ZOEKEN IN ACADEMIA
EENVOUDIG ZOEKEN
UITGEBREID ZOEKEN
TIPS & TRUCS
Academia bevat een selectie uit de programma’s die worden uitgezonden door de publieke omroep.
De programma’s zijn voorzien van een uitgebreide beschrijving van de inhoud. Je kunt op alle
woorden van deze inhoudsbeschrijving zoeken.
Zoeken kan op twee manieren: eenvoudig en uitgebreid. De uitgebreide zoekfunctie heeft de
voorkeur, omdat je hiermee heel gericht naar een programma kunt zoeken.
Een paar algemene zoektips:
-

Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd met AND: alle woorden moeten in
het zoekresultaat voorkomen.

-

Je hoeft niet het volledige woord in te typen. Zoek je bijv. op drug dan krijg je ook resultaten
met bijvoorbeeld de woorden drugs, drugsgebruik en drugsprobleem in de beschrijving.
Dit kan heel handig zijn, maar soms ook lastig. Je kunt het echter niet uitzetten.

EENVOUDIG ZOEKEN
Klik op de startpagina van Academia (bureaublad) op het tabblad Zoeken of de button Zoeken &
Vinden daaronder.

Dit brengt je bij de zoekbalk voor eenvoudig zoeken.
Typ één of meer zoektermen in, gescheiden door een spatie.
Meerdere zoektermen combineert Academia automatisch met AND: alle woorden moeten in het
zoekresultaat voorkomen.
De zoektermen kunnen voorkomen in de titel van het programma, de trefwoorden en de
inhoudsbeschrijving.

Bovenaan de resultatenlijst zie je hoeveel resultaten zijn gevonden.

De zoekresultaten zijn standaard gesorteerd op relevantie: hoe vaker je zoektermen voorkomen in
de beschrijving, hoe hoger dit programma in je resultatenlijst staat.
Je kunt ook sorteren op titel en datum.
Bij datum komt het meest recente programma bovenaan te staan.
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UITGEBREID ZOEKEN
Rechts naast de standaard zoekbalk staat de button voor Uitgebreid zoeken.

De uitgebreide zoekfunctie biedt meer mogelijkheden om zoektermen te combineren, en een aantal
handige filteropties.
Als je meerdere zoektermen intypt, worden deze automatisch gecombineerd met AND: alle
zoektermen moeten in de beschrijving of titel van het programma voorkomen.
Wil je dat tenminste één van je zoektermen in de beschrijving voorkomt (OF), vink dan Zoek op
aparte woorden aan.

Wil je programmabeschrijvingen met bepaalde woorden uitsluiten, vul deze woorden dan in bij zonder
de woorden.
Zoek je programma’s die zijn uitgezonden binnen een bepaalde periode, dan kun je de begin- en
einddatum van die periode in de datumvelden opgeven.
Met de filteroptie kun je nog gerichter zoeken. Hier kun je opgeven in welk deel van de programmabeschrijving je zoektermen moeten voorkomen, bijvoorbeeld titel, omroep of beschrijving.
De gewenste filter vind je bij

Met

Zet je zoekterm(en) wel in de zoekbalk rechts naast
de filter.

kun je een filter toevoegen of verwijderen.
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TIPS & TRUCS
•

Je kunt de gevonden programma’s niet downloaden. Elk programma is voorzien van een
URL. Deze vind je bij het programma onder de kop EMBED EN LINK. Je vind hier een code
om het programma te embedden in bijvoorbeeld een blog of website en een link om te
verwerken in bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie.

•

De redactie van Academia stelt verschillende dossiers samen, waarin programma’s
gegroepeerd worden per thema. Deze thema’s worden gekozen aan de hand van suggesties
uit het onderwijsveld.
Deze dossiers vind je onder de knop dossiers op de homepage.

•

Onder ieder programma vind je de optie snijd fragment. Hiermee open je een edit tool,
waarmee je gedeeltes uit een programma kunt snijden en opslaan.

Het resultaat bewaar je als URL. Deze kun je kopiëren en verwerken in bijvoorbeeld een
PowerPoint-presentatie.
•

Je hebt binnen Academia ook een afgeschermde werkplek tot je beschikking, waar je
bestanden en zelfgemaakte fragmenten kunt beheren en, als je wilt, delen met anderen.
Hiervoor moet je inloggen met je HvA-gegevens.

•

Academia heeft een uitgebreide hulp-functie, met FAQ’s, instructiefilmjes en een handleiding.
Deze vind je onder het tabblad hulp en bij de vraagtekens.

•

Filmpje Eenvoudig zoeken http://www.academia.nl/faq/28341#t28353n2085

•

Filmpje Uitgebreid zoeken http://www.academia.nl/node/2083
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