LexisNexis® Krantenbank Handleiding
De Krantenbank van LexisNexis bevat een enorme hoeveelheid artikelen uit zowel Nederlandse als internationale
kranten en tijdschriften. Je kunt op een eenvoudige manier zoeken en zo artikelen vinden die je kunt gebruiken voor
bijvoorbeeld je presentatie of werkstuk.

Zoekscherm

1
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Wijzig eventueel de taal van het zoekscherm naar Duits, Engels of Frans.
Kies Uitgebreid zoeken voor uitgebreide zoekmogelijkheden en Snel zoeken voor eenvoudige zoekvragen.
Booleaans zoeken is een vorm van uitgebreid zoeken waarbij je gebruikt maakt van zoekcommando’s
en connectoren (bijv. AND, OR, AND NOT) zodat je verschillende zoektermen kunt combineren. De hier
beschreven stappen zijn gebaseerd op het zoekscherm Uitgebreid zoeken.
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Typ hier je zoekwoorden.
Geef aan waar de zoekterm mag voorkomen. Bijvoorbeeld in het hele document of alleen in de kop (titel) of
inleiding.
Geef, wanneer je meerdere zoektermen invoert, aan wat de relatie moet zijn tussen deze woorden. Als ze beiden
moeten voorkomen kies je voor ‘En’. Als minimaal een van beide zoektermen moet voorkomen kies je voor Of.
Kies de periode, bijvoorbeeld vandaag, afgelopen week of afgelopen jaar, of vul de data van de periode in.
Selecteer de bronnengroep waarin je wilt zoeken. Wanneer jouw school alleen een abonnement heeft op de
Nederlandse kranten zoekt het systeem automatisch in de Nederlandstalige bronnen.
Selecteer eventueel de bron(nen) waarin je wilt zoeken. Als je niets selecteert, zoekt het systeem automatisch
in alle bronnen. Door op het -symbool te klikken, krijg je meer informatie over de bron.
Klik op de knop Zoeken.
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Resultaten bekijken
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Klik op de titel van het artikel om de volledige tekst te lezen.
Gebruik Resultaten verfijnen om binnen je huidige
zoekresultaten naar specifiekere woorden te zoeken.
Pas je zoekvraag aan.
Sorteer de resultaten op nieuwste eerst, oudste eerst of
relevantie.
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Sorteer op soort bron, of selecteer specifieke publicaties.
Selecteer de relevante artikelen door in de hokjes te
klikken.
Print, e-mail, of download de geselecteerde artikelen.

Zoektips
•
•

•

•

•

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Voorbeeld: Internet vindt ook internet
Door een uitroepteken achter de zoekterm te plaatsen wordt de zoekterm aangevuld. Gebruik maximaal een
uitroepteken aan het einde van de zoekterm.
Voorbeeld: Bank! → bankwezen, bankgeheim, bankpas
De asterisk (*} vervangt een letter in een zoekterm. Het aantal asterisken dat je kunt gebruiken is onbeperkt. Je mag de
asterisk niet als eerste letter gebruiken.
Voorbeeld: lo*atie → locatie en lokatie
Woorden worden standaard verlengd met de Engelse meervoudsvorm.
Voorbeeld: nieuw vindt ook nieuws (je kunt dit voorkomen door wanneer je op ‘nieuw’ zoekt te zoeken met
singular(nieuw). Als je alleen ‘nieuws’ wilt kun je zoeken op plural(nieuws).
Klik voor een overzicht van de connectoren en zoekcommando’s op de link ‘Overzicht connectoren’ in het zoekscherm
‘Booleaans zoeken’.
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