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ZOEKEN IN NAVIGATOR   

INLOGGEN  

GLOBAAL ZOEKEN  

SPECIFIEK ZOEKEN 

TIPS & TRUCS 
 

Databank Navigator van uitgeverij Kluwer bevat full text documenten uit verschillende 
soorten bronnen: wet- en regelgeving, artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie en 
vakliteratuur. Je kunt in deze bronnen via een zoekmachine direct of stapsgewijs zoeken. 

 
INLOGGEN  

Je logt in via drie stappen. Op de inlogpagina van Kluwer klik je op “WO/HBO” (met de 
invoervelden voor e-mailadres en wachtwoord doe je niets). 
 

 

 

 

 
In het volgende scherm tik je in Hogeschool en kies je voor Hogeschool van Amsterdam 
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Vervolgens log je in met je HvA-ID en wachtwoord. 

 

GLOBAAL ZOEKEN 

Als je wilt weten wat er over een onderwerp in de Navigator te vinden is, kun je 
gebruikmaken van de zoekbalk bovenin het startscherm. 

In de zoekbalk vul je één zoekterm in, of een combinatie van zoektermen. Door vervolgens 

op Zoek te klikken, doorzoek je alle documenten in de Navigator.  

 

 

 

 

Meerdere zoektermen combineert Navigator automatisch met AND: alle genoemde 
woorden moeten ergens voorkomen, maar niet per se naast elkaar of in hetzelfde veld.  
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Als je wilt dat meerdere zoektermen in de opgegeven volgorde naast elkaar voorkomen 
kun je dubbele aanhalingstekens “…” gebruiken, bijvoorbeeld      “1,5 meter”.  

Wil je teksten met de ene óf de andere term vinden, plaats dan OR tussen je zoektermen. 
Wil je een term uitsluiten, dan zet je NOT voor de term die je er niet bij wilt vinden . 

Verder kun je gebruik maken van: 

* Om nul of meerdere tekens aan het begin, binnen of aan het eind van een zoekterm te vervangen.  

Voorbeelden:  

Met onder*raad vind je ondernemingsraad 

Met ondernemingsra* vind je onder meer ondernemingsraad en ondernemingsraden 

? Vervangt exact één teken in een zoekterm. Voorbeeld:   

Publi?atie  geeft als resultaat: publicatie en publikatie 

 

HET ZOEKRESULTAAT 

Na een zoekactie krijg je een lijst met de gevonden documenten. Je kunt nu achteraf het 
zoekresultaat verfijnen.   

In het linker menu vind je  filteropties (1) waarmee je je zoekresultaat kunt verfijnen op 
soort informatie, uitgave, datum, rechtsgebied of wetnaam. 

Rechtsboven kun je de weergave (2) van de resultaten instellen: kort of uitgebreid met 
korte samenvatting (3) of op soort informatie.  Ook kun je er voor kiezen of je resultaten 
wilt laten sorteren op Relevantie of op Datum. 
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Weergave op soort informatie ziet er zo uit: 

 

 

Bij elk zoekresultaat zie je aan het icoontje met wat voor soort document je te maken hebt. 

 
vakliteratuur 

 
commentaar 

 
wet- en regelgeving 

 
Jurisprudentie 

 

Bij het uiteindelijke document heb je verschillende mogelijkheden om handig door de tekst te 
navigeren:  

De inhoudsopgave geeft de hoofdstukken / artikelen van de publicatie aanklikbaar weer.  

Als je in een oogopslag wilt zien waar je zoektermen in de tekst staan, kun je Zoektermen markeren 
aanvinken. 

 

Naast het document vind je links nog een handige knoppenbalk met mogelijkheden om 
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te printen, te downloaden en te e-mailen of om de tekstgrootte aan te passen. 

Om het document een volgende keer snel terug te vinden kun je directe link bewaren  

of het als favoriet opslaan.  

 

 

 

UITGEBREID ZOEKEN 

Als je al precies weet wat je zoekt is Uitgebreid zoeken wellicht een optie. 

 
Je kunt via het dit zoekscherm vooraf al filteropties instellen of aangeven welk specifiek wetsartikel, 
ECLI of vindplaats  je zoekt. 

Ook kun je aanvinken welke soort informatie of uitgave je zoekt en of dit wilt zoeken binnen een 
bepaald vakgebied. 
Je kunt ook vooraf filteren op datum. Het gaat hierbij om de datum van inwerkingtreding, geldigheid, 
uitspraak of publicatie. 

De ingestelde filters staan ook in de zoekbalk vermeld. 
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TIPS & TRUCS 

- Je kunt bladeren door de aparte uitgaven die in Navigator zitten. Via de knop Uitgaven kom 
je bij een alfabetische lijst met boeken(series) en tijdschriften. Je kunt je bij die lijst ook 
aanmelden voor alerts op nieuwe afleveringen van tijdschriften. 
 

- Je kunt bij ieder document notities of markeringen maken. Ook kun je die documenten van 
een eigen label voorzien, zodat je deze makkelijk kunt groeperen en terugvinden via Mijn 
Navigator. Mijn Navigator vind je als je op je naam klikt  boven in het scherm. 
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