)
Vb. 2. Volgens De Boer (2015, p.45) zijn de meeste auto’s vaak zilver metallic.
Een citaat staat altijd tussen dubbele aanhalingstekens "…"
Bij een groot citaat(>40 woorden) sla je een regel over, spring je in en eindig je het
citaat met de auteursvermelding(en). Je gebruikt dan geen aanhalingstekens.
Zie ook de samenvatting van de APA / ALA richtlijnen in bijlage 2.
Stap 2 Een bronnenlijst / literatuurlijst maken
Een bronnenlijst bevindt zich aan het
einde van de tekst als nieuw hoofdstuk,
vóór de eventuele bijlagen.
Deze lijst wordt alfabetisch gerangschikt,
ongeacht de bron of het materiaal en
bestaat dus niet uit aparte rubrieken met
boeken, artikelen, websites e.d.
Cijfers gaan vóór woorden. De schrijver
50 Cent wordt eerder genoemd dan
Aafjes bijvoorbeeld.
Twee hulpmiddelen zijn in dit boek
toegevoegd om je hiermee te helpen:
- Een basisinstructie APA / ALA regels.
- Een instructie hoe je met Word automatisch een bronnenlijst maakt.
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Enkele korte APA / APA voorbeelden
Boek
▪ Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij.
Hoofdstuk uit een boek (alleen als auteur niet gehele boek heeft geschreven)
▪ Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek.
(p. xx-xx). Plaats: Uitgeverij.
Tijdschriftartikel
▪ Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang (nummer), p.
xx-xx.
Krantenartikel
▪ Auteur, A. (datum). Titel van het artikel. Naam krant, p. xx-xx.
Internetbronnen (websites, weblogs, sociale media, databanken, elektronische
leeromgevingen)
▪ Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van
http://url
In een literatuurlijst / bronnenlijst staan alleen verwijzingen die door de lezer kunnen worden
geraadpleegd. Interviews, e-mails, persoonlijke gesprekken, lessen, workshops, etc. wordt geen
bronvermelding van gemaakt. Er kan wel naar verwezen worden in de tekst.
Online gevonden krantenartikel, als gedrukt beschrijven?
Het gaat hier om artikelen die in eerste instantie op papier zijn uitgebracht (en zijn voorzien van
paginanummers) en later online zijn verschenen. In principe is het gebruikelijk om
paginanummers, raadpleegdatum en URL (internetsite) te vermelden. Dat is bij een eerder
gedrukt verschenen artikel minder van belang want een gedrukt artikel veranderd in principe
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inhoudelijk niet meer! Bij een artikel wat louter elektronisch verschenen is noteer je de
raadpleegdatum, maand en jaar wel in de bronvermelding! Dit omdat de tekst zo aangepast kan
worden, jij hebt dan een eerdere versie gebruikt, dat is dan duidelijk.
Een URL (websiteadres) is belangrijk omdat het geven van een bronvermelding deels ook
bedoeld is om de geïnteresseerde lezer gemakkelijk bij de bron te laten komen. Als
paginanummers ontbreken is dat niet te fout rekenen, soms zijn ze er bovendien ook niet.
Verder hebben wetenschappelijke tijdschriftartikelen of boeken vaak een DOI, een digital object
identifier. Een DOI is een uniek en blijvend identificatiemiddel voor een bestand, zelfs als
het internetadres verandert, kan het bestand m.b.v. het DOI teruggevonden worden.
De DOI van een document blijft gedurende de levensduur van het document vaststaan, terwijl
de locatie en andere metagegevens (gegevens over de publicatie) kunnen veranderen. De
gebruiker wordt aan de hand van het DOI altijd doorverwezen naar de juiste locatie van het
bestand.
Een voorbeeld DOI is: 10.1016/j.ijintrel.2007.08.001
Het getal tot de eerste streep , in dit geval "10.1115", is het getal van betreffende uitgever.
Na "/" staat de naam van het tijdschrift of het boek, eventueel met de jaargang- en het
artikelnummer of het hoofdstuk. In dit geval: ‘International Journal of Intercultural Relations’.
De publicatiedatums daarna spreken voor zich.
Je kunt een publicatie dat een DOI heeft snel opzoeken, door http://dx.doi.org/ voor de DOI in
te typen (Werkgroep APA, 2018)
Zie de APA / ALA bijlage 2 hoe je dit juist in een bronvermelding opneemt.
APA / ALA in de praktijk
De van oorsprong Amerikaanse APA-richtlijnen zijn vertaald en aangepast aan de
Nederlandse situatie. Dit heeft geresulteerd in de Nederlandstalige handleiding: ‘De APArichtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger
onderwijs’, deze is gratis te downloaden via www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen
Er is ook een APA Blog, ( http://theapateam.blogspot.com/ ) daar biedt ‘The APA-Team’ (een
initiatief van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) ondersteuning bij het gebruik van APA/ALA
regels, met toelichtingen bij veelvoorkomende vragen. Je kunt er ook een vraag stellen.
Kom je er dan nog niet uit, dan heeft de Purdue University een prachtig handboek hierover
online staan, zoek deze op met de zoekwoorden: Purdue en APA ALA.
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5.2.4 Hulpmiddelen APA / ALA Literatuurlijst maken
Bronnen vermelden volgens de APA / ALA - richtlijnen is lastig. Er zijn hulpmiddelen die je hierbij
kunnen helpen, bijv. Refworks. Omdat scholen voor VO daar geen abonnement op hebben (HBO
opleidingen en universiteiten vaak wel) kun je zo'n bronvermelding ook laten genereren door
Google Scholar, Worldcat, Scribbr of Word. Hier beschrijven we hoe dat werkt bij Word. In de
bijlage (2) wordt uitgebreider beschreven hoe je dat per type publicatie bij Word invoert. Bij het
invoeren van een webartikel moet je namelijk andere keuzes maken en andere velden invoeren
dan bij een boek.
In Word zit vanaf versie 2007 de optie om via een speciaal menu een bronvermelding volgens
de APA-richtlijnen (en enige andere bronvermeldingssystemen) te maken. Je hoeft alleen de
gegevens van de geraadpleegde bron (boek, artikel, website etc.) maar in te voeren zodat Word
dan een korte verwijzing IN de tekst maakt plus automatisch een literatuurlijst aan het eind van
je werkstuk! Hoe werkt dat?

Ga naar het tabblad: Verwijzingen
1. Kies voor de stijl APA / ALA, telkens de laatste versie
2. Klik op Bronvermelding (ook wel: citaat) invoegen en vervolgens op Nieuwe bron
invoegen
3. Vul de gegevens van de bron in en klik op OK in het venster.
4. In de tekst van het document verschijnt een verkorte verwijzing naar de bron.
Je ben nu geneigd te denken ‘is dat alles’? Echter, als je nu naar het einde van je werkstuk
gaat kun je alle bronnen automatisch en netjes gesorteerd op alfabet in een bibliografie
(literatuurlijst) laten zetten. Dat doe je als volgt:
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1. Ga naar het tabblad: Verwijzingen
2. Kies voor : Bibliografie en daarna voor: Bibliografie invoegen
LET OP: De verwijzingen in Word zijn niet exact volgens de APA-richtlijnen. Dat komt omdat de
Nederlandse vertaling soms (te) letterlijk is. Zo hanteert Word de term 'Opgeroepen op' in
plaats van 'Geraadpleegd op'.
Verder wordt bij de datum, de maand eerst genoemd in plaats van de dag.
Bespreek met je docent of begeleider of je bovengenoemde Word aanpassingen mag laten
staan of dat je ze veranderen moet in de Nederlandse variant. Met de Word optie Zoek en
vervang kun je ‘Opgeroepen op’ trouwens snel vervangen door ‘Geraadpleegd op’. De datums
zul je handmatig moeten veranderen.
Uiteraard worden typfouten of het onjuist invullen van gegevens door Word niet gecorrigeerd.
Controleer daarom na invoer altijd of de verwijzingen volledig zijn en juist worden
weergegeven!

5.2.5. Plaatjes overnemen in je werkstuk
Voor een werkstuk op school mag je plaatjes van internet en uit boeken gebruiken. Dat is omdat
je zo’n werkstuk alleen voor school maakt. Maar als je het werkstuk op internet zet, kan
iedereen in de wereld het zien. Dan moet je wel toestemming vragen voor het gebruik van de
foto’s/plaatjes. Je moet er wel een juiste bronvermelding van maken. (Zie APA / ALA bijlage
daarvoor).
Echter als zo’n werkstuk online komt te staan, als je werkstuk een website is of als je het op een
website plaatst, kortom als het op enige manier openbaar wordt, dan geldt het zogenaamde
‘citaatrecht’. Dat betekent dat je zonder toestemming een plaatje of foto gebruiken mag als dat
goed duidelijk maakt waar jouw tekst over gaat. Als het plaatje alleen maar bedoeld is om je
tekst te versieren, dan is het geen ‘citaat’ en heb je toestemming van de maker nodig (
(Federatie Auteursrechtbelangen, 2020). De federatie auteursrechtbelangen geeft dit als volgt
aan:
“Een foto of illustratie mag in zijn geheel worden geciteerd, zonder toestemming. Een
citaat van een foto hoeft dus niet per definitie een klein stukje van de foto te zijn. Maar ook voor
beeldcitaten geldt dat ze inhoudelijk relevant moeten zijn en niet groter worden afgebeeld dan
noodzakelijk. Een foto bij een nieuwsbericht (wat kleiner dan het origineel) om te verduidelijken
waar het bericht over gaat is een citaat. Een foto die alleen ter illustratie wordt gebruikt niet. En
een foto die als beeldbepalend element een homepage siert al helemaal niet’.
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Het overnemen van beeld mag dus wel, mits dat beeld inhoudelijk relevant moet zijn en
gebruikt wordt voor één van de in de wet genoemde doelen. Dat zijn: aankondiging, bespreking,
kritiek, beoordeling en polemiek. Een afbeelding van een schilderij tonen wanneer dit schilderij
voor een recordbedrag is verkocht, mag dus. Net zo mag een kort fragmentje van een scene uit
een film worden overgenomen om te laten zien waarom deze scene een sleutelscene is.
De Rechtbank in Rotterdam formuleerde het als volgt:
Beoordeeld moet worden of die foto's in overwegende mate ter versiering of verfraaiing
van de publicatie dienen of ondergeschikt zijn aan de tekst, daarmee redelijkerwijs een geheel
vormen en ertoe strekken de lezer een indruk van het beschrevene te geven (Rechtbank
Rotterdam, 2013).
Samengevat door het Stimuleringsfonds Journalistiek komt dit citaatrecht neer op het volgende:
“Er zijn situaties waarin je zonder toestemming van de auteur een foto, illustratie of (een
screenshot van een) film mag overnemen. Op grond van het citaatrecht mag je namelijk een
beeld gebruiken als er een duidelijk functioneel verband is met jouw publicatie. Ook moet je een
bronvermelding maken. Een beeld dat alleen gebruikt wordt ter illustratie van je artikel, valt niet
onder het beeldcitaatrecht. In dat geval heb je dus toestemming nodig van de maker” ( (SVDJ,
2020).
Twijfel je nog? ICT-jurist Arnoud Engelfriet noemt in zijn blog een aantal voorbeelden. Ook kun
je voor informatie hierover altijd terecht bij de steunpunten auteursrecht op de hogescholen en
universiteiten of bij de uitgever van een boek waar je een plaatje uit over wil nemen.
Bij een citaat van tekst is het eenvoudig om aan te geven welke tekst er geciteerd wordt,
bijvoorbeeld door het gebruik van aanhalingstekens of een aparte alinea die iets verder
inspringt. Bij beeld moet ook een bronvermelding gemaakt worden, de afbeelding moet
voorzien worden van een kader, volgnummer of aanduiding "beeldcitaat" met de
bronvermelding erbij, plus een vermelding in de literatuurlijst conform de regels (Zie APA / ALA
regels in de bijlage).
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5.3 Het presenteren van informatie
Je presenteert je werkstuk aan een klas, docent of andere groep mensen. Hoewel je mondeling
snel veel informatie kunt overdragen, zitten er ook nadelen aan mondelinge overdracht. Veel
sprekers hebben de neiging te veel te willen zeggen in een te hoog tempo. Let daarop en check
zo nu en dan even of de boodschap wel overkomt, of iedereen het tot zover begrepen heeft.
Vat daarom zo nu en dan samen wat je gezegd hebt.
Een goede inleiding is verder de basis voor een succesvolle presentatie. Kort en krachtig leg je in
een inleiding uit:
-

wie je bent (kort).
wat je gaat vertellen en evt. waarom
hoe je je presentatie opbouwt
hoeveel tijd de presentatie in beslag neemt
of en wanneer het publiek vragen kan stellen

Tips:
Vermijd vakjargon.
Doseer de informatie: vertel niet direct alles wat je weet. Maak de toehoorders
nieuwgierig.
Betrek je publiek erbij, stel vragen.
Gebruik energizers als de aandacht dreigt te verslappen. Energizers zijn vaak fysieke activiteiten
zoals vingers opsteken, handen klappen. Ze laten het bloed weer stromen en maken mensen
weer wakker.
Een goed begin is het halve werk. Dat is de gedachte achter een aantrekkelijke opening. Wie
in de eerste minuten van de presentatie de aandacht weet te trekken, heeft grote kans dat
het publiek aandachtig zal blijven luisteren.
Vertrek met iets aardigs, dan blijf je in de gedachten van je publiek. Het belang van een goede
hekkensluiter is belangrijk. Wat je het laatst zegt ligt namelijk vers in het geheugen.
Let op je non-verbale houding.
Laat daarnaast ook zien wat je zegt, gebruik grafieken, tabellen, foto’s e.d.
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6 Evaluatie van je werkstuk / scriptie (Stap 6 Big6)
-

Product

De laatste stap bij het doen van onderzoek is het evalueren van je werk. Je moet hierbij
proberen met een helicopterview naar het product (werkstuk, profielwerkstuk, scriptie e.d.) te
kijken wat je gemaakt hebt.
Kijk terug op de resultaten, ben je tevreden met het eindproduct?
Bekijk hoe je de probleemanalyse aangepakt hebt, hoe je je werkopzet geformuleerd hebt en of
je de aan de opdracht gestelde criteria gehaald hebt. Bespreek dit evt. met een begeleider.
Bedenk, elke deelvraag moest een stukje van de hoofdvraag beantwoorden!
-

Proces

Het is nodig om ook te kijken naar het proces, hoe je werkstuk tot stand gekomen is. Evalueer
wat goed ging en wat je de volgende keer anders zou doen. Wanneer het verslag in
groepsverband gemaakt is, kun je evalueren hoe de samenwerking tussen de groepsleden was
en zich evt. ontwikkelde. Verder kun je evalueren hoe de probleemanalyse en de werkopzet tot
stand kwam en hoe de werkverdeling, de planning en de communicatie verliep.
-

Reflectie of zelfevaluatie

Bekijk of je je persoonlijke leerdoelen gehaald hebt. Vragen die je jezelf stellen kunt zijn:
Wat waren mijn doelen?
Heb ik deze bereikt, waren mijn doelen realistisch?
Wat hielp mij bij het bereiken van mijn doelen?
Wat is niet gegaan zoals ik gedacht had en waarom niet?
Wat kan ik een volgende keer anders en/of beter doen?
Heb ik tijdig hulp ingeschakeld, op alle onderdelen?
Klopt mijn planning en kon ik mij daar aan houden?
Je kunt al deze zaken eventueel in een nawoord opnemen.
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Bijlage 1. Logboek, voorbeeld en leeg model
Big 6
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

DD. uitgevoerd
5 jan. Mindmap
gemaakt

DD. uitgevoerd
7 jan.
Probleemstelling en
deelvragen bedacht
10 jan. Databanken
11 jan. 2 Bronnen
verkend
gekozen: Worldcat &
Pubmed
12 jan.
14 januari. Gezocht in
Zoekopdrachten
Pubmed. Resultaat: 7
geformuleerd
relevante artikelen
16 jan.
17 jan. Enquête
Onderzoeksmethode ontworpen en
en manier van data
uitgezet. Observaties
verzamelen bedacht
uitgevoerd op locatie
20 jan. Pieter schrijft 25 jan. Teksten
hfdst 1, Jan hoofdstuk besproken en
2
gestroomlijnd
1 febr. Scriptie
3 febr. Opmerkingen
besproken met de
verwerkt
mentor

DD. uitgevoerd
9 januari. De opzet
kortgesloten met de
mentor

15 januari. Gezocht met
Worldcat, literatuur
aangevraagd
19 jan. Verkregen data
geanalyseerd

26 jan. Presentaties
gemaakt
10 febr.: Scriptie geprint
en Presentatie gehouden

85

Logboek
Naam: ………………………………………
Big 6
Stap 1

DD. uitgevoerd

…………………………………….
DD. uitgevoerd

……………………………………
DD. uitgevoerd

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Opmerkingen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Bijlage 2 APA / ALA regels 7e editie
1. INLEIDING
Even herhalen, verwijzingen naar bronnen geef je vooral in de volgende situaties:
- ls je een model, theorie of praktijk beschrijft die aan een bepaalde auteur gelinkt is
- Om de nadruk te leggen op een model, theorie of praktijk die door een groep
wetenschappers als norm of als waarheid wordt verkondigd
2. BRONVERMELDINGEN MAKEN
Stap 1: vermelding maken IN de tekst van je werkstuk
Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden weergeeft
moet je op die plaats kort de bron vermelden. Voorbeelden:
-

Kort citaat <40 woorden): (auteur(s), publicatiejaar, evt. pagina), geldt ook voor auteurs
van websites.
Bij 1 en 2 auteurs: beide noemen + &. Bijv.: De meeste herenfietsen zijn zwart (De Vries
& Jansen, 2011, p. 78).
Auteurs IN de tekst genoemd? Dan: Van der Linden en Jansen (2013) concluderen dat de
meeste herenfietsen zwart zijn.
Bij 3 tot 5 auteurs, tussen de laatste 2 auteurs een komma en & plaatsen, bijv.: (Jansen ,
Pietersen, & Talma, 2017, p. 78)
Bij 6 of meer auteurs, alleen de eerste auteur die in de publicatie genoemd wordt geef je
aan, gevolgd door et al., bijv. (Jansen et al., 2019, p. 56)
Geen auteur gevonden? Noem dan: (Titel, jaar) of (Corporatie, jaar), bijv.: (Shell, 2016, p.
78)

-

Citaat als zin: (< 40 woorden): Jansen (2011) beweert dat bijna alle fietsen die verkocht
worden wit zijn.
Is het een bekende quote of een titel dan het citaat tussen “
“ plaatsen.
Lang citaat (>40 woorden): 5 spaties inspringen + witregel ertussen plaatsen, bron
vermelden na de punt.
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Bij een citaat van een internetbron wordt in de tekst de pagina niet genoemd, ook het url
niet, dat moet je wel in de literatuurlijst / bronnenlijst vermelden.
Stap 2 : Bronvermelding / Literatuurlijst ACHTERIN je werkstuk
IN de tekst gelden andere regels dus dan IN de bronvermelding.
Tot en met 7 auteurs of redacteurs noem je ze nu allemaal.
Je scheidt ze door een komma en voor de laatste naam zet je het &-teken.
Bij 8 of meer auteurs noem je de eerste 6 namen gescheiden door een komma, daarna de & en
dan de laatste auteur. De volgorde van de namen is gelijk aan die van de publicatie.
Je sorteert de titels in de bronnenlijst op alfabet. Bij die sortering komen getallen eerst, daarna
de letters / woorden. De schrijver genaamd ‘50Cent’ komt voor ‘Aafjes, Bertus’.
Geen auteur te vinden? Dan sorteer je op naam van de zgn. corporatie / bedrijf, bijvoorbeeld:
KNMI, Shell, Unilever, RIVM. De namen van zulke bedrijven neem je namelijk op als ‘schrijver’
als een publicatie niet een schrijver vermeldt.
Ook geen corporatie te vinden? Sorteer je die beschrijving op titel.
2.1. GEDRUKTE BOEKEN
Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele subtitel. Uitgever
Van Dijk, Jan (2011). De schoolplaten van Koekoek. Utrecht : Het Spectrum
Is er sprake van een redacteur, respectievelijk redacteuren geef je dat als volgt aan:
Verhaar, L. (Red.). (2011). Contextuele hulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum
Slechts 1 hoofdstuk uit een gedrukt boek (Let op: + woordje: In) doe je als volgt:
Voorbeeld: Pietersen, R.(2016). Vitamines tegen Corona. In Boersma, C, Handboek
orthomoleculaire gezondheid (p. 45-56). Amsterdam: Ventura BV
Een 2e of latere druk van een boek vermeld je tussen haakjes na de titel, bijvoorbeeld: (2e druk).
Neem de beschrijving over die in het boek genoemd wordt: 2e herziene druk, 3e gecorrigeerde
druk, 4e editie etc.
Online boeken / E-books
Bij alles wat je van internet haalt en een bronvermelding van maakt voeg je in principe toe:
Geraadpleegd op d.d. van www: (of http: of https: uiteraard wanneer van toepassing).
Dat url hoeft niet de complete link zijn, alleen het url voor zover de hoofdsite ervan terug te
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vinden is, evt. met een kleine subvermelding, bijvoorbeeld: Geraadpleegd op 12 juni 2019 van
www.knmi.nl/wolkenradar
Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar, datum). Titel: Eventuele subtitel. Geraadpleegd van:
adres website
De Boer, Jan (2011). Max Havelaar. Geraadpleegd op: datum, van http://www.dbnl.nl
2.2 TIJDSCHRIFTARTIKELEN
Gedrukte tijdschriftartikelen
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar). Titel artikel: Eventuele subtitel. Titel van
het tijdschrift, jaargang (het afleveringsnummer), beginpagina-eindpagina.
Kerkebosch, D. & Van der Blaak, J. (2019). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke
vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie 43 (4), 11-13.
N.B. Het afleveringsnummer van een tijdschrift noem je alleen als iedere aflevering van het
tijdschrift weer met pagina 1 begint.
Online tijdschriftartikelen
Zonder DOI:
Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel artikel: Eventuele subtitel. Titel van
het tijdschrift, jaargang (het afleveringsnummer), beginpagina- eindpagina. Geraadpleegd op
dag maand jaar, van url
Oudekerk, D. & Van der Grinten, J. (2018). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke
vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie 43 (4), 11-13. Geraadpleegd op: 1
september 2019, van www.management.nl
Met een DOI:
Oudekerk, D. & Van der Grinten, J. (2017). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke
vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie 43 (4),11-13. doi:
0.5553/PROCES/0165007620150940
2.3 KRANTENARTIKELEN
Gedrukte krantenartikelen
Achternaam auteur, voorletter(s) (jaar, dag, maand). Titel artikel: Eventuele subtitel. Naam
van de krant, p. (van pagina)
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Boersma, Y. (2019, 7 november). Bezuinigingen. Metro, p. 7
Online krantenartikelen
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar, datum). Titel artikel: Eventuele subtitel.
Naam van de krant. Geraadpleegd op d.d. , van internetadres
Jansen, R. (2020, 7 november). Bezuinigen op onderwijs? Trouw. Geraadpleegd op 14 november
2020, van www.trouw.nl
2.4 AUDIOVISUELE BRON
Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel [Materiaalsoort]. Plaats:
Uitgever
Jansen, S. (Regisseur). 20 april 2020). Natuurlijk op pad [ TV-uitzending ]. Hilversum: VPRO
2.5 WEBPAGINA
Auteur, A. (jaar, dag maand). Titel webpagina. Geraadpleegd op dag maand jaar, van
http://www...
Jansen, P. (2019, 15, april). Online website maken. Geraadpleegd op 30 juni 2020, van
http://www.hostingservice.nl
2.6 TEKSTBESTAND van internet
Auteur, A. (jaar). Titel document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
Onder tekstbestanden vallen onder meer rapporten, brochures en studiehandleidingen die als
pdf-, Word of Excelbestand online beschikbaar zijn.
Jansen, P. (2018). Informatievaardigheden voor het VO. Geraadpleegd op 15 april 2019, van
http://www.kpc.nl
2.7 PERSOONLIJKE COMMUNICATIE (Interviews e.d.)
Voorbeeld IN de tekst, het volgende zelf schrijven: (J.de Vries, persoonlijke communicatie, 5 juli
2012)
IN de tekst maak je er wel melding van, in de Bronnenlijst NIET.
Als de communicatie echter behoort tot de categorie archivale bronnen, dan wel in de
bronnenlijst vermelden. Is het bijvoorbeeld een verslag van een interview dat je in een databank
vindt, dan in de bronnenlijst vermelden.
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2.8 AFBEELDINGEN, KAARTEN, GRAFIEKEN, TABELLEN
Afbeelding, grafiek of tabel uit een gedrukt boek
In de tekst
Op het plaatje (Zie figuur 1) zie je dat …
Boven de afbeelding of tabel
Nummer de afbeelding of tabel in volgorde van voorkomen, bijv.: Figuur 1 of Tabel 2.
+ Naam van de afbeelding of tabel, bijvoorbeeld: Figuur 1: Brug van Langlois
Onder de afbeelding of tabel
Overgenomen uit Franse schilders (p. 23) door W.Blokker, 2018, Amsterdam : Samson, 2018
In je literatuurlijst
Blokker, W. (2018). Franse schilders (2e druk). Amsterdam : Samson
Online afbeelding, grafiek of tabel
In de tekst
Op het plaatje (Zie figuur 1) zie je dat …
Onder de afbeelding
Figuur 1. Brug van Langlois. Overgenomen uit Landschappen, Vincent van Gogh, 2014
(https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-3262). Copyright 2014 : Samson
In de bronnenlijst
Van Gogh, Vincent. (2014). Brug van Langlois [Schilderij]. Geraadpleegd op 21 maart 2017, van
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-3262
2.9 JAARVERSLAGEN
Voorbeeld: AHOLD (2015) Jaaroverzicht 2014. van www.ahold.nl
NB.: Bij informatie die snel verandert voeg je wel toe: Geraadpleegd op d.d. Dit omdat de
informatie regelmatig verandert of nog veranderen kan. De volgorde wordt dan:
Geraadpleegd op 17 juni 2018, van www.knmi.nl
SOCIALE MEDIA
Er bestaan (nog) geen officiële richtlijnen voor sociale media. Onderstaande voorbeelden zijn
daarom suggesties. Geef een tweet volledig op.
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2.8 TWEETS, APPS, ONLINE VIDEO’S E.D.
Auteur (evt. de fake naam) (Dag maand jaar). Titel [ Naam medium ]. Geraadpleegd op:
datum, van www.url.nl
Ducktales (2020, 15 april 2029) @ducktales. literatuurproject ook dit jaar weer feestelijk
afgesloten [ Tweet ]. Geraadpleegd op: 12 april 2017, van https://twitter.com/i/notifications
2.9 WEB – blog / vlog – internet filmpje
Auteur (evt. de fake naam) (Dag maand jaar). Titel [ Naam medium ]. Geraadpleegd op:
datum, van www.url.nl
Kerkvoorden, Wanda van (6 februari 2018). Hackers gaan EPD testen [Weblog]. Geraadpleegd
op: datum, van https://www.solv.nl/weblog/
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Bijlage 3 APA / ALA bronvermelding maken met Word
APA/ALA-systeem
In het APA/ALA systeem maak je:
- een korte auteursvermelding of een citaat IN de tekst;
- een uitgebreide literatuurlijst / bronnenlijst aan het EINDE van je werkstuk.
(Het APA / ALA gebruikt geen voetnoten, behalve bij plaatjes en grafieken)

STAP 1 Kies in Word de menubalk de optie: Verwijzingen
STAP 2. Kies in Word de menubalk de optie: Citaat invoegen: Nieuwe bron toevoegen
Kies vervolgens via het uitrolmenu het type document waar je een bronvermelding van maken
wilt: boek, tijdschrift, website etc.
Vul daarna de getoonde velden in, o.a.: Titel, auteur, uitgever etc.
Auteur invoeren
Vul eerst de achternaam in en dan de voornaam, bijvoorbeeld: Klaassen, Jan
Kijk uit bij voorzetsels, dit moet sinds kort zo: De Boer, Jan. NIET: Boer, Jan de
Tweede, derde, vierde etc. auteur toevoegen:
Kies: Bewerken.
Je krijgt nu 3 velden te zien waarop je gegevens van een volgende auteur kunt invoeren.
Voeg bij het veld Middelste Naam niet het lidwoord of voorzetsel in wat bij de achternaam
hoort, mar gewoon weer De Boer, Jan
Klaar met invullen? Kies: Toevoegen
Geen auteur te vinden, wel een bedrijf?
Kies de naam van het bedrijf als auteur, bijv. KNMI, RIVM, SHELL, etc.
Klik daarna de optie aan: ‘auteur van organisatie’
Bij een bronvermelding van alles wat je van internet gehaald hebt moet je NA het invullen van
de auteur(s), uitgever, plaats van uitgave, jaar van uitgave aanvinken:
Alle bibliografische velden weergeven. Je krijgt dan extra velden te zien.
Wat je vervolgens in ieder geval moet invullen zijn de volgende velden:
- Jaar, is jaar waarin het artikel, e-book, rapport e.d. verschenen is
- Maand, maand waarin het artikel, e-book, rapport e.d. verschenen is
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- Dag, de dag waarin het artikel, e-book, rapport e.d. verschenen is
Je moet dit niet verwarren met wat je verderop ook nog moet invullen, namelijk:
- Jaar van raadplegen
- Maand van raadplegen
- Dag van Raadplegen
Online tijdschriftartikelen invoeren in systeem? Kies in Word : Document van website
Bij online tijdschriften: probeer het DOI nummer op te sporen en toe te voegen.
Dit is een uniek nummer om een publicatie blijvend via internet te kunnen traceren.
Als dit nummer is toegekend en je hebt het gevonden voer je dat in bij het Word-veld: URL.
Gedrukt tijdschriftartikel invoeren in systeem? Kies In Word : Artikel uit vaktijdschrift
Bij gedrukte tijdschriften: jaargang + nr. achterhalen. Dit In Word noteren bij de velden: Jaargang
+ Uitgave
Online boek invoeren in systeem? Kies In Word : document van website
Gedrukt krantenartikel invoeren in systeem? Kies in Word : Artikel uit krant of tijdschrift
Online krantenartikel invoeren in systeem? Kies in Word : Document van website
Informatie van een (multi-page) website invoeren in systeem? Kies in Word: Website
TWEET, app, online video invoeren in systeem? Kies in Word : Website.
Daarna in veld ‘Medium’ de publicatievorm toevoegen tussen vierkante haken, bijv. [ Video ]
Ingevoerde bronnen wijzigen
Bronnen toevoegen of verwijderen? Klik op Verwijzingen en dan op: Bronnen beheren.
In het overzichtsscherm wat je nu krijgt, zie je zowel links als rechts bronnen staan. De bronnen
aan de rechterkant zet Word in jouw Bronnenlijst. Kopieer je een bron naar links, dan verdwijnt
deze uit je bronnenlijst.
Ga na je wijzigingen naar je document / tekst terug, klik op de Bronnenlijst en kies dan:
Bijwerken.
Ingevoerde gegevens van 1 boek, tijdschrift e.d. wijzigen? Klik op een beschrijving, kies dan:
Bewerken.
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STAP 3 Bronnenlijst laten genereren door Word
Ga met de cursor naar het einde van je werkstuk en klik op ‘Bibliografie’.
Kies een model / template (de eerste is goed genoeg) en dubbelklik daarop. Je ziet dan een
alfabetisch gesorteerde lijst van door jou gemaakte bronnen verschijnen in het juiste ALA / APA
format.

STAP 4 Het ‘finetunen’ van je literatuurlijst
In principe moet je bij van internet gehaalde bronnen aangeven: Geraadpleegd op dd-md-jr.
Word houdt echter de Amerikaanse datumnotatie aan, maak daar dus weer van:
datum/maand/jaar.
Word maakt er verder van: “Opgeroepen op (raadpleegdatum) via: … “
Maak daar weer van: ‘Geraadpleegd op … via’.
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Nawoord
Bij afscheid van het bibliotheekvak vond ik het jammer om alle kennis ten aanzien van
Informatievaardigheden en Mediawijsheid te laten verdwijnen getuige de ervaren
onwetendheid van leerlingen en studenten in dezen en het feit dat er weinig tot geen
handboeken zijn om hen hierin te begeleiden. Een paar winteravonden doorwerken en voila,
zag dit handboekje het licht. Ik hoop dat de lezer er veel aan heeft, weet het bijna wel zeker.
Naast de leerling / student biedt dit boek ook de burger toegang tot databanken waar hij/zij het
bestaan waarschijnlijk niet vermoedde. Een mooi overzicht en toegang voor een ieder dus om
zelf aan onderzoek en waarheidsvinding te gaan doen in plaats van te leunen op andere
deskundigen.
Leerlingen en studenten kunnen dit boek op twee manieren gebruiken. Direct een paar bronnen
/ databanken kiezen en daarmee gaan zoeken met gebruik van Booleaanse operatoren en met
de zoekcommando’s uit de paragraaf ‘Zoekmachines’ of, systematischer te werk gaan en stap
voor stap vanuit de onderdelen van de Big6 je werkstuk of scriptie gaan opbouwen. Dit met een
doordachte onderzoeksopdracht en hypotheses en doordachte zoekwoorden.
Docenten kunnen eventueel opdrachten of tentamens maken vanuit dit boek of naar een
paragraaf verwijzen ter ondersteuning van hun opdrachten.
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