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ZOEKEN IN NARCIS   

 

EENVOUDIG ZOEKEN 

ZOEKEN PER TYPE INFORMATIE 

TIPS & TRUCS  

 

EENVOUDIG ZOEKEN  

 
Wanneer je NARCIS opent kom je automatisch bij de zoekbalk voor eenvoudig zoeken.  

 

Meerdere zoektermen combineert NARCIS standaard met AND: alle genoemde woorden moeten 
ergens voorkomen, maar niet per se naast elkaar of in hetzelfde veld.  
 

Als je wilt dat meerdere zoektermen meerdere zoektermen in de opgegeven volgorde naast elkaar 
voorkomen, kun je dubbele aanhalingstekens “…” gebruiken, bijvoorbeeld “social media”.  

Wil je artikelen met de ene óf de andere term vinden, maak dan gebruik van OR.  
Voorbeeld: jeugd OR kind. 

Gebruik zowel Nederlandse als Engelse termen. Voorbeeld: mensenrechten OR human rigths 

 

In de menubalk boven de resultatenlijst kun je de resultaten verfijnen. 

Nadat je je resultaten hebt verfijnd, kun je links van de resultatenlijst verder verfijnen, bijvoorbeeld op 

publicatietype, publicatiedatum, open / gesloten access of (academische) instelling. 

 

Bij publicaties met open access kun je vanuit de beschrijving direct doorklikken naar de publicatie,  

bij gesloten access krijg je enkel de beschrijving van de publicatie.  
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ZOEKEN PER TYPE INFORMATIE 

 
Voer je zoektermen in en open via het pijltje de keuzelijst voor een specifiek type bron, persoon of 
organisatie. 

 

 

      
 

 

 

Aan de linkerkant vind je onder   verscheiden opties om je zoekresultaat 
verder te filteren, bijvoorbeeld op publicatiedatum. 

 

TIPS & TRUCS 
 

 Je kunt woorden afbreken met een * . Voorbeeld: jeugd* geeft ook alle resultaten over 
jeugdbescherming, jeugdigen, jeugdrecht etc. 
 

 Je kunt zoeken op achternaam of op achternaam en voorletters van auteurs of onderzoekers, 
voornamen worden vaak niet weergegeven. 
 

 Je kunt zoeken met combinaties van AND en OR, daarbij maak je groepen van woorden met 
behulp van haakjes (   ).  
Voorbeeld:  (jeugd OR kind) AND taal  geeft resultaten die allemaal het woord taal bevatten 
en één van de woorden jeugd of kind. 

 
 
Publicaties: Publicaties (o.a. proefschriften en 
onderzoeksresultaten) van alle Nederlandse 
universiteiten en een aantal onderzoeksinstellingen 

Datasets: Datasets over sociale wetenschappen en 
humaniora in Nederland, afkomstig van DANS 

Onderzoek: Informatie over lopend en recentelijk 
afgesloten onderzoek 

Personen: Informatie over wetenschappers in Nederland 

Organisaties: Informatie over onderzoeksinstituten in 
Nederland 


