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1. Zoekbalk. Hier kun je de zoektermen invoeren voor de zoekactie. 
2. Zoekopties. Hier kun je kiezen voor geavanceerde zoekopties (zie pag.2). 
3. Onderwerpen. Klik hier om gebruik te maken van de Thesaurus (zie pag.3) 
4. Instellingen. Hier kun je voorkeuren aanpassen zoals de taal van de site, maar ook met een 

eigen profiel bepaalde zoekacties en resultaten opslaan. 
5. Help. Klik hier voor eventuele vragen en tips die je mist in deze handleiding. 

6. Huidige zoekactie. Hier 
zie je de uitgevoerde 
zoekopdracht en 
instellingen als filters 
die de resultaten 
beïnvloeden. 

7. Beperkers. Hier kun je 
de resultaten inperken 
door te filteren op 
beschikbaarheid, 
jaartal, brontype, etc. 

8. Resultaat. Klik op de 
titel voor 
gedetailleerde info, of 
ga (indien beschikbaar) 
meteen naar de 
volledige tekst. 

9. Pagina-opties (buiten 

screenshot). Bepaal 
hoe(veel) resultaten 
getoond worden. 

 

ONDERDELEN VAN DE WEBSITE 
Surf naar www.kb.nl/pilot om toegang te krijgen tot Education Source. De database is te gebruiken in de browser 
op je PC, maar ook vanaf mobiel of tablet. De website ziet er als volgt uit:  
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http://www.kb.nl/pilot
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ZOEKOPTIES 
Bij zowel Eenvoudig zoeken als Geavanceerd zoeken heb je de mogelijkheid vooraf extra zoekopties te 
definiëren. Met de standaardinstelling (Booleaans/frase) wordt gezocht naar Booleaanse operatoren en dubbele 
aanhalingstekens in de zoekactie. Zo kun je met operatoren als AND, OR en NOT, gecombineerd met haakjes en 
aanhalingstekens, een gestructureerde zoekactie maken. Bijvoorbeeld: 

("elementary education" OR "primary education") AND (testing OR exam*) NOT "peer evaluation" 

Kijk voor meer advies over je zoekstrategie op www.nro.nl/zoekvraag-en-zoekstrategie/. 

 

Je kunt bij Zoekopties (zie screenshot hieronder ▼) ook alternatieve zoekmodi selecteren, of resultaten op 
voorhand filteren op beschikbare volledige tekst, publicatiedatum, documenttype, en meer. Met de drie opties 
rechtsboven geef je aan hoe vrij de database je zoektermen mag interpreteren en gebruiken voor het zoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook na het uitvoeren van een zoekopdracht kun je de resultaten verfijnen. Per categorie 
(bijv. onder Brontypen) zijn de meest voorkomende resultaten te zien. Als je hier iets 
selecteert wordt de zoekopdracht automatisch bijgewerkt. Bij Meer weergeven kun je alle 
opties bekijken en een uitgebreidere selectie maken. ► 

  

http://www.nro.nl/zoekvraag-en-zoekstrategie/
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TERMEN EN TIPS 
Het beste kun je wetenschappelijke bronnen vinden middels Engelse zoektermen. Er zijn Nederlandse en 
anderstalige bronnen beschikbaar, maar ruim 90% in Education Source is Engelstalig. 

Je kunt je oriënteren op veelgebruikte termen in het veld door bijv. gebruik te maken van de Thesaurus, 
beschikbaar in Education Source en ERIC (beiden educatieve wetenschappelijke databases). Klik vanaf elk scherm 
bovenin de hoofdbalk op Onderwerpen. ►  

 

 

Stel je bent benieuwd naar digitaal toetsen, maar ‘digital testing’ als zoekactie heeft nog niet zoveel opgeleverd. 
Door in de Thesaurus te zoeken op ‘testing’ kun je zien welke termen er bekend zijn in het veld, erop klikken, en 
gerelateerde termen vinden. De Scope Note geeft een korte definitie van de term, en al deze blauwe begrippen 
zijn hiërarchisch met elkaar verbonden. Zo is Testing een niveau hoger/breder dan Computer Assisted Testing, 
en heeft Computer Science diepere lagen (te zien aan de +) onder zich. 

Indien gewenst kun je deze termen 
ook gebruiken om te zoeken, door de 
◄ gewenste term(en) aan te vinken 
en op Toevoegen te klikken. 
Geselecteerde termen verschijnen 
dan in de zoekbalk bovenin het 
scherm. 

 

 

DE is een veldcode ▲ die de database 
instrueert te zoeken met deze 
Thesaurus-onderwerpen.  

Andere specifieke veldcodes die je 
kunt gebruiken zijn AU voor een 
specifieke auteur, of TI voor alleen 
zoeken in de titels van bronnen. 

 

Ook na een zoekactie kun je links in het scherm kijken bij Onderwerp welke van deze Thesaurus-onderwerpen 
zijn gevonden in de resultaten, en daarop verfijnen. ► 
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