
1 Zoeken op het internet 
 

Zoeken op het internet kan op verschillende manieren. 

 

1. Via zoekengines als: 

www.google.com 

www.zoeken.nl 

2. Via index pagina’s 

www.startpagina.nl 

www.index.com 

http://www.startnederland.nl/ 

3. Via onderwerp gerelateerde zoekprogramma’s 

http://www.science.uu.nl/zoeken/ 

http://nl.truveo.com/She-Blinded-Me-With-Science/id/2884731554 

http://www.onderzoekinformatie.nl/en/oi/nod/organisatie/ORG1239005/ 

http://www.narcis.info/organisation/RecordID/ORG1236737/Language/nl/;jsessionid=1ohz0j736f 

4. Via encyclopedieën 

www.wikipedia.nl 

5. Via links 

Elke site heeft vaak verwijzingen naar andere sites. 

Deze zijn soms zeer goed te gebruiken om extra en/of soort gelijke info te vinden. 

 

2 Zoeken met zoekwoorden 
 

Globaal zijn er drie verschillende manieren van zoeken 

1) op een van de ingevulde woorden 

2) bevat combinatie van woorden 

3) bevat de exacte zin 

 

een laatste manier van zoeken op binnen een domein. Dat wil zeggen als ik bij microsoft wil zoeken 

is het domein microsoft.com. 

 

2.1 alle woorden 

standaard worden alle websites weergegeven waar een van de woorden in voorkomt. 

 

2.2 Zoeken op combinatie 

Door voor de woorden een + te zetten worden alle websites  

vb:   toekomst +energie +techniek 

 

2.3 Zoeken op zinnen 

Door de zin tussen “   “  te zetten wordt op de exacte worden combinatie gezocht. 

Vb: “De toekomst van techniek m.b.t. energie opwekken” 

Als je een woord niet weet mag je hier een * voor invullen. 

Dit betekend elk willekeurig woord. 

Vb: “De energie behoefte is * mega Watt” 
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2.4 Zoeken in reeksen 

Als je een waarde zoekt tussen twee getallen kan je dat doen met … 

Vb: 100…1000 

Zoekt naar alles tussen de 100 en 1000. Combineer dat met bijvoorbeeld prijs en product. 

2.5 Domein 

De meeste zoekengines hebben de mogelijkheid om geavanceerd te zoeken. 

Onder de geavanceerde zoekopties zit meestal ook een stukje domein. 

Vul daar het laatste stukje van de websitenaam in en je zoekt alleen op deze site. 

 

2.6 Zoektermen (back to the future) 

 Cybernetica 

 Kunstmatige intelligentie 

 Nanotechnologie 

 Robotica 

 Artificial ege 

 Futuroloog (Arjen Kamphuis , Paul Ostendorf of Dr. Michio Kaku) 

 Biotechnologie 

 Neurale implantaten 

 Kunstmatig verbeterde zintuigen 

 

 

 


