
Tips zoeken en selecteren onderzoeksliteratuur  
 

Zoektechnieken 

Het loont om voor het zoeken te brainstormen over de sleutelbegrippen van de vraag en aanverwante termen 

daarbij. Zet bijvoorbeeld in een tabel voor elk begrip (voorbeeld: parents) naast elkaar wat gerelateerde termen 

zijn (parental support), wat bredere termen zijn (family) of juist nauwere termen (father, mother). Al deze 

zoektermen kun je gebruiken voor je uiteindelijke zoekactie. Voor in databases als Scopus of Web of Science 

kun je zelfs de search string genereren door al deze zoektermen te combineren. Maak hierbij gebruik van 

Boolean operatoren en andere beschikbare technieken om het zoeken te specificeren of vergemakkelijken. 

Bijvoorbeeld: (parent* OR family OR father OR mother) AND (achievement* OR “learning outcomes” OR 

learning) AND (math* OR physics OR calculus OR science* OR algebra OR trigonometry). 

 

Met de asterisk wordt dikwijls truncatie aangegeven, namelijk dat alles wat na * komt ook wordt gevonden, 

zoals meervoud, samengestelde woorden of variaties op het woord. Aanhalingstekens staan voor frasering, 

waarbij u aangeeft dat deze woorden (in die volgorde) bij elkaar horen en niet los moeten worden gezocht. Maak 

verder vooral gebruik van de zoekfunctionaliteit die de gebruikte database biedt. In Google Scholar kunt u 

bijvoorbeeld zoeken op auteur of jaartal van publicatie, en in Scopus op onderzoeksinstelling, documenttype of 

discipline. ERIC en PsycINFO bieden zelfs de mogelijkheid te zoeken via een thesaurus, waarmee u zich kunt 

oriënteren op een onderwerp en gericht kunt zoeken. 

 

Belangrijk om te onthouden is; verbeter uw zoekopdracht voortdurend. Heeft u betere zoektermen gevonden? 

Voeg ze toe. Krijgt u veel te veel resultaten? Zoek specifieker. Krijgt u te weinig? Zoek algemener, met betere 

zoektermen, of op een geschiktere plek. Krijgt u allerlei resultaten die over iets heel anders gaan? Probeer te 

achterhalen welke zoekterm of actie resulteert in ruis en pas de zoekactie weer aan. 

 

Makkelijk toegankelijke bronnen  

Een eerste korte oriëntatie op het onderwerp: 

- Zoeken via google en google scholar (zoekmachine binnen de wetenschappelijke literatuur) 

 

Semiwetenschappelijke databanken / toegepaste bronnen 

Het maken van een snelle scan van beschikbare kennis, het selecteren van de meest relevante bronnen en 

vervolgens het bestuderen van deze bronnen om tot een antwoord te komen:  

- Zoeken via de NRO Kennisportal Onderwijs (een door het NRO gefaciliteerde zoekmachine die zoekt binnen 

15 Nederlandse onderwijswebsite zoals Leraar 24, 4W en Didactief). 

- Zoeken via betrouwbare databases van Engelstalige onderwijsbronnen (zie suggesties van databases via onder 

deze link). 

- Relevante dossiers bekijken in Leraar 24 

- Een verkenning van themagerelateerde lopende en/of afgeronde door het NRO gefinancierde onderzoeken. 

- Overzicht van alle onderzoeksprogramma’s die worden uitgevoerd door het NRO: 

http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-onderzoeksprogrammas/ 

- Zoekmachine NRO-onderzoeksprojecten (lopend en afgerond): http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/  

- Zoeken in krantenbanken (nadeel: inloggegevens beperkt voorhanden) 

 

Wetenschappelijke databanken 

Het maken van een snelle scan van beschikbare kennis, het selecteren van de meest relevante bronnen en 

vervolgens het bestuderen van deze bronnen om tot een antwoord te komen. 

- Het beste kunt u voor peer-reviewed wetenschappelijke publicaties terecht bij een database als Scopus 

(multidisciplinair) of PsycINFO (gedragswetenschappelijk), al kan dit dikwijls alleen via betaalde toegang.  

- Enkele van deze databases kunnen gratis doorzocht worden, zoals ERIC (geeft al een overzicht van interessante 

wetenschappelijke publicaties op onderwijsgebie) en PubMed (biomedisch). 

- Statistische gegevens vindt u bijvoorbeeld bij het CBS of Stamos. 

- Zoeken in wetenschappelijke literatuur via toegangsportal universiteitsbibliotheek.  

http://webofknowledge.com/
http://www.columbia.edu/cu/lweb/help/clio/boolean_operators.html
http://www.nro.nl/internationale-databases-voor-de-onderwijspraktijk-en-het-onderwijsbeleid/
http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-onderzoeksprogrammas/
http://scopus.com/
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=psyh
http://eric.ed.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.cbs.nl/
http://stamos.nl/


 

Kwaliteit vaststellen 

Zijn de gevonden bronnen ook iets waard? Uiteraard kijkt u naar de titel (en eventueel samenvatting) om de 

relevantie te bepalen. Maar probeer verder te kijken dan dat. Wie zijn de auteurs, en waar komen ze vandaan? 

Proberen de auteurs een idee of overtuiging te verkopen? Hoe actueel is de beschreven informatie tegenwoordig? 

Hoe (methodologisch) betrouwbaar zijn de conclusies van de bron? 

 

Onder wetenschappelijke publicaties gaat het vaak om artikelen of reviews. Reviews zijn overzichtelijksartikelen 

die meerdere onderzoeken over het onderwerp samenvatten, en zijn daarmee erg handig om uit één bron veel te 

weten te komen. Om de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties te bepalen kan gekeken worden naar het 

aantal citaties, de H-index van de auteur(s), en de Impact Factor van het journal. 

 

Bronnen beheren 

 

Documenteer zorgvuldig hoe u gezocht heeft en wat u gevonden heeft. Een dergelijke logboek is erg waardevol 

achteraf.  

 

Binnen de Kennisrotonde is afgesproken aan correcte bronvermelding te doen in de referentiestijl van de 

American Psychological Association (APA) en dat we de hyperlinks in de bronnenlijst plaatsen van online 

beschikbare bronnen. Een referentiemanager kan ook alle gebruikte bronnen voor u automatisch in de juiste stijl 

zetten. Bij twijfel of zelfstandig gebruik van deze stijl, zie deze handleiding.. 

 

* Deze Tips zijn grotendeels tot stand gekomen door bijdragen van  Peter Noort. Delen zijn gebaseerd op de 

syllabus Methodisch en Efficiënt Wetenschappelijke Informatie Zoeken (MEEWIZ; Universiteit Twente, 2013). 

 

 

http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-handleiding.pdf

