
Stap 4. Zoeken 

Je hebt de zoekvragen en zoektermen op een rijtje en je hebt informatiebronnen gekozen. 
Nu kun je echt gaan zoeken. In deze stap leer je een aantal technieken om effectiever te 
zoeken: 

 Zoektechnieken  
o Eenvoudig of geavanceerd zoeken 
o Woorden combineren: booleaans zoeken 
o Exacte woordcombinaties en nabijheidsoperatoren 
o Trunkeren en maskeren 
o Trefwoorden 
o Thesauri  
o Classificatieschema’s 

 Zoekmethoden  
o Sneeuwbalmethode  
o Citatiezoeken 
o Uitbreiden en beperken van zoektermen 
o Zoekresultaat verbeteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Zoektechnieken 

Als je met een zoekmachine of in een databank gaat zoeken, typ je vaak maar wat 
woorden in. Bij eenvoudige vragen vind je op die manier meestal ook het gezochte 
antwoord. Vaak is dat echter niet voldoende. Gebruik de extra mogelijkheden die 
zoekmachines en databanken je bieden en je krijgt een veel beter resultaat. De catalogus 
van Saxion Bibliotheek doorzoekt tegelijkertijd een deel van de databanken. Het is daarom 
belangrijk om met zo specifiek mogelijke zoektermen te zoeken omdat je anders teveel 
resultaten krijgt (zie stap 4: zoekresultaat verbeteren). 
Omdat een zoekmachine of databank geen ‘gewone mensentaal’ begrijpt, moet je de 
zoekvraag aanpassen. Je leert een aantal technieken die je hiervoor kunt gebruiken. 

Eenvoudig of geavanceerd zoeken 

 

De meeste databanken en zoekmachines hebben op hun startpagina een eenvoudige 

zoekbalk. In deze zoekbalk kun je een enkele zoekterm invullen, maar je kunt ook 

zoektermen combineren, bijvoorbeeld:  

 
Hogeschool AND Saxion 
 
Meestal zijn er ook nog uitgebreidere mogelijkheden. Deze vind je bij uitgebreid zoeken of  
geavanceerd zoeken. 
Met uitgebreid zoeken kun je je zoekopdracht veel preciezer formuleren, begrippen 
combineren of juist uitsluiten. Je kunt meer zoektermen tegelijk opgeven, in verschillende 
zoekvelden. 
Geavanceerd zoeken in de catalogus van de  Saxion-bibliotheek 
 

 

 

 
  



Woorden combineren: booleaans zoeken 

 

 Beide termen moeten in het zoekresultaat voorkomen (AND),  
bijvoorbeeld voetbal AND Amsterdam 

 Ten minste een van de termen moet voorkomen (OR),  
bijvoorbeeld voetbal OR tennis 
Dit is ook handig bij synoniemen, bijvoorbeeld senioren OR ouderen 

 Een term moet worden uitgesloten (NOT),  
bijvoorbeeld sport NOT voetbal 

Grafisch worden de relaties tussen zoektermen zo weergegeven: 

 

In de meeste databanken en zoekmachines vind je bij geavanceerd zoeken een 
zoekformulier waarin je kunt kiezen voor een van deze opties. Vaak kun je de 
verschillende opties ook combineren. 

Voorbeeld 
Je zoekt informatie over het verband tussen het broeikaseffect en kolencentrales. Je wil 
publicaties opzoeken waarin beide termenvoorkomen. 

 

Opeens bedenk je dat opwarming van de aarde een belangrijke alternatieve term 
voor broeikaseffect is. Je past je zoekactie aan zodat de term kolencentrales in combinatie 
voorkomt met tenminste één van de termen broeikaseffect of opwarming. 
 

 

Let op: Als je zowel met AND als OR combineert dan moet je de OR-combinatie bij de 
meeste geavanceerde zoekformulieren binnen één zoekveld plaatsen (bovenstaand 
plaatje). Doe je dat niet dan weet de zoekmachine niet welke zoektermen als eerste 
moeten worden gecombineerd en krijg je niet de gewenste resultaten. 

 
  



Op dit moment ben je niet geïnteresseerd in het politieke aspect. Je wilt artikelen vinden 
over kolencentrales in combinatie met de termen broeikaseffect of opwarming, 
maar zonder de term politiek. 
 

 

Ook kun je in veel databanken en sommige zoekmachines complexe zoekacties uitvoeren 
door zoektermen te nesten.  
 
 

Zoekstrings maken 

In veel databanken en sommige zoekmachines kun je ook complexere 
zoekopdrachten formuleren: door termen te combineren. Om aan te geven wat met AND 
en wat met OR gecombineerd moet worden en in welke volgorde doe je met behulp van 
ronde haakjes. 
Voorbeeld: 
Als je zoekt op 
OV-Chipkaart AND (beveiliging OR fraudegevoeligheid) 

vind je documenten over beveiliging en/of fraudegevoeligheid van de OV-Chipkaart. 
Als je de haakjes weghaalt 
OV-Chipkaart AND beveiliging OR fraudegevoeligheid 

krijg je ook documenten over fraudegevoeligheid zonder dat daar de OV-Chipkaart in 
voorkomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Exacte woordcombinaties en nabijheidsoperatoren 

 

Exacte woordcombinaties of hele zinnen kun je tussen aanhalingstekens zetten. Deze 

combinatie of zin moet dan precies zo in het gezochte document voorkomen. Dit is heel 

handig als je zoekt naar een naam of een samengesteld begrip. 

Let op! Je kunt op deze manier artikelen mislopen die wel over je onderwerp gaan. Je 

zoekt bijvoorbeeld naar de exacte woordcombinatie 

“kinderopvang Amsterdam” 

Met deze combinatie vind je niet de artikelen met 

“kinderopvang in de buitenwijken van Amsterdam” 

Die artikelen vind je wel met de zoekopdracht 

kinderopvang AND Amsterdam 

 
Nabijheidsoperatoren 
 
Nabijheidsoperatoren kunnen gebruikt worden om aan te geven dat je zoektermen dicht 
bij elkaar in het document moeten voorkomen.  Als de zoektermen dicht bij elkaar staan, 
hebben ze waarschijnlijk iets met elkaar te maken. De meest gebruikte 
nabijheidsoperatoren zijn: 

NEAR: Wordt gebruikt als de volgorde waarin de termen voorkomen in het zoekresultaat, 
niet belangrijk is. Bijvoorbeeld kinderopvang  NEAR Deventer. 

ADJ: wordt gebruikt als de termen per se in een bepaalde volgorde moeten voorkomen in 
het zoekresultaat. Bijv. Kinderopvang ADJ Deventer (eerst kinderopvang, dan Deventer). 

Je kunt vaak aangeven hoeveel woorden er mogen staan tussen de gebruikte zoektermen 
in het gevonden document. Dit kun je doen door het aantal (N) aan de zoekopdracht toe te 
voegen: 

NEAR/N  Er mogen maximaal N woorden staan tussen de zoektermen in het 
zoekresultaat. De volgorde van de woorden is niet belangrijk. Bijv. kinderopvang NEAR/3 
Deventer. 

ADJ/N  Er mogen maximaal N woorden staan tussen de zoektermen in het zoekresultaat, 
maar precies in de volgorde zoals aangegeven. Bijv. Kinderopvang  ADJ/3 Deventer. 

In databanken en zoekmachines moet je soms verschillende woorden of codes gebruiken. 
Om zeker te weten welke je moet gebruiken: maak dan gebruik van de HELP-functie  
Tip: In Google moet je de operator “AROUND” gebruiken. Bijv. kinderopvang  AROUND(3) 
Deventer.  

 



Trunkeren en maskeren 

 
Wil je woordvarianten vinden of zowel het enkelvoud als meervoud, dan kun je het eind 
van een zoekwoord vervangen door een teken. Dit heet trunkeren. De tekens die je 
daarvoor gebruikt heten wildcard of joker. 
Het effect van trunkeren is afhankelijk van de plaats in het woord dat je trunkeert. 

Voorbeeld: Met kinderrecht* vind je veel minder publicaties dan met kinder*, maar ze zijn 
wel specifieker. Want als je onderwerp ‘kinderrecht’ is heb je vast geen interesse in 
artikelen over kinderboeken of kinderfeestjes. 
 
Om te trunkeren gebruik je meestal een asterisk (*) of een vraagteken (?), maar dit kan 

per databank verschillen. Soms verschilt ook het aantal tekens dat met één teken wordt 

vervangen. Meer informatie daarover kun je altijd bij “HELP” van de betreffende databank 

vinden.  

Maskeren 

Niet alleen aan het eind, maar ook binnen zoekwoorden kun je één of meer letters 

vervangen door een teken. Dit heet maskeren. Meestal is dit een vraagteken (?), maar dit 

kan per databank verschillen. Ook kan het per databank verschillen hoeveel tekens door 

één wildcard of joker worden vervangen. Kijk daarvoor in het helpbestand van de 

betreffende databank. 

Maskeren kan handig zijn als je twijfelt over de spelling van een woord of als de spelling 
kan variëren. 

Voorbeeld: Globali?ation  = Globalisation of Globalization 

 

 

 

 
  



Trefwoorden 

 

In bibliotheekcatalogi en databanken kom je vaak trefwoorden tegen. 
Voordelen van het zoeken met trefwoorden is dat je weet dat een publicatie echt over dat 
onderwerp gaat. Als je in de Saxion-catalogus zoekt naar probleemwijken vind je minder 
publicaties dan met het trefwoord achterstandswijken. Publicaties die wel over het 
onderwerp gaan, maar waarin de term probleemwijken niet letterlijk staat, vind je niet. 

Veel catalogi hebben een trefwoordenlijst of index waarin je alle gebruikte trefwoorden 
kunt terugvinden. 

 

 

 

 

  

https://search.saxionbibliotheek.nl/


Thesauri 

 

Een thesaurus presenteert trefwoorden in hun onderlinge relatie. Je vindt ook varianten 
van de trefwoorden  
Wanneer je een term opzoekt, zie je ook wat de bredere term (BT=Broader Term), engere 
term (NT=Narrower Term), gerelateerde term (RT=Related Term) of voorkeursterm 
(UF=Used For) is. Dit is heel handig als je nog niet goed weet op welk woord je precies 
moet zoeken. 
In dit voorbeeld uit de Thesaurus Zorg en Welzijn zie je voor het begrip residentiële 
jeugdzorg varianten, bredere en nauwere begrippen etc.  

 

 

 
 

 

  

http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/


Classificatieschema’s 

 

Dit is een voorbeeld uit de Saxion catalogus 300.6/VERH (sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek).

 

Weet je eenmaal de juiste code voor jouw onderwerp, dan kun klikken op “Snuffel langs 
de plank” om andere publicaties over dat onderwerp te vinden. Je kunt ook op 
codenummer zoeken. 

 

 
Er bestaan veel verschillende classificatieschema’s. Het bekendste algemene schema is 
het SISO. Dit is het schema dat door de Saxion-bibliotheek  en de meeste openbare 
bibliotheken gebruikt wordt.  



Zoekmethoden 

 

 
Als je een zoekactie start, typ je misschien eerst enkele woorden om te kijken of je snel 
interessante informatie kunt vinden. Deze zoekmethode noemen we quick & dirty. 
Vaak kom je hiermee een heel eind, maar er zijn nog andere manieren om informatie te 
zoeken. 

Je leert een aantal van deze methoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Sneeuwbalmethode 

 

Bij veel publicaties, zowel online als op papier, vind je achterin een literatuurlijst 
(of: bibliografie). Hierin geeft de auteur een overzicht van de gebruikte literatuur of doet hij 
aanbevelingen voor meer interessante literatuur over het onderwerp. Op deze manier kun 
je op het spoor komen van andere bruikbare boeken of artikelen. 

Gebruik je een artikel uit een online database, dan kun je vaak via 
een literatuurverwijzing direct doorklikken naar de publicatie waarnaar verwezen wordt. 
Via deze methode zoek je altijd terug in de tijd, omdat de literatuur die je in de 
literatuurlijst bij een publicatie vindt altijd ouder is dan de publicatie zelf. 
Voorbeeld 
 

 

Bij dit artikel uit Science Direct over Polymeren vind je onder References verwijzingen 
naar de literatuur die de auteur heeft gebruikt. 
 

 

 

 

 
  



Citatiezoeken 

 

In citatie-indexen kun je opzoeken in welke artikelen een bepaalde publicatie wordt 
geciteerd. Via deze methode zoek je vooruit in de tijd: de literatuur die verwijst naar een 
artikel is altijd recenter dan het artikel zelf. 
Dit is dus een goede manier om recente relevante literatuur op te zoeken. In veel online 
databases kun je bij een publicatie direct doorklikken naar een overzicht van ‘geciteerd 
door’-verwijzingen. 

 Voorbeeld Google Scholar 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Uitbreiden en beperken van zoektermen 

 

Je begint simpelweg met het intikken van één zoekterm. De kans is groot dat je teveel 
resultaten krijgt waarvan er ook veel niet relevant zijn. Door een tweede zoekterm toe te 
voegen zoek je al specifieker. Zowel de ene als de andere zoekterm moet immers 
voorkomen in de gevonden websites of documenten. Je hebt nu minder resultaten maar 
wel specifieker. Als je nog niet tevreden bent over je resultaten, dan voeg je nog een 
zoekterm toe. Hiermee ga je door tot je een bruikbare lijst met resultaten hebt die echt 
gaan over je onderwerp. 

Voorbeeld: 
In het volgende voorbeeld wordt steeds een zoekterm toegevoegd. Je gaat met 
combineren net zolang door tot het resultaat uit genoeg relevante hits bestaat. 
In PubMed beginnen we met de zoekterm children. Hieraan hebben we de 
zoekterm sleep toegevoegd, en tot slot de zoekterm bed. Zoals je ziet neemt het aantal 
hits af. 
 
Stap 1: Zoeken met één zoekterm: children 

 

Stap 2: een tweede zoekterm toevoegen om te specificeren: sleep 

 

 
 
 

http://informatievaardigheden.nhlstenden.com/index.php/combineren-uitsluiten/


 
 
Stap 3: een derde zoekterm toevoegen om nog specifieker te zoeken: bed 

 

Beperken van zoektermen 
Deze zoekmethode werkt precies andersom. Je begint met een groot aantal zoektermen 
die volgens jou allemaal moeten voorkomen in je zoekresultaten. Je zet ze allemaal achter 
elkaar in het zoekvenster. Het kan zijn dat je nu te weinig resultaten krijgt omdat er te 
weinig websites en/of documenten zijn waarin alle termen voorkomen. In dat geval haal je 
een zoekterm weg. Je bekijkt de resultaten. Als je nog steeds te weinig resultaten 
overhoudt dan haal je nog een zoekterm weg. Je doet dit net zo lang totdat je tevreden 
bent over je resultaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zoekresultaat verbeteren 

 

Te weinig zoekresultaten 

Als het resultaat van je zoekactie te beperkt is, kan dat verschillende oorzaken hebben. 
 
Heb je de juiste bron gekozen? 

 Gebruik eventueel een andere databank 
 

Ligt het aan je zoekopdracht? 

 Controleer je zoekvraag en pas deze zo nodig aan 

 Formuleer je vraag anders 

 Kijk of alle componenten wel nodig zijn 
 

Het zou ook kunnen zijn dat er weinig of geen informatie over jouw onderwerp bestaat en 
je een ander onderwerp moet kiezen 

 Gebruik andere of minder specifieke zoektermen 

 Controleer je zoektermen, heb je je termen bijvoorbeeld juist vertaald? 

 In een vakspecifieke databank moet je meer specifieke zoektermen gebruiken dan 
in een algemene databank 
Let op! Door minder specifieke zoektermen te gebruiken wordt de 
hoeveelheid hits hoger, maar het aandeel relevante hits kan lager worden 

 Geef minder begrenzingen aan 
o Artikelen uit de laatste twee jaar zijn misschien het meest geschikt, maar 

misschien is er juist in de jaren daarvoor veel over je onderwerp 
gepubliceerd 

o Beperk je niet tot  Nederlandstalige publicaties. Er wordt veel meer 
Engelstalig gepubliceerd 

 

Teveel zoekresultaten 

Als je teveel niet-relevante informatie vindt, zijn er verschillende mogelijkheden om je 
zoekactie aan te passen: 

 Preciezere zoektermen (zie stap 2) gebruiken 

 Een bepaalde zoekingang (zie stap 4) kiezen, bijvoorbeeld zoeken op Auteur 

 Met exacte woordcombinaties zoeken (zie stap 4)  

 Begrenzen (zie stap 4) op bepaalde publicatietypes of op publicatiedatum 

 Een zoekterm toevoegen 
 
Door een beperking wordt de hoeveelheid hits lager, maar het aandeel relevante hits is 
hoger bijvoorbeeld kun je kijken welke auteur vaak voorkomt bij je eerste zoekresultaten. 
Dit is waarschijnlijk een belangrijke auteur binnen het betreffende vakgebied. Gebruik de 
auteursnaam in het veld Auteur om verder te zoeken naar publicaties. 
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