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CHECKLIST LITERATUUR ZOEKEN – UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
Tips & Tricks

Een literatuuronderzoek is een doorlopend proces dat je zelf stuurt. De volgende stappen
voer je een of meerdere keren uit voordat je van een betrouwbaar literatuuronderzoek
kunt spreken. Het schrijfproces is hier natuurlijk al (deels) in verweven.

Onderwerp kiezen

Zoek een onderwerp dat je aanspreekt via
websites, social media, kranten, tijdschriften,
handboeken of encyclopedieën

Onderzoeksvraag
formuleren

Specificeer je onderwerp en formuleer een
onderzoeksvraag en eventuele deelvragen.
Duik in de vakliteratuur op zoek naar aspecten
die je interesseren.

Kernbegrippen en
synoniemen
bedenken

Kijk in vakencyclopedieën, Wikipedia of review
artikelen om bekend te raken met de
vaktermen over je onderwerp. Noteer de
kernbegrippen en hun synoniemen.

Publicatietype
bepalen

Welk type informatie past het beste bij de
informatie die je zoekt? Zoek je actualiteiten,
achtergrondinformatie of bijvoorbeeld
kwantitatieve data?

Zoeksystemen
kiezen

Welk zoeksysteem heb je nodig? (bijv. Google
Scholar, RUQuest, Rechtsorde, Orbis, PubMed,
Web of Science).

NIET: Overbevissing
WEL: Wat is de invloed
van verschillende
vangstmethoden op
tong en schol? Meer
info kijk hier.

Veel zoeksystemen zijn
Engelstalig. Zorg dat je
de juiste Engelse termen
kent, gebruik bijv. een
thesaurus.

Bekijk dit overzicht.

Blijf op de hoogte van
nieuwe publicaties
m.b.v. alerts, als het
zoeksysteem dit
mogelijk maakt. Voor
dit soort zaken kun je
vaak een gratis account
maken.

.

Zoeken

Zoek systematisch, combineer de kernbegrippen
en synoniemen m.b.v. zoekoperatoren. Evalueer
o.b.v. hoeveelheid en kwaliteit, herzie dan je
zoekopdracht.
Zoek of volg citaties, via de referenties van een
artikel of boek voor oudere (overzichts)literatuur. Je kunt ook kijken of een voor jou
relevant artikel wordt geciteerd in latere
publicaties.

Documenteren

Noteer je ‘zoekstrategie’: denk aan zoektermen,
zoekopties, combinaties die je hebt gemaakt, de
filters die je hebt gebruikt etc. Verzamel je
referenties, bijv. met EndNote, Mendeley of
Zotero.

MEER WETEN?





Check ru.nl/ubn/elite voor onze e-learning
Doe onze quiz: 'Hoe vermijd je plagiaat?' of check deze video
Voor hulp bij het schrijven van je paper, scriptie of werkstuk
neem contact op met Academisch Schrijfcentrum Nijmegen

Ons zoeksystemen A-Z
geeft je een overzicht
van alle zoeksystemen.
Info voor jouw
vakgebied vind je in
onze UBgidsen
libguides.ru.nl/vakgebie
den.

Sla je zoekhistorie op
indien het zoeksysteem
dit mogelijk maakt of
kopieer deze naar bijv.
Word of bijv. een
notitie- app.

