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ZOEKEN IN HVA KENNISBANK    
 

SNEL ZOEKEN  

GEAVANCEERD ZOEKEN 

TIPS & TRUCS 

 
In de HvA Kennisbank kun je op twee manieren zoeken: snel en geavanceerd. 

Maak bij voorkeur gebruik van geavanceerd zoeken. Hierbij kun je zoektermen combineren en een 
aantal filters gebruiken, bijvoorbeeld om alleen scripties van je eigen opleiding zoeken. 

 
SNEL ZOEKEN 

Eenvoudig zoeken is vooral handig als je met maar één zoekterm wilt zoeken. Gebruik je meerdere 
zoektermen in één zoekbalk worden deze als exacte woordcombinatie gezocht.  

Bijvoorbeeld de zoekactie  

 

 

levert alleen records waarin exact de woordcombinatie “onderzoek beleid” voorkomt.  

Records waarin bijvoorbeeld “onderzoek en beleid” staat, worden niet gevonden.  

Wil je met meerdere woorden zoeken, maar niet met een exacte woordcombinatie kun je beter  
gebruik maken van Geavanceerd zoeken.  

 
GEAVANCEERD ZOEKEN 

In geavanceerd zoeken kun je zoeken met een zoekformulier waarin je makkelijk zoektermen kunt 
combineren en de zoekactie kunt verfijnen. 

 

 

 

 

 

Om met meerdere woorden te zoeken zet je elk woord in een afzonderlijk zoekveld.  

Selecteer hoe je de woorden wilt combineren.  

Gebruik EN als beide woorden moeten voorkomen. De woorden hoeven dan niet direct naast elkaar 
te staan.  

 

 

 

 
 
Gebuik OF als je wilt dat tenminste één van de woorden voorkomt. NOT kun je gebruiken als een 
woord niet mag voorkomen.   
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TIPS & TRUCS 

SCRIPTIES VAN JE EIGEN OPLEIDING ZOEKEN 

Om  scripties van je eigen opleiding op te zoeken ga naar Geavanceerd zoeken.   

Selecteer bij Zoekactie verfijnen je opleiding. Geef eventueel nog een publicatierange op. 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEKEN MET WOORDVARIANTEN  

Je kunt een asterisk * gebruiken om te zoeken op een woordstam. Je kunt met de asterisk een 
willekeurig aantal tekens het eind van een woord(stam) vervangen. Bijvoorbeeld: 

Taal* 

Gebruik* 

 

 

taal, taalgedrag, taalverwerking 
gebruik, gebruiker, gebruiken, gebruiksvriendelijk  etc. 
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