Zoeken & Vinden

Zoeken & Vinden
Wegwijs in informatie, databanken en
e-books voor studie en onderzoek
Studiecentrum CHE
Uitgave 2021/2022

Zoeken & Vinden

1

Zoeken naar vakliteratuur en bronnen

Tijdens je studie moeten regelmatig werkstukken etc. gemaakt worden en wie afstudeert
moet vrijwel altijd een scriptie of afstudeerwerkstuk maken of een onderzoek doen. Het
zoeken naar relevante bronnen, informatie en literatuur valt hier altijd onder. In de
huidige kennismaatschappij komt informatie steeds sneller en in steeds grotere
hoeveelheden beschikbaar. Deze informatie is te vinden in databanken, journals en
boeken (en e-books). Hierdoor is het zoeken en vinden van geschikte bronnen een
veelomvattende en tijdrovende bezigheid.

Wat biedt het Studiecentrum?

Deze brochure wil studenten behulpzaam zijn bij het zoeken naar en verwerven van
informatie en geschikte literatuur. Informatie, die binnen de hogeschool beschikbaar is
(boeken, tijdschriften, e-books) maar ook informatie die extern is opgeslagen in andere
bibliotheken en in (digitale)bestanden.

Inhoud van deze brochure

De brochure begint met een introductie op de website. Daarna wordt ingegaan op
algemene zoekmachines (zoals Google-scholar) en vervolgens op een aantal specifieke
digitale portals en databanken voor onderwijs en onderzoek.
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Waar ga ik zoeken? www.studiecentrumche.nl
Alle diensten zijn te vinden op de website www.studiecentrumche.nl
(in Portaal ‘portaal.che.nl’ staat een directe verwijzingen naar deze website van het
Studiecentrum).

De website studiecentrumche.nl vormt de toegangspoort tot een uitgebreid
informatieaanbod.
Op de pagina’s van het Studiecentrum kan je verschillende dingen doen. Variërend van
interne diensten, zoals verlengen en reserveren, tot het zoeken in de digitale bibliotheek:
de diverse databanken die gebruikt kunnen worden bij het zoeken naar kwalitatief goede
informatie en het raadplegen van e-books.
Alle overige informatie over het Studiecentrum staat eveneens op de website, zoals onze
openingstijden en uitleenregels.

Op de homepage staan direct verwijzingen naar de catalogus, de optie om boeken te
reserveren of te verlengen en naar de databanken en e-books.
Op de website staan ook een groot aantal instructievideo’s waarop in enkele minuten
wordt uitgelegd hoe het zoeken in databanken of naar ebooks werkt (kijk onder
‘ondersteuning-informatievaardigheden’.
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Catalogus Studiecentrum CHE

De catalogus verwijst naar de in het Studiecentrum aanwezige boeken en materialen.
Alle boeken kunnen worden gereserveerd. Boeken die je zelf hebt geleend kun je
verlengen. In beide gevallen voer je hiervoor je studentnummer en je geboortedatum in.
Het is mogelijk om meerdere malen boeken te verlengen, tenzij een andere gebruiker het
betreffende boek heeft gereserveerd. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt boete
berekend.

In de catalogus staan geen artikelen uit tijdschriften. Wel is het mogelijk om te zien op
welke tijdschriften het Studiecentrum een abonnement heeft. De aanwezige boeken en
andere materialen staan op een onderwerpscodering in de kasten in het Studiecentrum.
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Google en Google-Scholar

Met Google kan een enorme hoeveelheid informatie worden gevonden. Deze hoeveelheid
zegt echter helemaal niets over de kwaliteit van de informatie en de bruikbaarheid in het
hoger onderwijs. Daarom is het onverstandig om deze informatie zonder bronnenverificatie op te nemen in een onderwijs- of onderzoeksproduct. Via Google-Scholar en
komt steeds meer hoogwaardige kennis vrij beschikbaar. Scholar is een goede beginpunt
voor onderzoek.
 Gebruik altijd de optie ‘geavanceerd zoeken’ voor betere zoekresultaten.
Een belangrijke factor is het gebruik van de juiste zoekwoorden (trefwoorden of
keywords). Door een divers gebruik van één of meerdere trefwoorden in het Nederlands of
het Engels ontstaan betere zoekresultaten. Onbevredigende zoekresultaten zijn doorgaans
het gevolg van het gebruik van de verkeerde (te specialistische of juiste te algemene)
trefwoorden.
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Zoeken met “CHE Search”

Het is mogelijk om de hele (digitale) collectie in één keer te doorzoeken. Hiervoor hebben
we de zoekmachine “CHE Search”. Deze zoekmachine is te vinden op de hoofdpagina van
de website en op de pagina met databanken. “CHE Search” doorzoekt zowel de
databanken, als de catalogus en neemt ook de e-books mee.
Zoeken met behulp van ‘Geavanceerd zoeken’ opent veel extra mogelijkheden

Er zijn binnen ‘CHE Search’ diverse zoekopties en filtermogelijkheden (zoals o.a. op
periodes of materiaalsoorten).
Log in CHE Search altijd eerst in om toegang te krijgen tot alle artikelen
(Wie beter thuis is in de diverse databanken of grondiger wil zoeken kan direct in een
databank gaan zoeken)

Tijdschriften (A-Z lijst)

Onder de tab ‘Publicaties’ kan je zien op welke journals de CHE een (digitaal) abonnement
heeft en in welke databank het tijdschrift wordt aangeboden. Van hieruit kan de gebruiker
dan verder zoeken naar het gezochte tijdschrift of de juiste aflevering.
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Databanken

Databanken zijn digitale bestanden met digitale tijdschriften (e-journals) en vakinformatie. Omdat het om hoogwaardige informatie gaat is deze vaak niet gratis. De CHE
heeft een zgn. licentie op deze databanken afgesloten, waardoor studenten en
medewerkers van de CHE deze informatie wel kosteloos kunnen raadplegen.
Om te zien welke databanken voor jouw opleiding van belang zijn is het mogelijk om
gebruik te maken van een selectiefilter.
Alle databanken zijn zowel op de hogeschool als ook thuis te benaderen (bij sommige
databanken is een aparte extra inlog wenselijk, dit staat altijd vermeld).
In deze brochure komen de belangrijkste databanken aan de orde. Maar er zijn er meer.
Met behulp van CHE Search kan je gelijktijdig in alle databanken een zoekopdracht
geven met één of meer zoekwoorden
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Databanken en e-journals uitgelicht
De meeste databanken bieden toegang tot full-text artikelen. Dat wil zeggen dat het
complete tijdschritenartikel vrij beschikbaar is op de eigen werkplek.
De volgende databanken zijn onder meer op de CHE beschikbaar:
1. Academic Search (EBSCO)
Database met (fulltext) artikelen uit bijna 5000 elektronische tijdschriften
(engelstalig). Verder samenvattingen van artikelen uit vele honderden andere
tijdschriften.
Alle vakgebieden zijn vertegenwoordigd. Zoeken met Engelstalige zoektermen!

TIP 1: vink op de homepage direct het knopje ‘Full Text’ aan wanneer je alleen full
text artikelen wilt zien. Anders krijg je ook niet beschikbare artikelen met alleen een
samenvatting.
Tip 2: wie wil weten welke tijdschriften er in Academic Search zitten moet klikken op
de knop ‘publications’ of op de knop ‘title list’.
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2. Science Direct
Science Direct bevat meer dan tien miljoen artikelen, Science Direct is een product
van de bekende uitgever Elsevier. Voor betere zoekresultaten is het slim om de optie
‘Advanced Search’ te gebruiken.

3. SAGE
Deze grote databank biedt toegang tot de e-journals van de gerenommeerde
uitgeverij SAGE.
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4. WILEY Online Library
Omvangrijke databank met toegang tot de e-journals van de grote internationale
uitgeverij Wiley.

5. Nexis Uni (zoeken in NL kranten en tijdschriften)
Digitaal zoeken in de artikelen van ‘De Volkskrant’, ‘Trouw’, ‘NRC-Handelsblad’,
‘Algemeen Dagblad’ ‘Nederlands Dagblad’ ‘Reformatorisch Dagblad’en ‘Het Parool’.
Actueel tot en met de krant van vandaag. Uitgebreide zoekmogelijkheden op
onderwerp, titel, auteur, krant en datum. Ook een aantal (opinie)tijdschriften is
opgenomen.

6
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6.SpringerLink
Toegang tot miljoenen artikelen van uitgeverij Springer. Met o.a. veel Nederlandstalige
vakbladen waaronder TVZ en Nursing

Zoektip: vink na je zoekactie op onderwerp het ‘Preview only’ uit om alleen die artikelen
te zien waar je full-text toegang toe hebt.
7. Cinahl (Verpleegkunde)
Cinahl is de belangrijkste internationale verpleegkundige database. Biedt toegang tot 3000
journals, waarvan ruim 600 met fulltext artikelen.
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8. Cochrane Library (Verpleegkunde)
Verzameling databanken op het gebied van ‘evidence based medicine’.

9. Pubmed (Verpleegkunde)
Gratis databank met verwijzingen naar miljoenen (bio)medische artikelen.

Zoektip 1: gebruik de tutorials (filmpjes) voor handige uitleg bij het zoeken
Zoektip 2: gebruik bij voorkeur de MESH-database als zoekingang. Hiermee zoek je met
behulp van goedgekeurde keywords
Zoektip 3: gebruik de filters in de resultatenlijst om je zoekresultaat te beperken
Zoektip 4: alleen de 'free fulltext' artikelen geven toegang tot gratis artikelen
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10. HBO-Kennisbank
De HBO-Kennisbank (www.hbo-kennisbank.nl) is de etalage van de hogescholen en biedt
toegang tot kennisproducten van studenten, docenten en lectoren. De HBO-Kennisbank is
uniek doordat zowel lesmateriaal als publicaties, scripties en stageverslagen makkelijk
digitaal vindbaar zijn gemaakt. Sinds 2008 is de CHE bij de hbo-kennisbank aangesloten. In
samenwerking met de opleidingen zullen zoveel mogelijk afstudeerproducten in de HBOKennisbank worden geplaatst. Afgesproken is dat alleen afstudeerproducten die met een
7 of hoger zijn beoordeeld in de HBO-Kennisbank worden opgenomen. Hierdoor komen
deze CHE-publicaties beschikbaar voor een groot publiek. Meer informatie is beschikbaar
op de pagina’s van het Studiecentrum op de website of aan de balie.

11. Narcis
De gratis databank Narcis van de Nederlandse universiteiten biedt toegang tot
wetenschappelijke informatie en bevat meer dan een miljoen publicaties, waaronder
veel proefschriften.
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12. Invert (Verpleegkunde)
Database met titels van tijdschriftenartikelen van uit ongeveer vijftig Nederlandstalige
verpleegkundige vakbladen. 2500 artikelen per jaar. Let op: voornamelijk verwijzingen
naar titels. Sinds kort links naar full text op de site van de uitgever. Voor de niet fulltext beschikbare artikelen kan in het Studiecentrum gezocht worden naar het
betreffende tijdschrift (voor zover het Studiecentrum daarop is geabonneerd).

13. Beeld en Geluid op school
Duizenden uren ‘streaming-video’ programma’s van met name de Nederlandse
publieke omroep, zoals het Journaal, Netwerk, Zembla en talloze andere programma’s
en documentaires. Om te zoeken klik op: Log in en klik vervolgens op inloggen met
‘Surf Conext’ en dan op het CHE-logo.
Met behulp van de virtuele snijmachine kunnen fragmenten uitgesneden worden en
bijvoorbeeld worden opgeslagen op het bureaublad of verwerkt in een powerpointpresentatie.
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14. Nexis Dossier (BKM en Communicatie)
Nexis Dossier bevat bedrijfsinformatie van 2,5 miljoen Nederlandse bedrijven.

15. Onderwijsdatabank
De ‘Onderwijsdatabank is de online informatiedatabank voor het onderwijs. Bevat onder
meer het ‘Tijdschriftenplein’ en vele dossiers.

Zoeken & Vinden

15

16. Sociaal digitaal en Pedagogiek digitaal (Social Work en Educatie)
In deze digitale bronnen voor het sociale domein en pedagogiek staan Nederlandstalige
tijdschriftenartikelen (o.a. toegang tot SOZIO en PIP), boeken en beleidsdocumenten.
Let op: op deze bestanden moet je inloggen. De gegevens hiervoor zijn niet openbaar en
staan daarom op de Studiecentrumpagina op TOPdesk.

Toegang tot overige tijdschriften
Op TOPDESK staan nog een aantal vooral Nederlandstalige, tijdschriften, die niet in
bovengenoemde databanken zitten, maar wel via een gebruikersnaam en een
wachtwoord toegang bieden tot de digitale versie en het archief. Hier vind je o.a. De
Nieuwe Koers,Klik, NTZ, De Psycholoog, Leadership, Jeugd in School en Wereld, De
Wereld van het Jonge Kind en Pedagogiek. Kijk hiervoor op de tegel ‘Studiecentrum’ en
kies voor ‘Tijdschriften met inlogcodes’.
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E-Books
Het Studiecentrum bezit een collectie vooral Nederlandstalige e-books op diverse
vakgebieden. Kies op de site voor ‘E-books’. In de meeste gevallen kan één persoon
gelijktijdig van een e-book gebruik maken. Als een boek in gebruik is, probeer het dan
later opnieuw. Wanneer het niet lukt om een boek te openen ligt dit vaak aan de
gebruikte browser, stap dan over op een ander (bijv. Chrome of Firefox).
Je kunt kiezen voor drie platforms (Ebsco, Boomportaal en Pearson). In elk van deze
platforms staan verschillende boeken! De meeste boeken kunnen ook rechtstreeks
worden opgezocht via de catalogus of via CHE Search.

Worldcat
Worldcat is een internationale bibliotheekcatalogus, die een gebruiker oa laat zien in
welke bibliotheek in de omgeving een bepaald boek of artikel beschikbaar is.
Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek
Zeker in de afstudeerfase kan het raadzaam zijn om een universiteitsbibliotheek te
raadplegen. Voor meestal een gering bedrag kunnen hbo-studenten en medewerkers lid
worden. Raadpleeg de website van de betreffende bibliotheek voor meer informatie.
CHE studenten kunnen bij de Koninklijke Bibliotheek voor € 7,50 een lidmaatschap
afsluiten en toegang krijgen tot een groot aantal digitale bestanden (kijk op www.kb.nl) .
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)
Het Studiecentrum beschikt over een grote (digitale) collectie. Maar we hebben natuurlijk
niet alles. Wanneer je niet aanwezige boeken of artikelen wilt inzien en gebruiken is er de
mogelijkheid van het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) .
Studenten en medewerkers kunnen bij het Studiecentrum via IBL boeken of artikelen
aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.
(Voor medewerkers geldt dat aanvragen ten behoeve van het onderwijs of onderzoek
onder een andere regeling vallen.)
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Toezending aan de aanvragende bibliotheek vindt meestal binnen enkele dagen plaats. De
uitleentermijn is volgens de regeling van de leverende bibliotheek. Kijk op
studiecentrumche.nl onder ‘diensten - Lenen van andere bibliotheken’ voor meer
informatie.

Tenslotte…

Voor vragen over bovenstaande informatie kun je terecht in het Studiecentrum, op
www.studiecentrumche.nl of via studiecentrum@che.nl.
Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het spreekuur literatuursearch. Tijdens dit
spreekuur helpen we je gericht bij het zoeken naar literatuur. Maak een (online) afspraak
op ons mailadres studiecentrum@che.nl

