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Inleiding 
Elk onderzoek zal voor een deel uit literatuuronderzoek bestaan. In de oriënterende fase 
doe je literatuuronderzoek om meer te weten te komen over het onderwerp dat je hebt 
gekozen, zodat je een probleem kunt kiezen en een onderzoeksvraag kunt formuleren. 

Want, om een goede onderzoeksvraag te kunnen formuleren en een geschikte methode 
te kunnen kiezen moet je al het een en ander weten over je onderwerp. Je moet je 
inlezen in de literatuur die reeds beschikbaar is over je onderwerp. 

Afhankelijk van de vraag die je stelt, zal het onderzoek dat je gaat doen voor een deel ook 
uit literatuuronderzoek bestaan. Voordat je metingen doet of experimenten uitvoert doe 
je meestal eerst literatuuronderzoek. 

Hierna wordt uitgelegd hoe je dat aanpakt. 

1. Literatuuronderzoek beginnen 

2. Effectief zoeken op internet 

3. Wetenschappelijke informatie 

4. Referenties herkennen 

5. Open Access bronnen 

6. Websites beoordelen 
 

 
Dit werk van Profielwerkstuk.nl valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-

NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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1. Literatuuronderzoek beginnen 
Voordat je de juiste literatuur kan vinden is het belangrijk dat je weet wat je wilt 
zoeken en waar je de literatuur kunt vinden. Zo kun je gericht zoeken en dat bespaart 
tijd. 
 
Je hebt een onderwerp gevonden en wellicht ook al een onderzoeksvraag opgesteld. 
Aan de hand van de onderzoeksvraag kun je de sleutelbegrippen formuleren. Als je nog 
geen onderzoeksvraag hebt, dan kan het inlezen in de literatuur je helpen om meer te 
weten te komen over je onderwerp en zo tot een relevante vraag te komen. 
 
Om gericht te kunnen zoeken, doorloop je 3 stappen: 
+ Stap 1: Wat zijn de sleutelbegrippen in mijn onderzoek? 
+ Stap 2: Op welke woorden ga ik zoeken? 
+ Stap 3: Welke informatiebronnen passen bij mijn onderzoek? 
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+ Stap 1: Wat zijn de sleutelbegrippen in mijn 
onderzoek? 

De sleutelbegrippen vormen de belangrijkste begrippen van het onderwerp dat je hebt 

gekozen of in je onderzoeksvraag. Deze kun je als zoektermen gebruiken om te zoeken 

naar literatuurverwijzingen in elektronische bestanden of op het internet.  

 

In onderstaande onderzoeksvraag zijn de sleutelbegrippen aangegeven: 

“Hoe belangrijk was het geld, dat Marokkaanse migranten in de jaren zeventig naar 

hun familie overmaakten, voor de werkgelegenheid in Marokko?” 

 

 

 

+ Stap 2: Op welke woorden ga ik zoeken? 
Om relevante literatuur voor je profielwerkstuk te vinden, gebruik je de 

sleutelbegrippen in je onderzoeksvraag als zoektermen. Naast deze sleutelbegrippen 

kan je ook synoniemen of andere gerelateerde termen van deze sleutelbegrippen 

gebruiken. Welke zoekterm het beste werkt, kan per type bron verschillen. Daarnaast 

wordt veel wetenschappelijke literatuur in het Engels, Duits, Frans of Spaans 

geschreven. Dit is afhankelijk van de onderzoeksvraag die je kiest. Synoniemen in een 

andere taal kunnen dus ook van belang zijn voor je onderzoek. 
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Hoe vind je synoniemen? 
• Nederlandse synoniemen zijn bijvoorbeeld te vinden op de website 

www.synoniemen.net 

• Engelse synoniemen zijn bijvoorbeeld te vinden op de website 

www.thesaurus.com 

• Naast deze websites kun je ook kijken in woordenboeken, encyclopedieën, 

handboeken, indexen in catalogi, etc. 

 
+ Stap 3: Welke informatiebronnen passen bij mijn 

onderzoek? 
Vaak bepaalt je gekozen onderzoeksvraag de soort informatie die je nodig hebt voor je 

onderzoek. Weet je welke soort informatie je nodig hebt, dan kun je nagaan welke 

informatiebron(nen) je nodig hebt. 

 

Welke informatie is waar te vinden? 

Soort informatie Informatiebron 

Actuele informatie  Krantenartikelen, nieuwssites 

Oriëntatie op een 

onderwerp 

Studieboeken, populair wetenschappelijke boeken, 

Universiteit van Nederland, scholieren.com  

Achtergrondinformatie Encyclopedieën, jaarboeken 

Wetenschappelijke 

informatie 

Wetenschappelijke tijdschriftartikelen 

Onderzoeksresultaten Rapporten 

Theoretische 

verhandeling 

Studieboeken, monografieën 

Wet- en regelgeving Juridische databases, zoals Overheid.nl/beleid-en-

regelgeving 

Statistische informatie CBS Statline, Eurostat 

Bedrijfsinformatie Databases Datastream, Wharton, Amadeus, SDC Platinum 

Geografische 

informatiesystemen 

Google maps, Google Earth, GeoPlaza  

 

 

 

 

http://www.synoniemen.net/
http://www.thesaurus.com/
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Formaliteit van een informatiebron 
Sommige informatiebronnen bieden alleen de eerste kennismaking met de informatie 

die je nodig hebt. In een encyclopedie of handboek vind je een beknopte weergave over 

een onderwerp. Als je deze informatie in je profielwerkstuk gaat verwerken, heb je de 

originele bronnen nodig waarnaar in de handboeken en encyclopedieën wordt 

verwezen. 

 

Scripties van studenten kun je ook beschouwen als een eerste kennismaking met een 

bepaald onderwerp of als een voorbeeld van hoe je een scriptie kunt schrijven. Gebruik 

scripties niet als belangrijke informatiebronnen voor je profielwerkstuk. Scripties zijn 

publicaties van studenten en zullen niet zo diep op een onderwerp ingaan als een 

onderzoek dat door een wetenschapper is uitgevoerd. In de bibliografie, bronnenlijst of 

referenties in de scriptie vind je de bronnen die de student gebruikt heeft om zijn 

scriptie te schrijven. Zoek deze bronnen op en controleer ze, neem ze niet klakkeloos 

over. 

 

 

 

Mag ik Wikipedia gebruiken als informatiebron? 
Wikipedia is een gratis internetencyclopedie die door iedereen bewerkt kan worden. 

Aangezien de auteur onbekend is, is het aan te bevelen om een tweede bron te 

raadplegen om de kwaliteit van de informatie op Wikipedia te beoordelen. Bij de 

meeste artikelen op Wikipedia vind je aan het einde van de tekst de bronnen waar de 

informatie vandaan komt. Wikipedia kan een goede startbron zijn, waarbij je de 

bronverwijzingen kan gebruiken om nadere informatie te verzamelen (dit heet de 

‘sneeuwbalmethode’). 
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Bronnen waarbij geen naam van een auteur staat, worden in de academische wereld 

niet als informatiebron geaccepteerd. Denk hierbij aan een folder met informatie of een 

website van een organisatie. Probeer zoveel mogelijk wetenschappelijke publicaties te 

gebruiken. Ze zullen door de docenten zeker geaccepteerd worden. Zie hierover het 

onderdeel Wetenschappelijke informatie. 

 
2. Effectief zoeken op internet 
Hoe kun je gericht zoeken op internet naar wetenschappelijk verantwoord materiaal? 

Door het combineren van meerdere zoektermen kun je het aantal treffers dat je krijgt 

vergroten, verkleinen of relevanter maken, wat de efficiëntie van je zoekvragen 

vergroot. 

 

+ Hoe kan ik effectiever met Google zoeken? 

+ Hoe kan ik wetenschappelijke publicaties vinden in Google? 

+ Wat zijn Boleaanse operatoren? 

+ Hoe gebruik ik andere operatoren? 

 

 

 

 

 

 

http://www.profielwerkstuk.nl/how-to/wetenschappelijke-informatie/
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+ Hoe kan ik effectiever met Google zoeken? 
Google is op dit moment de meest populaire zoekmachine en heeft een enorme 

database. Hierdoor vind je altijd resultaten op je zoekvragen, maar niet alle resultaten 

zijn even relevant. Tips & tricks om sneller en efficiënter met Google te zoeken: 

 

• Probeer altijd met meerdere woorden te zoeken die goed aansluiten op je 

zoekvraag 

• Gebruik Booleaanse operatoren (zie verderop deze pagina) of Google Advanced 

Search om verschillende zoekcombinaties te kunnen maken 

• Gebruik aanhalingstekens als je een citaat of andere exacte woordencombinatie 

in Google wilt zoeken, bijvoorbeeld: “rode appel”, “groene energie” 

• Typ de extensie van het document in je zoekopdracht als je op zoek bent naar 

een bepaalde documentsoort, bijvoorbeeld: pdf, docs, xls 

• Typ het adres van de site in je zoekopdracht wanneer je op zoek bent naar 

informatie op een bepaalde site en je dit niet kunt vinden 

• Stel: je wilt het rooster van Natuur- en Sterrenkunde op de VU-site 

vinden. Je typt: rooster natuur- en sterrenkunde site:www.vu.nl. 

• Gebruik een - (min) teken voor het woord wanneer je dat woord wilt uitsluiten  

• Stel: je zoekt informatie over groene energie maar wilt geen informatie 

over windmolens ontvangen. Typ dan in je zoekveld: "groene energie" -

windmolens 
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+ Hoe kan ik wetenschappelijke publicaties in Google 
vinden? 

Wetenschappelijke publicaties kan je in Google vinden via Google Scholar. In Google 

Scholar zoek je alleen in wetenschappelijke bronnen. Hier vind je met name artikelen. 

Ben je op zoek naar boeken dan zal je de sub-site Google Books moeten raadplegen. 

 

Google Scholar biedt eenvoudige toegang tot veel literatuur en is vaak een goed 

startpunt voor je literatuuronderzoek. Het is daarentegen niet de enige toegang tot 

literatuur. Google Scholar gebruik je daarom het beste naast andere 

informatieplatformen, zoals de zoekmachine van een bibliotheek. Sommige bronnen 

die je via Google Scholar vindt, zijn alleen toegankelijk met een passwoord van de 

universiteit. Als je niet aan een universiteit studeert of werkt, kun je wel altijd gebruik 

maken van bronnen die Open Access zijn. Meer informatie over Open Access bronnen is 

hier te vinden. 

 

+ Wat zijn Booleaanse operatoren? 
Een zoekvraag is meestal zo specifiek dat je niet met één enkele zoekterm het gewenste 

resultaat zult krijgen. Je moet daarom meerdere zoektermen gebruiken die je met 

elkaar verbindt door middel van Booleaanse operatoren. Dit zijn zoekoperatoren die 

helpen bij het verfijnen van zoekacties. De bekendste zijn AND, OR en NOT. In de 

meeste zoekmachines kun je je zoekacties verfijnen met behulp van deze Booleaanse 

operatoren. 

 

 

https://www.profielwerkstuk.nl/how-to/open-access-bronnen/


 

9 

 

Hoe gebruik je Booleaanse operatoren? 
AND en OR zijn operatoren waarmee je verschillende zoektermen met elkaar kan 

combineren. Door AND te gebruiken versmal je je zoekresultaat en daarmee verklein je 

het aantal resultaten. OR verbreedt daarentegen je zoekresultaat waardoor het aantal 

resultaten toeneemt. Met NOT kun je zoektermen uitsluiten. Hierdoor verklein je het 

aantal resultaten. 

 

Booleaans

e operator 

Voorbeeld Resultaat Visueel 

AND Coca-Cola 

AND Pepsi 

Minder zoekresultaten. 

Je vindt hiermee alleen de artikelen die 

over zowel Coca-Cola als Pepsi spreken  

OR Coca-Cola 

OR Pepsi 

Meer zoekresultaten. 

Je vindt hiermee de artikelen die alleen 

spreken van Coca-Cola, de artikelen die 

alleen spreken van Pepsi en de artikelen 

die over zowel Coca-Cola als Pepsi  

spreken 

  

NOT Coca-Cola 

NOT Pepsi 

Minder zoekresultaten. 

Je vindt hiermee alleen de artikelen die 

spreken van Coca-Cola waarbinnen niet 

wordt gesproken over Pepsi 

 

  

 

Let op: de zoekmachine Google combineert automatisch de zoektermen. Je hoeft in 

Google AND dus niet toe te voegen. Daarnaast werkt in Google de Booleaanse operator 

NOT niet! Gebruik in plaats hiervan het - teken, bijvoorbeeld "bank -meubel". 
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+ Hoe gebruik ik andere operatoren? 
Naast de Booleaanse operatoren AND, OR en NOT zijn er nog een paar handige 

zoekoperatoren. 

 

Tekens voor een exacte woordencombinatie 
Soms is het handig om te zoeken op een exacte woordcombinatie, of te wel een 

zoekstring. Dit maakt je zoekvraag specifieker. In sommige zoeksystemen moet je de 

term of meerdere woorden tussen enkele of dubbele aanhalingstekens zetten, in 

andere is dit niet vereist. Er zijn ook zoekfuncties die een streepje vereisen tussen de 

woorden van een samengestelde zoekterm. 

 

Voorbeeld: 

Als je zoekt op "Quantum Theory" krijg je alleen treffers waarin deze woordcombinatie 

letterlijk voorkomt. 

 

Zoeken naar woorden die vlak bij elkaar staan 
Hiervoor kan je een proximity operator of nabijheidoperator ADJN (adjacent) gebruiken. 

De N staat voor het maximaal aantal tussenliggende woorden. 

 

Voorbeeld: 

"Booleaanse functie ADJ3 variabelen": kan treffers opleveren met de tekst 

• "Booleaanse functie op twee variabelen" of: 

• "Booleaanse functies van veel variabelen" 

 

In één keer zoeken naar meerdere woorden met Wildcards 
Vaak zijn voor je zoekvraag meerdere woorden die erg op elkaar lijken relevant. Met 

zogenaamde wildcards kun je in één keer op deze woorden zoeken. Je gebruikt dan een 

teken dat aangeeft dat op de aangegeven plaats in het woord of de zin één of meer 

willekeurig andere tekens mogen staan: 

 

  Voorbeeld 

zoekterm 

Wat de zoekmachine 

zoekt 

Trunceren Het vervangen van één of 

meerdere letters door het 

symbool * (soms ? of $) 

Cultuur* Cultuuraanbod, 

Cultuurbehoud, 

Cultuurbeleid, etc. 

Maskeren Het vervangen van één letter 

door het symbool ?  

(soms # of !). Dit is handig als 

een woord op meerdere 

manieren wordt gespeld. 

Organi?ation 

 

 

Produ?t 

Organisation, 

Organization  

 

Product, Produkt 
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3. Wetenschappelijke informatie 
Het is van belang om wetenschappelijke publicaties te kunnen onderscheiden van 
praktijkgerichte en populariserende publicaties. Wat zijn de belangrijkste soorten 
wetenschappelijke publicaties? Welke kwaliteitscriteria gelden daarvoor? En, wat is de rol 
van publicaties in de communicatie tussen wetenschappers? 
 
+ Wetenschappelijk, beroepsgericht of populariserend? 
+ Wat is kenmerkend voor wetenschappelijke publicaties? 
+ Wat voor wetenschappelijke publicaties bestaan er? 
+ Welke rol spelen publicaties in wetenschappelijke communicatie? 
+ Welke publicaties op het internet zijn wetenschappelijk? 

 

 
 

+ Wetenschappelijk, beroepsgericht of 
populariserend? 

Wetenschappelijke informatie kan worden onderverdeeld in wetenschappelijke 
publicaties, populaire wetenschappelijke publicaties en praktijkgerichte vakpublicaties in 
een specifiek beroepsgebied, zoals landbouw, industriële productie, recht, 
gezondheidszorg of maatschappelijk werk. 

 

Wetenschappelijke publicaties 
Wetenschappelijke publicaties zijn in principe geschreven door wetenschappers voor 
wetenschappers. Het doel van deze publicaties is om resultaten van onderzoek aan elkaar 
te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op 
te stellen. Kenmerken van deze publicaties zijn: 
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• De systematische opbouw met beschrijving van de gebruikte 

onderzoeksmethode 

• Wetenschappelijk, genuanceerd taalgebruik 

• Kwantitatieve gegevens, grafieken en tabellen, originele tekstfragmenten 

• Verantwoorde literatuurverwijzingen  

 

Populaire wetenschappelijke publicaties 
Populaire wetenschappelijke publicaties zijn voor leken bedoeld die niet gespecialiseerd 
zijn op het betreffende vakgebied. Kenmerken van deze publicaties zijn: 

• Eenvoudiger taalgebruik 

• Meer voorbeelden, minder kwantitatieve of gedetailleerde gegevens 

• Weinig of geen literatuurverwijzingen 

• Uitgebreidere uitleg over het onderwerp van de publicatie 

 

Vakbladen voor beroep en praktijk 
Vakbladen voor beroep en praktijk zijn vooral praktisch van aard en bestemd voor 
beroepsbeoefenaars in allerlei gebieden. Kenmerken van deze publicaties zijn: 

• Variatie in taalgebruik, van eenvoudig tot ingewikkeld 

• Oriëntatie op de concrete beroepspraktijk; toepasbaarheid staat voorop 

• Beperkt aantal literatuurverwijzingen 

 

Overigens is het onderscheid tussen deze drie soorten publicaties niet altijd duidelijk. 
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Wanneer gebruik je welk soort publicatie? 
Als je je wilt oriënteren op een onderwerp, bijvoorbeeld het gebied van de biologische 
landbouw, is een beroepsgerichte publicatie een goede keuze. Je begint dan met een 
feitelijk georiënteerde, eenvoudige praktijkbenadering. Zo'n vakpublicatie is minder 
geschikt als je weinig biologische of landbouwkundige kennis hebt. Dan is een 
populairwetenschappelijke publicatie geschikter. 
 
Als je theoretisch meer te weten wilt komen over een onderwerp of kritisch inzicht wilt 
krijgen in de laatste ontwikkelingen van een bepaald onderwerp (en de grenzen 
daarvan), moet je een wetenschappelijke publicatie lezen. Wetenschappelijke 
publicaties zijn nauwkeurig en handelen vaak over een specifiek onderwerp. 

 

+ Wat is kenmerkend voor wetenschappelijke 
publicaties? 

Wetenschappelijke publicaties moeten aan bepaalde criteria van wetenschappelijkheid 
voldoen, zoals transparantie. Het is daarom van belang dat de auteur van een 
wetenschappelijke publicatie nauwkeurig vermeldt op welke gegevens de publicatie 
gebaseerd is. Zo kan een lezer namelijk de juistheid van een publicatie controleren. Wat 
gepubliceerd wordt, is namelijk niet per definitie waar, maar moet ‘bewezen' kunnen 
worden. Er wordt mede daarom een kritische, wetenschappelijke instelling van de lezer 
verwacht. 
 
Door gebruik te maken van bronvermeldingen, door het beschrijven van de 
onderzoeksmethoden en toegang te bieden tot de onderzoeksdata, zorgt de auteur van 
een wetenschappelijke publicatie ervoor dat hij transparant handelt. Hierdoor kan de 
wetenschappelijke publicatie worden getoetst door andere wetenschappers. 
 

Bronvermeldingen 
Een belangrijk kenmerk van wetenschappelijke publicaties zijn de bronvermeldingen. Een 
bronvermeldingen heet ook wel een literatuurverwijzing of referentie. Door 
bronvermeldingen te gebruiken, wordt onderscheid gemaakt tussen het eigen onderzoek 
en de gegevens van anderen. Wanneer je in je eigen publicatie de resultaten van 
onderzoek van iemand anders gebruikt, moet je vermelden waar je deze informatie 
vandaan hebt. Zo kan de lezer desgewenst de oorspronkelijke publicatie opzoeken en 
voorkom je plagiaat. Meer informatie over plagiaat is hier te vinden.  
 

http://www.profielwerkstuk.nl/how-to/verwijzen-naar-literatuur/
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In wetenschappelijke publicaties wordt in de tekst met een nummertje of met vermelding 
tussen haakjes van de auteur en het publicatiejaar naar bronnen in de literatuurlijst 
verwezen. Het totaal van referenties in een publicatie vormt de literatuurlijst of 
bibliografie van die publicatie. 
 
Referenties kunnen op verschillende plaatsen in een publicatie staan: 

• Onderaan een pagina (in voetnoten) 

• Aan het einde van een hoofdstuk 

• Aan het einde van de publicatie 

 
Bij populairwetenschappelijke publicaties, studieboeken en encyclopedieën wordt soms 
op het einde een lijst van ‘gebruikte literatuur' vermeld zonder dat daarnaar exact in de 
tekst wordt verwezen. In echt wetenschappelijke publicaties is dit daarentegen niet 
correct. 
 

Beschrijving onderzoeksmethoden 
Door een nauwkeurige beschrijving van de onderzoeksmethoden kan een lezer nagaan 
hoe de auteur aan de gegevens is gekomen waarover deze publiceert. De meeste 
onderzoeksverslagen kennen een methodische opbouw met de volgende onderdelen: 

• Inleiding met daarin een geformuleerde vraag- of onderzoeksvraag 

• Methode waarmee men de vraag heeft beantwoord 

• Resultaten in de vorm van waarnemingen, metingen, analyseresultaten 

• Discussie van de resultaten en waarnemingen 

• Conclusies van het onderzoek 

 



 

15 

Toetsing door andere wetenschappers 
Over het algemeen worden wetenschappelijke publicaties vóór publicatie getoetst door 
in principe onafhankelijke collega-wetenschappers. Gekeken wordt of de publicatie 
voldoet aan de eisen van de wetenschap op dat moment; alleen publicaties die de toets 
der kritiek doorstaan worden gepubliceerd. In het Engels heet dit peer reviewed. 
Dit systeem wordt vooral bij wetenschappelijke tijdschriften toegepast. Hoe 
toonaangevender een wetenschappelijk tijdschrift is, hoe strenger de toetsing van een 
publicatie vooraf is. 
 

 
 

+ Wat voor wetenschappelijke publicaties bestaan 
er? 

Wetenschappelijke publicaties zijn er in vele vormen. Vroeger werden alle 
wetenschappelijke publicaties op papier gedrukt, maar met de komst van het internet 
worden steeds meer publicaties (ook) digitaal beschikbaar gesteld. Om een (online) 
publicatie te bekijken, moet vaak worden betaald. Bij Open Access bronnen hoeft dit 
daarentegen niet. Meer informatie over Open Access bronnen is hier te vinden.  

 
De meeste wetenschappelijke publicaties zijn artikelen en boeken. Het belang dat aan 
een bepaalde vorm van publicatie wordt gehecht verschilt per wetenschapsgebied. Zo 
wordt binnen de humaniora veelal in boekenvorm gepubliceerd, terwijl binnen de 
medische en bètawetenschappen tijdschriftartikelen belangrijker zijn.  
 
 
 
 

http://www.profielwerkstuk.nl/how-to/open-access-bronnen/
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Artikelen 
Artikelen zijn afzonderlijke bijdragen in een tijdschrift of congresbundel. In 
wetenschappelijke artikelen worden de laatste resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek bekend gemaakt. Steeds meer artikelen worden als voorpublicatie 
aangeboden: nog voor het artikel officieel in een aflevering van een tijdschrift verschijnt, 
wordt het artikel op de website van de auteur of van de uitgever van het tijdschrift op 
internet beschikbaar gesteld. 
 

 
 

Boeken 
Boeken zijn op zichzelf staande publicaties over een of meerdere onderwerpen op een 
breder gebied dan een artikel. Er bestaan verschillende soorten boeken, o.a.: 

• Studieboeken. Deze zijn speciaal voor studenten en het onderwijs geschreven. 

Een studieboek dient veelal als inleiding in een specifiek onderwerp.  

• Geredigeerde boeken. Hierin is ieder hoofdstuk door een ander persoon 

geschreven. De auteur van het betreffende hoofdstuk is een expert op het 

specifieke onderwerp. De afzonderlijke hoofdstukken zijn door één of 

meerdere redacteuren beoordeeld en bij elkaar gebracht tot één geheel. Bij 

geredigeerde boeken wordt dieper op een onderwerp ingegaan dan in een 

studieboek. 

• Proefschriften of dissertaties. Dit zijn academische geschriften waarop na 

verdediging door de auteur de titel van doctor wordt verkregen. 

• Vakwoordenboeken. Hierin worden de begrippen van de verschillende 

vakgebieden beschreven. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en 

boeken. 

• Encyclopedieën. Deze kunnen korte beschrijvingen van begrippen bevatten en 

uitgebreide wetenschappelijke artikelen over afzonderlijke onderwerpen of 

complete vakgebieden. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en 

boeken. 



 

17 

 

+ Welke rol spelen publicaties in wetenschappelijke 
communicatie? 

Wetenschappelijke publicaties staan nooit op zichzelf maar maken als 
communicatiemiddel tussen wetenschappers onderdeel uit van het totale 
wetenschappelijk proces. 
 
Wetenschappers communiceren op verschillende manieren: 

• In wetenschappelijke publicaties 

• Mondeling op wetenschappelijke conferenties 

• Communicatiemogelijkheden via internet 

• Persoonlijke (informele) communicatie (bijvoorbeeld overleg op de werkplek, 

telefoon, email of briefwisseling) 

 
Kenmerkend voor wetenschappelijke publicaties is dat zij ‘bewaarbaar’ en openbaar zijn. 
Daardoor kunnen wetenschappers in de loop van de tijd steeds opnieuw kennis nemen 
van en bijdragen leveren aan de voortgang van kennis en wetenschap. In nieuwe 
publicaties uit zich dit door het gebruik van literatuurverwijzen naar eerdere publicaties 
worden geciteerd. Zo is er in de loop van de tijd wereldwijd een zeer grote verzameling 
wetenschappelijke publicaties ontstaan in bibliotheken, archieven en databases waarop 
de wetenschap voortdurend een beroep doet.  
 

 
Hoe verhoudt je eigen profielwerkstuk zich tot de wetenschap? 
Wanneer je een profielwerkstuk schrijft, is het belangrijk dat je je positioneert ten 
opzichte van deze wetenschappelijke wereld. Binnen deze wereld gelden bepaalde regels. 
Om serieus genomen te worden, moet je laten zien dat je deze wereld respecteert.  
 
Voorafgaand aan je eigen onderzoek verdiep je je daarom in reeds bestaand onderzoek 
over het onderwerp waarin je geïnteresseerd bent. Vervolgens gebruik je deze gevonden 
informatie als start of fundament voor je eigen onderzoek. Vanuit deze basis schrijf je 
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verder. Het is hierbij van belang dat je iets in eigen woorden verwoord. Daarnaast 
vermeld je wat anderen al hebben gezegd over het onderwerp. Dit doe je door samen te 
vatten, te verwijzen naar bronnen en eventueel belangrijke uitspraken te citeren. Een 
belangrijke bijdrage van je eigen tekst komt door datgeen wat je over andere mensen 
zegt. Andere mensen spelen daarom net zo’n belangrijke rol als jijzelf. 
 
Naast terug te blikken op reeds bestaand onderzoek, is het van belang om met jouw stuk 
iets bij te dragen aan het vakgebied. Maak daarom voor jezelf en anderen binnen jouw 
werkstuk duidelijk wat jij toevoegt aan de wetenschap.  

 

+ Welke publicaties op het internet zijn 
wetenschappelijk? 

Sites en publicaties op het internet zijn in principe als wetenschappelijk te beschouwen 
wanneer aan één of meer van onderstaande criteria is voldaan: 

• De site of publicatie is de elektronische variant van een (reeds eerder 

bestaande) gedrukte wetenschappelijke publicatie. 

• De inhoud van een publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van een 

wetenschappelijke instelling. Bijvoorbeeld bij digitale versies van 

proefschriften, working papers en research memoranda. 

• De publicatie heeft een auteursvermelding, een verantwoorde literatuurlijst en 

volgt de methodische opbouw van een wetenschappelijke publicatie: 

o Een inleiding met een vraag- of onderzoeksvraag 

o De methode die men heeft toegepast om de vraagstelling te 

beantwoorden of het probleem op te lossen 

o De weergave van waarnemingen, metingen, analyseresultaten 

o Een discussie van de waarnemingen en resultaten 

o De conclusie(s) van het onderzoek 

• De site of een elektronische publicatie is onder redactie van een of meer 

wetenschappers gepubliceerd. 
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4. Referenties herkennen 
Er zijn verschillende typen literatuur. De meest voorkomende typen zijn boeken en 
tijdschriftartikelen. Hoe zijn referenties naar boeken en naar tijdschriften van elkaar te 
onderscheiden? 
 
+ Wat is een referentie? 
+ Hoe herken ik een referentie naar een boek? 
+ Hoe herken ik een referentie naar een hoofdstuk in een boek? 
+ Hoe herken ik een referentie naar een tijdschriftartikel? 
 

 
 

+ Wat is een referentie? 
Een referentie is een verwijzing. Een referentie naar een boek, hoofdstuk in een boek of 
tijdschriftartikel is dus een verwijzing naar dat boek, hoofdstuk in dat boek of 
tijdschriftartikel. Een referentie bevat minimaal de naam van de auteur(s), titel van het 
document en jaar van publicatie. 
 
Als je literatuur zoekt, is het belangrijk dat je weet om welk type literatuur het gaat. Aan 
een referentie kun je aflezen om welk type document het gaat. 
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+ Hoe herken ik een referentie naar een boek? 
Elementen 
Een referentie van een boek bevat de volgende elementen:  

• Auteur(s) 

• Publicatiejaar. Dit wordt soms aan het begin en soms aan het eind van de 

referentie vermeld 

• Titel van het boek 

• Plaats van uitgave en/of uitgever 

 

Voorbeelden referentie boek 
• Brimblecomber, P. (1987). The Big Smoke: A History of Air Pollution in London 

Since Medieval Times. Routledge. 

• Dear, Peter. “Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and its 

Ambitions, 1500-1700”. (2001). 

 

 

 

+ Hoe herken ik een referentie naar een hoofdstuk 
uit een boek? 

Soms is een boek een verzameling van aparte publicaties. Ieder hoofdstuk is door een 
andere auteur geschreven. De eindredactie ligt bij één of een aantal personen die 
redacteuren of editors worden genoemd. 
 
Een referentie naar een hoofdstuk uit zo'n boek bevat zowel gegevens over het specifieke 
hoofdstuk als over het boek als geheel. De gegevens van het specifieke hoofdstuk worden 
als eerste vermeld. 
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Elementen 
Een referentie van een hoofdstuk uit een boek bevat de volgende elementen:  

• Twee keer auteur(s): de auteur(s) van het desbetreffende hoofdstuk en de 

namen van de redacteur(en) van het boek 

• Twee keer titel: titel van het hoofdstuk en titel van het boek 

• Paginanummers van het desbetreffende hoofdstuk (vaak) 

• Plaats van uitgave en/of uitgever 

 

Voorbeeld referentie hoofdstuk uit een boek 
• Van Koppen, P. J., & Horselenberg, R. (2017). Identificatie. In P. J. van Koppen, 

J. W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Red.), Routes van het Recht: Over 

de rechtspsychologie (pp. 283-334). Boom Juridische uitgevers. 

 

+ Hoe herken ik een referentie naar een 
tijdschriftartikel? 

Kenmerkend aan een tijdschrift is dat deze niet één publicatiedatum kent, zoals dat wel 
het geval is bij een boek. Een tijdschrift wordt namelijk gedurende meerdere jaren 
uitgegeven (jaargang) en soms meermaals per jaar (aflevering).  
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Elementen 
Een referentie van een tijdschriftartikel bevat de volgende elementen: 

• Auteur(s) 

• Twee keer titel: titel van het artikel en titel van het tijdschrift 

• Jaargang en aflevering (meestal) 

• Paginanummer(s) (meestal) 

• Géén plaats van uitgave 

• Géén uitgever 

• Eventueel een DOI or URL 

 

Voorbeelden referentie tijdschriftartikel 
• Riggines, Gregory J., and Robert L. Strausberg. “Genome and genetic resources 

from the Cancer Genome Anatomy Project”, Human Molecular Genetics 10.7 

(2001): 663-667. 

• Boos, F. S. (2001). The poetics of the working classes. Victorian Poetry, 39(2), 

pp. 103-109. 

• Miskam, N. N., & Saidalvi, A. (2019). Investigating English language speaking 

anxiety among Malaysian undergraduate learners. Asian Social Science, 15(1), 

1-7. https://doi.org/10.5539/ass.v15n1p1  

 

  

https://doi.org/10.5539/ass.v15n1p1


 

23 

5. Open Acces bronnen 
Niet alle zoekresultaten met wetenschappelijke informatie zijn zomaar toegankelijk. Veel 
bronnen zijn alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers van een universiteit of 
binnen de universiteitsbibliotheek, aangezien deze organisaties een licentie 
(abonnement) hebben afgesloten met de uitgever. De wetenschapswereld streeft 
daarnaast steeds meer naar vrije en gratis online toegang tot wetenschappelijke 
informatie. Wetenschappelijke publicaties die wel voor iedereen toegankelijk zijn noemen 
we Open Acces. Hiermee wordt geprobeerd de kenniseconomie en toekomstig onderzoek 
te bevorderen. 
 
+ Het bereiken van Open Access bronnen 
+ Lijst met belangrijke Open Access bronnen 
+ Overzichtsdocument bronnen vinden  
 

 
 

+ Het bereiken van Open Access bronnen 
Er zijn twee manieren om Open Access te bereiken: 

• De gouden route. Auteurs publiceren via uitgevers in Open Access 

tijdschriften. Ze zijn voor lezers gratis toegankelijk en de publicatiekosten 

worden door de auteur, de universiteit of de onderzoeksfinancier betaald 

• De groene route. Auteurs plaatsen hun wetenschappelijk werk in een 

repository. Dit is een publiek toegankelijke database in beheer bij een 

wetenschappelijke organisatie. 

 

https://www.profielwerkstuk.nl/wp-content/uploads/Belangrijke-open-access-bronnen.pdf
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+ Lijst met belangrijke Open Access bronnen 
Algemeen 

• CORE. CORE is ‘s werelds grootste zoekmachine met Open Access 

wetenschappelijke artikelen. 

• Directory of Open Access Journals. DOAJ geeft een overzicht van Open Access 

tijdschriften en de artikelen daarin. 

• Directory of Open Access Books. DOAB geeft een overzicht van Open Access 

boeken. 

• Educational Resources Information Center (ERIC). Een databank voor (non-

)tijdschriften. Om volledige teksten te vinden, klik je “Full text available on 

ERIC” onder het zoekveld aan.  

• Elsevier. Elsevier deelt onder andere Open Access tijdschriften over 

wetenschap en geneeskunde. 

• Google Scholar. Google Scholar is de zoekmachine van Google voor het zoeken 

naar wetenschappelijke literatuur. Als je “filetype:pdf” toevoegt aan je 

zoekactie, beperk je de resultaten tot die treffers waarbij ook een (vrij 

toegankelijke) pdf aanwezig is. 

• NARCIS. NARCIS biedt informatie over Nederlandse wetenschappers en hun 

werk. Het biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (Open 

Access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse 

universiteiten en andere instellingen. 

• OpenDOAR. OpenDOAR is een overzicht van Open Access repositories, oftewel 

digitale bewaarplaatsen van wetenschappelijke publicaties of 

onderwijsmiddelen. Je kunt ook zoeken naar de publicaties die in die 

repositories zijn opgenomen. 

• OAIster. OAIster verzamelt gegevens van Open Access publicaties van veel 

verschillende bibliotheken en universiteiten. 

• OAPEN. OAPEN is een database met een aantal Open Access e-books. 

• PLoS One. PloS One biedt diverse Open Access tijdschriften aan op diverse 

onderzoeksgebieden.  

• Social Sciences Research Network (SSRN). Belangrijke bron voor onder 

publicaties in meer dan 65 disciplines binnenin de humanistiek en de 

toegepaste, gezondheids-, levens-, fysieke, sociale wetenschappen.  

• The World Bank. The World Bank biedt gratis open data over 

ontwikkelingsgegevens. 

• HBO Kennisbank. De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van 

onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. 

• UBVU AZ-lijst. Overzichtsplatform van elektronische bestanden, waaronder 

ook de belangrijkste vrij toegankelijke. Je kunt het overzicht ook nog verder 

filteren op vakgebied. 

https://core.ac.uk/
https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://eric.ed.gov/
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://scholar.google.nl/
https://www.narcis.nl/
https://www.opendoar.org/search.php
https://oaister.worldcat.org/
https://www.oapen.org/home?brand=oapen
https://journals.plos.org/plosone/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
https://data.worldbank.org/
https://hbo-kennisbank.nl/index
https://vu.on.worldcat.org/atoztitles/browse/collections?CFID=9844510&CFTOKEN=f66180c67d2e7f29-F7D85B38-C472-FADA-41E2B94443B7E350
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ALFA 
Algemeen 

• DANS databestanden. DANS Easy is een databank met onderzoeksdata van 

(lopende) onderzoeken en datasets. 

• Delpher. Delpher is een digitaal archief voor historische Nederlandse kranten, 

boeken en tijdschriften. 

• Europeana. Europeana biedt digitale toegang tot afbeeldingen, teksten, 

geluidsfragmenten, videofragmenten en 3D beelden over het Europees 

cultureel erfgoed. Hier kan je terecht met interesse in geschiedenis, 

archeologie, kunst (waaronder beeldend, muziek en mode) en sport. 

• Humanities. Humanities is een internationaal wetenschappelijk Open Access 

tijdschrift voor artikelen uit diverse disciplines van de Geesteswetenschappen. 

• Open Journals. Open Journals biedt een professioneel Open Access 

publicatieplatform voor wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschriften. Dit 

platform richt zich primair op tijdschriften uit Nederland en België op het 

gebied van onder andere geschiedenis, taal, religie en cultuur.  

• Open Library of Humanities. Open Library of Humanities is een digitale 

bibliotheek met internationale Open Access artikelen die de hele breedte van 

de Geesteswetenschappen beslaan. Onder meer: klassieke talen, moderne 

talen en culturen, filosofie, theologie, geschiedenis, politieke theorie, 

sociologie, antropologie, film en moderne media studies en digital humanities. 

• SocArxiv. SocArxiv is een verzameling van Open Access artikelen voordat ze 

worden gepubliceerd. Dit betreffen onder andere artikelen uit de kunst en 

humanistiek.  

• Social Science Open Access Repository (SSOAR). SSOAR biedt vrij verkrijgbare 

full tekstdocumenten uit onder andere de humanistiek. 

 

Geschiedenis 

• Archieven.nl. Archiefmateriaal van personen, kranten en tijdschriften, beeld 

en geluid, vergunningen, locaties en erfgoed.  

• Digitale bibliografie Nederlandse geschiedenis (DBNG). De DBNG is een online 

bibliografie met meer dan 200.00 titels van boeken, tijdschriften, artikelen en 

online publicaties over de Nederlandse geschiedenis van de prehistorie tot het 

heden. 

• Encyclopedia of romantic nationalism in Europe. Informatie over romantisch 

nationalisme in Europa, toegespitst op onder andere taal, muziek en literatuur.  

• Perseus digital library. Perseus digital library richt zich primair op de 

geschiedenis, literatuur en cultuur van de Grieks-Romeinse wereld. 

https://easy.dans.knaw.nl/ui/browse
https://www.delpher.nl/
https://www.europeana.eu/nl
https://www.mdpi.com/journal/humanities
https://openjournals.nl/
https://www.openlibhums.org/journals/
https://osf.io/preprints/socarxiv/discover?subject=SocArXiv%7CArts%20and%20Humanities
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/community/30000/discover
https://www.archieven.nl/nl/
https://www.huygens.knaw.nl/resources/dbng-digitale-bibliografie-nederlandse-geschiedenis/
https://ernie.uva.nl/viewer.p/21
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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• Studiekring Historische Cartografie. Platform voor nieuws en informatie over 

historische kaarten. 

 

Taalwetenschap 

• Companion to digital humanities. Boek waarin een grondig, beknopt overzicht 

wordt gegeven van opkomend digitaal taalgebruik. 

• Corpus Nederlandse Gebarentaal. Het Corpus Nederlandse Gebarentaal 

(Corpus NGT) biedt een verzameling dialogen in Nederlandse Gebarentaal.  

• Deaflink Worldwide. Duitstalig platform waarin nationale, internationale en 

ook Nederlandstalige websites voor doven en over de doventaal worden 

aangehaald.  

• E-ANS Algemene Nederlandse spraakkunst. De E-ANS is de elektronische 

versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), waarin informatie te 

vinden is over woorden, constituenten, zinnen en algemene verschijnselen op 

het gebied van spraakkunst.  

• Geïntegreerde taalbank (GTB). De Geïntegreerde Taalbank bestaat uit online 

historische woordenboeken en vormt daarmee een belangrijk component van 

de infrastructuur voor historisch Nederlands en Fries. 

• Glossary of linguistic terms. Dit biedt informatie over linguïstiek in de vorm 

van woordenlijsten en bibliografieën ter ondersteuning van veldwerk en 

taalkundig onderzoek.   

• International Phonetics Association (IPA). De IPA is de belangrijkste en meest 

oude representatieve organisatie voor fonetici. De IPA biedt informatie over de 

fonetische wetenschap, oftewel weergave van taal door middel van 

spraakklanken. 

• Lexicon of linguistics. Digitaal woordenboek over belangrijke begrippen binnen 

de linguïstiek.   

• LINGUIST list. Engelstalige website met vragen over taalgebruik. Op deze 

website is het ook mogelijk om zelf een vraag te stellen. 

• Linguistics, natural language and computational linguistics meta-index. Een 

website dat doorlinkt naar de beste taalhulpbronnen op internet, waaronder 

linguïstische Open Access tijdschriften en linguïstische theorieën.  

• SocArxiv. SocArxiv is een verzameling van Open Access artikelen voordat ze 

worden gepubliceerd. Dit betreffen onder andere artikelen uit de linguïstiek.  

• Praat. Praat is een computerprogramma dat gericht is op de klanksystemen 

van een taal.  

• Taalwinkel. De Taalwinkel is onderdeel van de Universiteit en Hogeschool van 

Amsterdam. Hier kan je onder andere terecht voor informatie over 

verschillende tekstsoorten, taal en stijl. 

https://www.historischecartografie.nl/links/online-kaartencollecties/
http://www.digitalhumanities.org/companion/
https://www.ru.nl/corpusngt/
https://www.deaflink.de/
http://ans.ruhosting.nl/e-ans/
https://gtb.ivdnt.org/search/
https://glossary.sil.org/
https://www.internationalphoneticassociation.org/
https://lexicon.hum.uu.nl/
https://askaling.linguistlist.org/questions/
https://nlp.stanford.edu/links/linguistics.html
https://osf.io/preprints/socarxiv/discover?subject=SocArXiv%7CSocial%20and%20Behavioral%20Sciences%7CLinguistics
https://www.fon.hum.uva.nl/praat/
https://www.taalwinkel.nl/
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• Thesaurus Indogermanischer Tekst und Sprachmaterialien (TITUS). TITUS 

biedt informatie over Indo-Europese tekst- en taalmaterialen.  

• Visual dictionary online. Dit is een online visueel woordenboek waarin 

woorden aan de hand van afbeeldingen worden toegelicht. Onder andere 

woorden op het gebied van kunst, geologie en het menselijk lichaam zijn hier 

te vinden. 

 

Filosofie 

• John Locke Resources. Een toegangspoort tot informatie over de Engelse 

filosoof John Locke en tot tools die de wetenschap over John Locke 

ondersteunen. 

• Stanford encyclopedia of philosophy. Up-to-date naslagwerk van 

internationaal onderzoek in de filosofie en aanverwante disciplines.  

• Wittgenstein source. Wittgenstein source biedt gratis toegang tot primaire 

bronnen van Wittgenstein, waaronder filosofische manuscripten. De website 

wordt ontwikkeld en is in beheer van de Universiteit van Bergen. 

 

Kunstgeschiedenis 

• AATA online. AATA online is een gratis onderzoeksdatabase met 

samenvattingen van literatuur met betrekking tot het behoud van materieel 

cultureel erfgoed.  

• BHA and RILA. DE BHA en RILA behandelen Europees en Amerikaans beeldend 

kunstmateriaal, waaronder artikelen. De BHA biedt een bibliografie van de 

geschiedenis van kunst en RILA een opslagplaats voor kunstliteratuur.  

• Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN). BCIN 

is een bibliografische database van het Conservation Information Network en 

biedt informatie over het behoud, preservatie en restauratie van cultureel 

eigendom.  

• Boekmanstichting bibliotheek catalogus. De Boekmanstichting is een 

kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. De bibliotheek van de 

Boekmanstichting neemt deel aan het netwerk van Amsterdamse bibliotheken. 

• Fotografiebibliotheek online. Online bibliotheek voor fotografie, waarbij onder 

andere kan worden gezocht op instituut of fotograaf. 

• Getty search gateway. Website om te zoeken naar onder andere schilderijen, 

boeken en archieven in verschillende Getty repositories, waaronder de J. Paul 

Getty Museum, Getty Convervation Insitute, de Getty Conservation Institute, 

de Getty Foundation en de Getty Research Instituut. 

• Resources for the study of art history. Portaal naar diverse stromingen binnen 

de kunst, waaronder prehistorische, islamitische, Oost-Aziatische en 19de-

eeuwse kunst.  

http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/indexe.htm
http://www.visualdictionaryonline.com/
https://openpublishing.psu.edu/locke/
https://plato.stanford.edu/
http://www.wittgensteinsource.org/
https://aata.getty.edu/primo-explore/search?vid=AATA&lang=en_US
https://primo.getty.edu/primo-explore/search?vid=BHA&lang=en_US
https://www.bcin.ca/
http://catalogus.boekman.nl/extern/search.aspx
http://www.fotografiebibliotheek.nl/default.aspx
https://search.getty.edu/gateway/landing
http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
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• RKD explore. Het RKD is het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Op 

deze website komen acht secties van het RKD samen, namelijk RKDartists, 

RKDimages, RKDportraits, RKDtechnical, RKDlibrary, RKDarchives, 

RKDcollections en RKDexcerpts. 

• Stedelijk Museum. Een zoekmachine om bibliotheekcatalogi en 

museumcollecties te vinden.   

• Van Gogh Museum. De bibliotheekcatalogus van het Van Gogh museum biedt 

literatuur over Vincent van Gogh, de beeldende kunst uit de periode 1800-

1920, bronnen uit de 19de eeuw, tentoonstellingen en veilingen.  

 

Religiewetenschappen 

• Index theologicus IxTheo. IxTheo is een internationale bibliografie van 

theologie en religieuze studies. Via “Full Texts” kunnen volledige artikelen 

worden gevonden.  

• WorldCat discovery. Zoekmachine voor het vinden van wetenschappelijke 

artikelen en boeken, waaronder bronnen over religiewetenschappen. 

 

BETA 
Algemeen 

• Social Science Open Access Repository (SSOAR). SSOAR biedt vrij verkrijgbare 

full tekstdocumenten uit onder andere de natuurwetenschappen, techniek en 

geneeskunde. 

 

Wiskunde 

• ArXiv. ArXiv is een verzameling van wetenschappelijke artikelen, waaronder 

wiskunde en statistiek. ArXiv heeft bij de artikelen geen peer-review 

uitgevoerd. 

• Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Het CWI biedt een unieke collectie 

boeken, tijdschriften en rapporten over wiskunde en informatica. 

• EULER. EULER is een portaal voor wiskundige publicaties.  

 

Natuurkunde 

• ADS abstract service. De ADS abstract service biedt een toegangspoort tot 

online literatuur over astronomie en natuurkunde.  

• ARIBIB. De ARIBIB is een online database voor astronomie. 

• ArXiv. ArXiv is een verzameling van wetenschappelijke artikelen, waaronder 

natuurkunde. ArXiv heeft bij de artikelen geen peer-review uitgevoerd. 

 

 

 

https://rkd.nl/nl/collecties/explore
http://library.stedelijk.nl/search/advanced
https://library.vangoghmuseum.nl/search/advanced
https://www.ixtheo.de/
https://bibliotheekuniversiteitvanamsterdam.on.worldcat.org/discovery
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/community/50000/discover
https://arxiv.org/
https://www.cwi.nl/about/library
https://www.emis.de/projects/EULER/index.html
http://cdsads.u-strasbg.fr/ads_abstracts.html
https://wwwadd.zah.uni-heidelberg.de/aribib/docs/
https://arxiv.org/
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Scheikunde 

• Pubmed. PubMed is een vrij toegankelijk literatuurbestand met meer dan 33 

miljoen verwijzingen naar (bio)medische artikelen en boeken. Bij artikelen die 

Open Access artikelen zijn, staat “Free PMC article”. 

 

Biologie 

• ArXiv. ArXiv is een verzameling van wetenschappelijke artikelen, waaronder 

wiskundige biologie. ArXiv heeft bij de artikelen geen peer-review uitgevoerd. 

• Biomed Central. Uitgever van meer dan 290 open access wetenschappelijke 

tijdschriften op het gebied van biologie, geneeskunde en 

gezondheidswetenschappen. 

• BMJ Open. Dit is een online Open Access tijdschrift dat is gericht op het 

publiceren van medisch onderzoek. 

• Pubmed. PubMed is een vrij toegankelijk literatuurbestand met meer dan 33 

miljoen verwijzingen naar (bio)medische artikelen en boeken. Bij artikelen die 

Open Access artikelen zijn, staat “Free PMC article”. 

 

Aardwetenschappen 

• Studiekring Historische Cartografie. Platform voor nieuws en informatie over 

historische kaarten. 

• Union catalogue of agricultural libraries in the Netherlands. Zoekmachine 

voor het vinden van wetenschappelijke artikelen en boeken vanuit de 

Wageningen University & Research, waaronder bronnen over 

aardwetenschappen. 

 

Sterrenkunde 

• ADS abstract service. De ADS abstract service biedt een toegangspoort tot 

online literatuur over astronomie en natuurkunde. 

• ARIBIB. De ARIBIB is een online database voor astronomie. 

• ArXiv. ArXiv is een verzameling van wetenschappelijke artikelen, waaronder 

astronomie. ArXiv heeft bij de artikelen geen peer-review uitgevoerd. 

• Astronomy picture of the day. Op deze website wordt elke dag een andere 

afbeelding of foto van het universum getoond met daarbij een korte uitleg dat 

is geschreven door een professionele astronoom. 

 

Informatica 

• ArXiv. ArXiv is een verzameling van wetenschappelijke artikelen, waaronder 

informatica. ArXiv heeft bij de artikelen geen peer-review uitgevoerd. 

• CiteSeerX. Zoekmachine voor literatuur op het gebied van computer- en 

informatiekunde.   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://arxiv.org/
https://www.biomedcentral.com/journals
https://bmjopen.bmj.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.historischecartografie.nl/links/online-kaartencollecties/
https://wur.on.worldcat.org/discovery
http://cdsads.u-strasbg.fr/ads_abstracts.html
https://wwwadd.zah.uni-heidelberg.de/aribib/docs/
https://arxiv.org/
https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
https://arxiv.org/
http://citeseerx.ist.psu.edu/index
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• Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Het CWI biedt een unieke collectie 

boeken, tijdschriften en rapporten over wiskunde en informatica. 

 

Geneeskunde 

• Biomed Central. Uitgever van meer dan 290 open access wetenschappelijke 

tijdschriften op het gebied van biologie, geneeskunde en 

gezondheidswetenschappen. 

• Farmacotherapeutisch kompas. Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor 

zorgprofessionals vanuit de Nederlandse overheid. 

• Pubmed. PubMed is een vrij toegankelijk literatuurbestand met meer dan 33 

miljoen verwijzingen naar (bio)medische artikelen en boeken. Bij artikelen die 

Open Access artikelen zijn, staat “Free PMC article”. 

• StatLine. StatLine is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) en biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en 

samenleving. 

 

Forensische wetenschappen 

• ADS abstract service. De ADS abstract service biedt een toegangspoort tot 

online literatuur, waaronder natuurkunde. 

• Campbell library. Online bibliotheek waaronder de bibliotheekcatalogus met 

boeken en e-boeken, full-tekst tijdschriftartikelen en digitale bronnen zijn 

samengebracht. Hier is onder andere informatie te vinden op het gebied van 

de forensische wetenschap. 

• Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). De data-

archief van ICPSR omvat meer dan 250.000 onderzoeksdossiers op het gebied 

van sociale en gedragswetenschappen. 

• Pubmed. PubMed is een vrij toegankelijk literatuurbestand met meer dan 33 

miljoen verwijzingen naar (bio)medische artikelen en boeken. Bij artikelen die 

Open Access artikelen zijn, staat “Free PMC article”. 

• Rechtspraak. Deze website bevat onder andere een databank met 

gerechtelijke uitspraken in Nederland. 

• Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het WODC 

is een documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie waar veel 

toegankelijke rapporten en publicatiereeksen beschikbaar staan. 

• WorldCat discovery. Zoekmachine voor het vinden van wetenschappelijke 

artikelen en boeken, waaronder bronnen over forensische wetenschap. 

 

 

 

 

https://www.cwi.nl/about/library
https://www.biomedcentral.com/journals
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/?fromstatweb
http://cdsads.u-strasbg.fr/ads_abstracts.html
https://library.campbell.edu/
https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.rechtspraak.nl/
https://www.wodc.nl/
https://bibliotheekuniversiteitvanamsterdam.on.worldcat.org/discovery
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GAMMA 
Algemeen 

• SocArxiv. SocArxiv is een verzameling van Open Access artikelen voordat ze 

worden gepubliceerd. Dit betreffen onder andere artikelen uit de sociale en 

gedragswetenschappen.  

• Social Science Open Access Repository (SSOAR). SSOAR biedt vrij verkrijgbare 

full tekstdocumenten uit onder andere de sociale wetenschappen. 

 

Psychologie 

• Campbell library. Online bibliotheek waaronder de bibliotheekcatalogus met 

boeken en e-boeken, full-tekst tijdschriftartikelen en digitale bronnen zijn 

samengebracht. Hier is onder andere informatie te vinden op het gebied van 

de psychologie. 

• Collabra: Psychology. Een peer-reviewt Open Access tijdschrift van de 

Universiteit van California Press op het gebied van de psychologie.  

• Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). De data-

archief van ICPSR omvat meer dan 250.000 onderzoeksdossiers op het gebied 

van sociale en gedragswetenschappen. 

• Pubmed. PubMed is een vrij toegankelijk literatuurbestand met meer dan 33 

miljoen verwijzingen naar (bio)medische artikelen en boeken. Bij artikelen die 

Open Access artikelen zijn, staat “Free PMC article”. 

• WorldCat discovery. Zoekmachine voor het vinden van wetenschappelijke 

artikelen en boeken, waaronder bronnen over psychologie. 

 

Sociologie 

• IHLIA LGBT Heritage. Online platform met informatie over de LGBTI 

gemeenschap in Nederland en Vlaanderen en onderzoek dat hiernaar wordt 

gedaan. 

• Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). De data-

archief van ICPSR omvat meer dan 250.000 onderzoeksdossiers op het gebied 

van sociale en gedragswetenschappen. 

• WorldCat discovery. Zoekmachine voor het vinden van wetenschappelijke 

artikelen en boeken, waaronder bronnen over sociologie. 

 

Antropologie 

• Campbell library. Online bibliotheek waaronder de bibliotheekcatalogus met 

boeken en e-boeken, full-tekst tijdschriftartikelen en digitale bronnen zijn 

samengebracht. Hier is onder andere informatie te vinden op het gebied van 

de antropologie. 

https://osf.io/preprints/socarxiv/discover?subject=SocArXiv%7CSocial%20and%20Behavioral%20Sciences
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/community/10000/discover
https://library.campbell.edu/
https://online.ucpress.edu/collabra
https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://bibliotheekuniversiteitvanamsterdam.on.worldcat.org/discovery
https://research.ihlia.nl/
https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/
https://bibliotheekuniversiteitvanamsterdam.on.worldcat.org/discovery
https://library.campbell.edu/
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• IHLIA LGBT Heritage. Online platform met informatie over de LGBTI 

gemeenschap in Nederland en Vlaanderen en onderzoek dat hiernaar wordt 

gedaan. 

• Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). De data-

archief van ICPSR omvat meer dan 250.000 onderzoeksdossiers op het gebied 

van sociale en gedragswetenschappen. 

• Pubmed. PubMed is een vrij toegankelijk literatuurbestand met meer dan 33 

miljoen verwijzingen naar (bio)medische artikelen en boeken. Bij artikelen die 

Open Access artikelen zijn, staat “Free PMC article”. 

• WorldCat discovery. Zoekmachine voor het vinden van wetenschappelijke 

artikelen en boeken, waaronder bronnen over antropologie. 

 

Economie 

• AGRIS. AGRIS is een wereldwijde database die toegang biedt tot bibliografische 

informatie over landbouw en techniek. 

• ArXiv. ArXiv is een verzameling van wetenschappelijke artikelen, waaronder 

wiskundige economie. ArXiv heeft bij de artikelen geen peer-review 

uitgevoerd. 

• CESifo. Wereldwijde database van artikelen van CESifo en REPEC (Reserch 

Papers in Economics) op het gebied van economie en economisch beleid. 

• National Bureau of Economic Research (NBER). NBER is een private, 

onafhankelijke organisatie gewijd aan economisch onderzoek en het 

verspreiden van onderzoeksresultaten in het wetenschappelijk veld. 

• Research papers in economics (RePEc). Deze website biedt gratis toegang tot 

een bibliografische database, inclusief full text documenten. Zowel 

onderzoekers als bibliotheken uploaden informatie. 

• StatLine. StatLine is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) en biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en 

samenleving. 

 

Rechten 

• Benelux Juridische databank. Juridische databank waarin gegeven van de 

(juridische) instrumenten van de Benelux Unie staan, alsmede de teksten van 

deze instrumenten. 

• EUR-Lex.europa.eu. Toegangsplatform tot het recht van de Europese Unie. 

Hier is onder andere EU-recht, nationaal recht en jurisprudentie te vinden. 

• Legislative observatory. Het legislative observatory is de databank van het 

Europees Parlement voor het monitoren van het Europees- 

besluitvormingsproces. 

https://research.ihlia.nl/
https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://bibliotheekuniversiteitvanamsterdam.on.worldcat.org/discovery
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
https://arxiv.org/
https://www.cesifo.org/en
https://www.nber.org/
http://repec.org/
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/?fromstatweb
https://www.benelux.int/nl/juridische-databank
https://eur-lex.europa.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
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• NLFiscaal. Zowel Nederlands als Europees recht, jurisprudentie, nieuws en 

commentaar op het gebied van fiscaal recht. 

• Rechtspraak. Deze website bevat onder andere een databank met 

gerechtelijke uitspraken in Nederland. 

• Staten-Generaal digitaal. Een overzicht met parlementaire documenten (van 

1995 tot nu) en historische parlementaire documenten (van 1814 tot 1995). 

• SocArxiv. SocArxiv is een verzameling van Open Access artikelen voordat ze 

worden gepubliceerd. Dit betreffen onder andere artikelen uit het recht. 

• Social Science Open Access Repository (SSOAR). SSOAR biedt vrij verkrijgbare 

full tekstdocumenten uit onder andere jurisprudentie en bestuurskunde. 

• UN iLibrary. De online bibliotheek van de Verenigde Naties biedt een 

uitgebreide wereldwijde zoek-, ontdekkings- en weergavebron voor digitale 

content van de Verenigde Naties. 

• United Nation treaty collection. Op deze website is een overzicht van 

verdragen van de Verenigde Naties zichtbaar. 

• Vrouwen en recht. De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is 

een platvorm van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. 

Hier zijn onder andere opiniestukken en verslagen van de vereniging te vinden, 

evenals jurisprudentie over dit thema. 

• Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het WODC 

is een documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie waar veel 

toegankelijke rapporten en publicatiereeksen beschikbaar staan. 

• Wetgeving. Zoekpagina van de Nederlandse overheid, waarin naar wet- en 

regelgeving kan worden gezocht van het Nederlands Koninkrijk. 

• World Legal Information Institute. Een overzicht van openbare juridische info 

per land. 

 

Politicologie 

• IHLIA LGBT Heritage. Online platform met informatie over de LGBTI 

gemeenschap in Nederland en Vlaanderen en onderzoek dat hiernaar wordt 

gedaan.  

 

Communicatiewetenschappen 

• WorldCat discovery. Zoekmachine voor het vinden van wetenschappelijke 

artikelen en boeken, waaronder bronnen over communicatiewetenschappen. 

 

Archeologie 

• Allard Pierson museum archeologische collective. Archeologische collectie van 

het Allard Pierson Museum met voorwerpen van 5000 voor tot 500 na Christus. 

De collectie omvat kunst- en gebruiksvoorwerpen van aardewerk, steen, 

https://www.nlfiscaal.nl/
https://www.rechtspraak.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/historisch
https://osf.io/preprints/socarxiv/discover?subject=SocArXiv%7CLaw
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/community/40000/discover
https://www.un-ilibrary.org/
https://treaties.un.org/
https://www.vrouwenrecht.nl/
https://www.wodc.nl/
https://wetten.overheid.nl/zoeken
http://www.worldlii.org/
https://research.ihlia.nl/
https://bibliotheekuniversiteitvanamsterdam.on.worldcat.org/discovery
https://archives.uba.uva.nl/resources/ubainv364
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metaal, glas en textiel uit Egypte, het Nabije Oosten, Iran, de Griekse wereld, 

Etrurië en het Romeinse Rijk.  

• Cefael Collections de l’École française d’Athèes en ligne. Toegang tot de 

Hellenic Correspondence Bulletin. De aangeboden literatuur is Franstalig.  

• Collectie Amsterdam. Collectie Amsterdam is een diverse en omvangrijke 

collectie kunst(objecten) en monumenten welke bij verschillende musea en 

instellingen is ondergebracht.  

• Gnomon Online. De Gnomon Bibliographic Database is een van de grootste 

database systemen in klassieke studies. De collectie omvat onder andere 

wetenschappelijke artikelen en monografieën. 

• Nestor. Nestor is een internationale bibliografie van Egeïsche studie, 

Homerische samenleving, Indo-Europese taalkunde en aangrenzende 

gebieden. De primaire geografische focus van Nestor is de Egeïsche Zee, 

inclusief heel Griekenland, Albanië, Cyprus, het zuidelijke deel van Bulgarije en 

het westelijke en zuidelijke deel van Turkije. 

• Perseus digital library. Perseus digital library richt zich primair op de 

geschiedenis, literatuur en cultuur van de Grieks-Romeinse wereld. Op de 

website is onder andere onderzoek te vinden binnen dit vakgebied. 

• Resources for the study of art history. Portaal naar diverse stromingen binnen 

de kunst, waaronder prehistorische, islamitische, Oost-Aziatische en 19de-

eeuwse kunst.  

• TOCS-IN Tables of contents of journals of interest to classicists. TOCS-IN biedt 

een selectie van tijdschriften uit de klassieke oudheid, het nabije Oosten en 

religie. Waar mogelijk worden links gegeven naar artikelen waarvan de 

volledige tekst of een samenvatting online beschikbaar is. 

• ZENON DAI. ZENON DAI biedt een overzicht naar diverse online bibliotheken, 

tijdschriften en online publicaties op het gebied van archeologie. De literatuur 

wordt in diverse talen aangeboden. 

 

Als het je niet gelukt is om via een van deze websites een artikel te pakken te krijgen, 

dan kun je altijd de auteur mailen om te vragen naar de laatste versie van het artikel 

voordat het is opgemaakt. Dat is een legale manier waarop wetenschappers hun werk 

mogen delen.  

 

+ Overzichtsdocument bronnen vinden 
Klik hier voor het overzichtsdocument bronnen vinden (PDF) 
 
 

  

https://cefael.efa.gr/site.php
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/collectie-amsterdam/
http://gnomon-online.de/
https://classics.uc.edu/nestor/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
https://to-classics.info/tocs/tocs.html#new
https://zenon.dainst.org/
https://www.profielwerkstuk.nl/wp-content/uploads/Belangrijke-open-access-bronnen.pdf
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6. Websites beoordelen 
Hoewel het gebruik van kwalitatieve bronnen essentieel is binnen de wetenschap, is niet 
elke bron betrouwbaar. Zeker de kwaliteit van internetbronnen kan zeer uiteenlopen. 
Hoe beoordeel je de kwaliteit van informatie op internet? 
 
+ Hoe wordt een internetadres opgebouwd? 
+ Waarom moet ik een website kritisch beoordelen? 
+ Waaraan herken ik een goede website? 
+ Wat doe ik met tegenstrijdige informatie? 
 

 
 

+ Hoe wordt een internetadres opgebouwd? 
Elke URL is opgebouwd volgens vaste standaarden. Een URL van een webpagina hoeft 
niet per se met www te beginnen. Een URL kan bijvoorbeeld ook starten met http.  
 
Het meest rechtse gedeelte in een URL wordt een topleveldomein of internetextensie 
genoegd. Dit wordt onder andere toegekend aan onafhankelijke landen en geeft 
informatie over de herkomst van de site. 
 
Enkele voorbeelden: 

Einde URL Herkomst Einde URL Land 

.edu onderwijsinstelling .nl Nederland 

.ac academische instelling, 
universiteit 

.be België 

.net netwerk provider .us Verenigde Staten 

.gov overheid .uk Groot-Britannië 

.org non-profit organisatie .du Duitsland 

.com commerciële onderneming .fr Frankrijk 
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Daarnaast zijn veel topleveldomeinen vrij beschikbaar voor registratie. Je kunt je er dus 
niet op baseren om te beoordelen of een site betrouwbaar is. Sommige top-level 
domains, zoals .gov en .edu zijn wel strenger gereguleerd. 

 

+ Waarom moet ik een website kritisch beoordelen? 
Iedereen kan informatie op internet zetten. Een webpagina is zo gemaakt en iedereen 
kan op die manier uitgever worden van zijn eigen informatie. Dit alles wil niet zeggen dat 
informatie op het web per definitie niet te vertrouwen of minder waardevol is. 
Integendeel, het web bevat over zowat elk denkbaar onderwerp waardevolle informatie. 
Het is daarom wel van belang dat je kritisch naar webpagina’s kijkt om de waarde ervan 
te beoordelen.  
 

 
 

+ Waaraan herken ik een goede website? 
Een goede website is te herkennen aan de volgende inhoudelijke criteria: 

• Accuraatheid: is de informatie correct? 

• Actualiteit: is de inhoud up-to-date?  

• Status: hoe gezaghebbend is de bron? 

• Dekking: wat is de reikwijdte en diepgang van de informatie? 

• Volledigheid: is de informatie geheel en in afgeronde vorm beschikbaar?  

• Geldigheid: is de inhoud goed onderbouwd, aannemelijk en betrouwbaar? 
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Extra tips en trics: 

 

Accuraatheid Vragen die je jezelf kunt stellen om het criteria te beoordelen: 

- Is de informatie gecontroleerd door een onafhankelijke 

instantie (bijv. een uitgever, redacteur of vakspecialist)? 

- Is het waarschijnlijk dat de aanbieder van de informatie 

gemotiveerd is om voor de juistheid ervan in te staan? 

- Is er zichtbaar zorg besteed aan het samenstellen van de 

informatie? 

Let vooral op: 

- Type-, spel- en grammaticale fouten 

Actualiteit Vragen die je jezelf kunt stellen om het criteria te beoordelen: 

- Wordt de inhoudelijke informatie goed onderhouden? 

- Wordt nieuwe informatie snel toegevoegd? 

Let vooral op: 

- De datum dat de informatie is gecreëerd of beschikbaar is 

gesteld 

- De datum dat de informatie voor het laatst is bijgewerkt 

- Een melding over de update- of verschijningsfrequentie 

- De beschikbaarheid van gearchiveerde informatie 

Status Vragen die je jezelf kunt stellen om het criteria te beoordelen: 

- Wie biedt deze informatie aan op internet? 

- Wat is de status van de auteur en/of de uitgever? 

- Wat is de status van de (eventuele) bron van herkomst van de 

gepresenteerde feiten en beweringen? 

- Kan m.b.v. andere internetbronnen geverifieerd worden of de 

auteur en/of uitgever correct zijn? 

Let vooral op: 

- Nadere informatie over auteur en uitgever 

- Nadere verantwoording van de herkomst van de 

informatiebronnen waaraan bepaalde gepresenteerde feiten 

en gegevens ontleed zijn 

- Een e-mailadres dat de genoemde herkomst van het werk 

ondersteunt (van de oorspronkelijke auteur bijv.) 

Dekking Vragen die je jezelf kunt stellen om het criteria te beoordelen: 

- Wordt er voldoende diep op het onderwerp ingegaan? 

- Worden de diverse aspecten van het onderwerp afdoende 

behandeld? 

- Is de informatie volledig? 

Let vooral op: 
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- Een inhoudspagina 

- Een index 

- Een site map 

- Literatuurverwijzingen en bibliografieën 

Volledigheid Vragen die je jezelf kunt stellen om het criteria te beoordelen: 

- Is de bron in zijn geheel beschikbaar en niet onder 

constructie? 

- Is de bron volledig beschikbaar (niet enkel bibliografische 

gegevens of omschrijving)? 

- Zijn er dode links of lege bestanden? 

- Ontbreekt er informatie? 

- Komt de daadwerkelijk geboden informatie overheen met de 

eventuele omschrijving van de inhoud? 

Let vooral op: 

- Of de informatie geheel of slechts gedeeltelijk beschikbaar 

wordt gesteld 

- Grijze (inactieve) links 

Geldigheid  Vragen die je jezelf kunt stellen om het criteria te beoordelen: 

- Berust de informatie op degelijk onderzoek? 

- Zijn er referenties of een verantwoorde bibliografie? 

- Als er sprake is van partijdigheid, wordt hier dan openlijk voor 

uitgekomen en is deze van een acceptabel gehalte? 

- Is de informatie al beoordeeld door een gezaghebbende 

uitgever, redacteur of de vakspecialist? 

- Is de informatie ook beschikbaar in een ander formaat (bijv. 

een gedrukte publicatie, DVD of YouTube-video? Let op: 

YouTube is niet altijd even betrouwbaar!) 

- Is de bron bekend als authentiek en gezaghebbend? 

Let vooral op: 

- Literatuurverwijzingen en bibliografieën 

- Verantwoording van de herkomst van de informatie 

- Vermelding van het doel van de site 

 
Indien de website niet aan alle criteria voldoet, dien je kritisch te zijn. Weeg dan de 
gegeven informatie af tegen informatie die je op andere websites vindt. 
 

+ Wat doe ik met tegenstrijdige informatie? 
Tegenstrijdige informatie kun je proberen op te lossen door bestudering van 
verschillende websites of andere bronnen, zoals (gedrukte) encyclopedieën, handboeken 
en tijdschriften. Tegenstrijdige informatie is niet altijd helemaal te voorkomen, want ook 
wetenschappers kunnen elkaar tegenspreken. Je zult daarom op grond van eigen analyse 
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en inzicht keuzes moeten maken welke informatie je wel accepteert en welke niet. Houd 
hierbij het doel waarvoor je informatie zoekt voor ogen.  
 

Voorbeeld tegenstrijdige informatie 

Stel, je zoekt met behulp van een zoekmachine wanneer Sir Isaac Newton geboren is. Als 
je de resultaten van de zoekmachine goed bekijkt (zie het screenshot hieronder), dan zie 
je dat er op verschillende sites verschillende data genoemd worden. De meeste 
internetsites vermelden als geboortedatum van Sir Isaac Newton 25 december 1642. Er 
zijn echter ook sites die een andere geboortedatum vermelden, namelijk 4 januari 1643. 
 

 
 
In feite ontstaat hier een nieuwe zoekvraag, namelijk: welk jaartal is juist? Probeer aan de 
hand van geschikte informatiebronnen deze vraag te beantwoorden. In dit geval zoek je 
naar een betrouwbare site die beide data vermeldt en uitlegt welke datum juist is. Ga wel 
bewust om met het stellen van nieuwe vragen. Deze kunnen je ook van de 
oorspronkelijke vraag afleiden!  
 
Stel dat je op zoek was naar de belangrijkste theorieën van Isaac Newton, dan is zijn 
exacte geboortedatum niet belangrijk. Echter, de exacte geboortedatum is wel van belang 
als je op zoek bent naar de levensbeschrijving van Isaac Newton. 
 


