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Uitwerking van Vragen en opdrachten
In dit hoofdstuk worden de antwoorden besproken op de ‘vragen en opdrachten’ waarmee
elk hoofdstuk is afgesloten. De uitwerking heeft als doel de juistheid van de gevonden
antwoorden te toetsen en biedt inzicht hoe de informatie kan worden verkregen.

Inleiding. Vragen en opdrachten
1. Leg uit wat de verschillen zijn tussen observatie, conversatie en consultatie
Observatie: Het directe en zintuiglijke contact met de wereld. Het ervaren van de wereld.
Conversatie: Het contact met anderen over de wereld. De wereld wordt beschreven door
anderen tijdens een persoonlijk contact. Dit kan dus ook over afstand zijn (chat, telefoon,
videoconferencing).
Consultatie: Het lezen over de wereld. De wereld wordt beschreven in afbeeldingen,
teksten, geluid, film, enzovoort. Dit kan dus ook contact over tijd zijn (een video-opname,
een brief, een e-mail).

Zie pagina 14-15.

2. Wat is documentaire informatie?
Alles wat we als mens zien, voelen, horen, enzovoort is informatie. Informatie is de
grondstof voor het handelen in de wereld. Gedocumenteerde informatie is niets anders
dan vastgelegde informatie op een bepaald medium. Het medium kan bijvoorbeeld
bestaan uit papier, microfiche, cd(-rom) of harddisk. Maar het kan ook een vergulde
aluminium plakkaat zijn, zoals die met de Pioneer-satelliet is meegestuurd (figuur is
afkomstig van NASA). Elk jaar verschijnen weer nieuwe informatiedragers op de markt
(bijvoorbeeld usb-stick).
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Zie pagina 3.

3. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deskresearch en
literatuuronderzoek?
Dat is een kwestie van definiëren. In het boek wordt aangesloten bij de gangbare visie dat
deskresearch vooral gedaan wordt om zakelijke informatie te zoeken, en dat
literatuuronderzoek plaatsvindt om wetenschappelijke publicaties te zoeken. Dit is echter
geen sterk onderscheid. Zakelijke informatie kan bijvoorbeeld best in wetenschappelijke
bronnen staan (denk aan artikelen over patenten of analyses van sectoren).
In het studieboek worden vooral zakelijke informatiebronnen behandeld (die geen
wetenschappelijke literatuur bevatten).

Zie pagina 15.

4. Wat zijn de voor- en nadelen van deskresearch?
Voordelen van deskresearch:
-

meestal goedkoper (de informatie is al voorhanden)

-

meestal sneller (het onderzoek heeft reeds plaatsgevonden)

-

beter? (de kwaliteit van rapporten kan erg goed zijn, afhankelijk van de makers)

Nadelen van deskresearch:
-

er is geen invloed op de verzameling van gegevens (waardoor het zelden helemaal
aansluit)

-

een goede inschatting van de kwaliteit van de verkregen informatie is soms lastig te
maken

-

anderen kunnen dezelfde informatie verwerven
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Zie pagina 15.

5. Welke plaats heeft het literatuuronderzoek in een onderzoeksproject?
Het literatuuronderzoek vindt plaats in het begin van een onderzoek. Daarmee wordt
systematisch in kaart gebracht welke gegevens reeds bekend zijn en welke kennis daar
nog aan moet worden toegevoegd. Het is een belangrijke fase die meestal leidt tot een
enigszins scherpere formulering van de probleemstelling.

Zie pagina 19.

6. Welke stappen kent de Big 6?
De stappen staan letterlijk in het boek beschreven:
Stap 1. Wat wil je eigenlijk weten?
Stap 2. Welke informatiebronnen zijn geschikt?
Stap 3. Waar kun je de juiste informatie vinden?
Stap 4. Hoe gebruik en beoordeel je de informatie?
Stap 5. Hoe verwerk je de informatie?
Stap 6. Wat is de kwaliteit van je rapportage?

Maar kijk ook eens op big6.com.

Zie pagina 22-26.

14 / 99

Uitwerkingen Deskresearch, tweede editie

Stap 1. Vragen en opdrachten
1. Wat maakt het formuleren van een goede probleemstelling zo moeilijk?
Het formuleren van een probleemstelling is lastig omdat deze al in een vroeg stadium van
het onderzoek moet worden opgeschreven. Meestal ontbreekt de kennis om goed in te
schatten wat de gevolgen van de vraag kunnen zijn. Ook is het scherp formuleren van de
vraag lastig: er is veelal veel kennis nodig om de juiste vraag te stellen.

Zie pagina 17.

2. Welke drie vraagtypen worden onderscheiden?
In het boek wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen vragen: referentie, oriëntatie en
inventarisatie. Inzicht in de verschillende vraagtypen is belangrijk omdat de gevraagde
informatie op een andere manier moet worden gevonden.

Referentievragen/quick reference zijn vragen die snel kunnen worden beantwoord door
bepaalde bronnen te raadplegen: denk aan biografische gegevens van een bekende
persoon, of het weer of een aandelenkoers. De gegevens liggen als het ware klaar om
gevonden te worden en kunnen direct worden gebruikt.

Oriëntatievragen op een onderwerp zijn er om een globale indruk te krijgen van een
probleem. Het onderwerp wordt als het ware verkend. De breedte wordt opgezocht om
vast te stellen welke kennis reeds beschikbaar is. Voorbeelden: Waarover zal ik mijn
scriptie schrijven? Welke trefwoorden zal ik gebruiken als ik zoek naar Supply Chain Event
Management? Waar kan ik een voorbeeld van een marktanalyse vinden? Waar kan ik
voorbeelden van een sociale kaart vinden?

Om iets grondig te onderzoeken gaat de student echt op onderzoek uit. Hij verdiept zich in
de informatie en probeert de informatie te analyseren. Hij inventariseert de beschikbare
kennis en wil deze gaan gebruiken. Voorbeelden: Hoe ontwikkel je een
informatiesysteem? Hoe maak je een marktanalyse? Hoe maak je een sociale kaart? Wat
is een productstrategie?
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Zie pagina 32-35.

3. Leg uit wat de criteria zijn voor een goede vraagstelling
Goede vragen zijn duidelijk geformuleerde vragen. Er wordt geen gebruik gemaakt van
ambigue of normatieve woorden. In de onderwijspraktijk formuleren studenten vaak
vragen waarin naar ‘de beste manier’ wordt gezocht. Dat heeft echter geen betekenis in
een probleemstelling. In de probleemstelling gaat het erom de verschillende manieren te
inventariseren en criteria te ontwikkelen om deze te kunnen beoordelen.

Een voorbeeld van een onduidelijke probleemstelling: ‘In hoeverre heeft Shell voldaan aan
de randvoorwaarden voor de invoering van competentiemanagement? Heeft
competentiemanagement bijgedragen aan de verbetering van leidinggeven door
managers ‘nieuwe stijl’? Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd?’

Deze probleemstelling bestaat eigenlijk uit twee verschillende vragen waarop met ‘ja’ of
‘nee’ kan worden geantwoord. Het is beter om de vraag op te splitsen in ‘Wat verstaat de
organisatie onder competentiemanagement?’ en ‘Hoe ziet de organisatie de relatie tussen
competentiemanagement en leidinggeven?’. Maar dan blijven het algemeen
geformuleerde woorden die eigenlijk meer vragen oproepen dan ze beantwoorden. Het
vereist een heldere analyse van de begrippen alvorens aan het onderzoek kan worden
begonnen.

De belangrijkste criteria worden even op een rijtje gezet: de vraag heeft een duidelijke
betekenis; het is mogelijk om überhaupt een antwoord te geven; het antwoord is ook zinvol
voor de vragensteller; en ten slotte voegt het antwoord kennis toe: er wordt iets ‘ontdekt’
wat daarvoor nog bekend was. Kernvraag: welke uitspraken wil de onderzoeker gaan
doen met de resultaten?

Zie pagina 43.

4. Wat is de relatie tussen een probleemstelling en een zoekterm?
Een zoekterm wordt gebruikt om informatie uit een informatiebron te vissen. Met het
invoeren van bijvoorbeeld de zoekterm ‘Shell’ worden alle documenten gepresenteerd
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waarin het woord Shell voorkomt of waarin naar het woord Shell wordt verwezen. Het
maakt voor de informatiebron niet uit of het om een zeeschelp dan wel het oliebedrijf gaat.

Een probleemstelling is een vraag waarop een antwoord wordt gezocht. Dit is meestal een
abstracte vraag waaronder een aantal specifieke vragen (deelvragen) hangen. Deze
vragen zijn inhoudelijke vragen die bepaalde kennis moeten opleveren. De kennis is
verkrijgbaar door op zoek te gaan naar informatie. Bij complexe vragen moeten diverse
(deel)vragen worden beantwoord alvorens een antwoord op de hoofdvraag kan worden
gegeven.

Zie pagina 45.

5. Met welke twee factoren kan het ontstaan van een informatiebehoefte worden
verklaard?
Individuele factoren: dit zijn factoren die te maken hebben met persoonlijke kenmerken,
zoals kennis, persoonlijkheid, interesse, vaardigheden, enzovoort.

Sociale factoren: dit zijn factoren die te maken hebben met de sociale omgeving, zoals de
groep, verwachtingen, cultuur, beschikbare middelen, enzovoort.

Zie pagina 47-48.

6. Hoe maak je een mindmap?
Het maken van een eenvoudige mindmap is niets anders dan het bedenken van
belangrijke begrippen (over je onderwerp) en deze met elkaar verbinden.

Belangrijke stappen zijn:
1. Schrijf het kernbegrip in het midden van een leeg vel
2. Bedenk welke begrippen belangrijk zijn en schrijf deze er omheen
3. Leg relaties tussen de begrippen

Zie voor een uitgebreide uitleg pagina 50-52.
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Stap 2. Vragen en opdrachten
1. Aan welke eisen moet een zoekplan voldoen?
Onder een zoekstrategie wordt in dit boek hetzelfde begrepen als onder een zoekplan.
Kenmerkend aan een goed zoekplan is dat het antwoorden geeft op vier vragen:
-

Welke (zoek)vragen moeten worden beantwoord?

-

Welke zoektermen worden gebruikt?

-

Welke zoekmethoden worden toegepast?

-

Welke informatiebronnen worden geraadpleegd?

Er wordt gesproken over zoekvragen om ze te onderscheiden van deelvragen. Deelvragen
van een probleemstelling zijn natuurlijk ook vragen, maar deze zijn meestal op een
algemener niveau geformuleerd.

Zie pagina 57 en verder.

2. Waarom is een goed zoekplan belangrijk?
Een goede zoekstrategie (zoekplan) is belangrijk om systematisch resultaat te verzamelen
en dat efficiënt te doen. Eigenlijk is dit een cliché, maar als er niet planmatig wordt gewerkt
is het veel lastiger om precies bij te houden welke bronnen zijn geraadpleegd en welke
zoektermen zijn gebruikt.

Zie pagina 57 en verder.

3. Welke typen informatiebronnen kun je onderscheiden?
In het boek worden vijf soorten informatiebronnen beschreven:
-

Free web: het openbare deel van internet: de bronnen/websites op internet die
algemeen toegankelijk is (en waarvoor dus geen wachtwoord nodig is).

-

Deep web: het besloten deel van internet: de bronnen/websites op internet die alleen
toegankelijk zijn voor gebruikers met een speciale autorisatie (wachtwoord, ip-domein,
enzovoort).
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-

Social media: bronnen waar kennis wordt uitgewisseld in discussiefora, websites ,
enzovoort (bijvoorbeeld LinkedIn).

-

Bibliotheken en archieven: (culturele) instellingen die als doel hebben informatie te
verzamelen en ter beschikking te stellen voor het algemene publiek. Dit kan ook
digitale informatie zijn.

-

Officiële instanties, onderzoeksbureaus en deskundigen: instanties die, als
overheidsinstantie of commercieel, informatie verzamelen, bewerken en ter
beschikking stellen.

-

Wetenschappelijke informatiebronnen: veelal uitgevers die wetenschappelijke literatuur
ter beschikking stellen.

4. Wat is het verschil tussen het ‘deep web’ en het ‘free web’?
‘Deep web’ en ‘free web’ zijn twee bekende begrippen om deelverzamelingen van het web
te beschrijven. Deep web zijn alle websites die achter (betaal)poortjes zijn ondergebracht.
Het free web is algemeen voor iedereen toegankelijk. Er zijn meerdere begrippen om deze
tweedeling te maken, zoal ‘dark web’, ‘invisible web’ en ‘hidden web’.

Zie pagina 84.

5. Welke functie heeft ‘geavanceerd zoeken’ van Google?
Google kent een relatief rijke zoektaal, of beter gezegd: een uitgebreide verzameling van
functies waarmee informatie kan worden gevonden. Het scherm ‘geavanceerd zoeken’
maakt het makkelijker om deze functies te gebruiken omdat deze in diverse velden zijn
zichtbaar gemaakt. Het is handig en overzichtelijk om met dit scherm naar informatie te
zoeken.

6. Noem drie andere zoekmachines naast Google
Er is keuze in overvloed. Maar noem in ieder geval Yahoo en MSN. Yahoo en MSN
proberen al jaren een marktaandeel van Google af te snoepen, overigens zonder
noemenswaardig succes.

Meer informatie over zoekmachines is te vinden op Voelspriet (http://www.voelspriet.nl/)
en zoek.startpagina.nl (http://zoek.startpagina.nl/).
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7. Voor welke vragen is Google niet geschikt?
Google is eigenlijk een enorme index om andere informatie te vinden. Weliswaar wordt er
steeds meer feitelijke informatie in Google opgenomen (rekenfuncties, weer, treintijden,
kaarten, enzovoort) maar het blijft natuurlijk informatie die anderen hebben geschreven.

Enkele voorbeelden van vragen die niet (direct) met Google zijn te beantwoorden:
-

Wat is de zin van het leven?

-

Waar kan ik leuk uitgaan vanavond?

-

Welke naam zal ik mijn kind geven?

-

Wat moet ik met mijn werk en carrière?

-

Zal ik geschiedenis gaan studeren?

8. Wat is het verschil tussen een wetenschappelijk artikel en een artikel uit een
vakblad?

Het verschil zit hem in het feit dat een wetenschappelijke publicatie geschreven is door
een wetenschappelijk onderzoeker en anoniem is getest door twee collegawetenschappers uit dezelfde discipline. Deze artikelen zijn veelal volgens een vast
stramien opgezet: onderzoeksvraag, theoretisch kader, methode van onderzoek, resultaat
en conclusie. Een vakpublicatie daarentegen heeft geen, of een veel lichtere vorm van
kwaliteitstoetsing ondergaan. In een vakpublicatie wordt in de meeste gevallen nauwelijks
aandacht besteed aan een onderzoeksvraag, theoretische inkleding en gebruikte
onderzoeksmethoden.

Zie pagina 100 en verder.
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Stap 3. Vragen en opdrachten
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 ‘Didactische hulpmiddelen’, wordt aangeraden dat de
student voorafgaand aan een deskresearchopdracht een zoekplan opstelt. In het zoekplan
geeft de student aan wat hij gaat doen. Achteraf wordt een verantwoording van de
resultaten gemaakt. Daarin wordt aangegeven wat is gedaan.

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vragen en opdrachten die bij iedere
informatiebron zijn opgenomen, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het boek. Er is
besloten om voor enkele vragen voorbeelden te geven van zoekvragen en zoektermen en
de overige vragen kort te beantwoorden. Dit omwille van de leesbaarheid en
hanteerbaarheid van deze handleiding. Probeer zelf ook om enkele schema’s te maken.
Het staat u vrij om voor vragen/suggesties contact met ons op te nemen (contact opnemen
kan per e-mail, zie voor adressen elders in deze handleiding).

Deelvragen/zoekvragen

Mogelijke zoektermen en hun relatie

1. Welke feiten en data zijn er bekend over 1. (‘NAW-gegevens’ OR adres OR gegevens) AND
Dealer Groep?

(‘Dealer Groep’ OR Dealer).

2. Rechtsvorm AND (‘Dealer Groep’ OR Dealer)
2. Hoe kan Dealer Groep getypeerd

1. (‘Dealer Groep’ OR Dealer) AND (geschiedenis OR

worden?

fusies OR fusie OR ontstaan OR verandering*)

2. (‘Dealer Groep’ OR Dealer) AND (missie OR visie OR
doel*)
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Google
1. Welke literatuur is er geschreven over het ontstaan van het internet?
Voor de beantwoording van deze vraag wordt Google Scholar gebruikt. Als in de zoekbalk
de volgende woorden worden ingetypt: ontstaan internet, dan krijgt men een
aanzienlijke resultatenlijst. De student kan ook zoeken op: geschiedenis internet.
Dan is de lijst iets kleiner, maar in de eerste treffers staat de link Het wonder van het web
uit het NRC Handelsblad, waarin wordt ingegaan op de geschiedenis van het internet. Er
staan meer interessant treffers in de lijst, bijvoorbeeld het boek Internet, een nieuw
didactisch medium.
De student kan de zoekvraag ook verkleiner door te zoeken op: geschiedenis
internet ontstaan. Dan is de resultatenlijst kleiner (de bovengenoemde treffers zijn
nu ook te zien).

N.B. We adviseren onze studenten om in de Engelse taal te zoeken.

2. Welk boek van Marten Hofstede over het zoeken op internet is full text te
downloaden?
De student gebruikt hier ‘Google Zoeken naar boeken’ (ga naar www.google.nl en kijk
onder de optie ‘meer’, daar staat ‘Boeken’ of ga naar books.google.nl). Voor deze vraag
wordt de optie ‘Geavanceerd zoeken naar boeken gebruikt’. De student typt in het
zoekformulier bij ‘Auteur’ Marten Hofstede. In de resultatenlijst staat het boek
genoemd. Als de student er op klikt, verschijnt er een nieuwe resultatenlijst waarin een link
staat naar de PDF-file van het complete boek.

3. Wat is er geschreven over het automerk Ford in blogberichten?
Voor deze vraag wordt ‘Google Zoeken in blogs’ gebruikt. (Ga naar www.google.nl en kijk
onder de optie ‘meer’; daar staat ‘Blogs’). Als de student Ford intypt in het zoekformulier
verschijnt een omvangrijk resultatenlijst. Er kan een kleine resultatenlijst worden verkregen
door met ‘Geavanceerd zoeken in blogs’ een periode aan te geven (bijvoorbeeld alleen
2008). Ook kan er worden gezocht door alleen in de titel van het bericht op Ford te
zoeken.
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4. Welke nieuwsberichten zijn er in Nederlandse en Belgische nieuwsbronnen
verschenen over het ontstaan van de Benelux?
De student gebruikt hier ‘Google Nieuws Nederland’. Als er op Benelux wordt gezocht,
komt er een veel te lange lijst met berichten. De zoekstrategie zal anders opgesteld
moeten worden. Er kan gezocht worden op Benelux in combinatie met ontstaan of
geschiedenis. Ook kan de student zoeken op Benelux gecombineerd met alliantie
of verdrag. Wat er ook geprobeerd wordt, de student loopt steeds tegen de beperking
van Google Nieuws aan, namelijk dat de berichten niet verder terug gaan dan enkele
maanden. Het kan dus voorkomen dat de vraag in bepaalde periode niet te beantwoorden
is en enkele maanden later weer wel (aanvankelijk dus van het aanbod van nieuws over
het ontstaan van de Benelux).
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PiCarta
1. Welke artikelen heeft Kees Westerkamp geschreven?
Dit is een redelijk simpele vraag omdat heel direct gevraagd wordt naar de schrijfproductie
van een bepaald persoon, en dan alleen nog naar de artikelen en niet de boeken. Let op:
binnen ‘PiCarta’ wordt gekozen voor ‘Geavanceerd zoeken’. De student krijgt dan een
zoekformulier en typt in de zoekbalk: Westerkamp, Kees. Bij de databaseselectie wordt
alleen ‘Online Contents (OLC)’ aangevinkt (omdat niet bekend is op welk terrein de auteur
actief is, wordt gezocht door de hele Online Contents). Uiteindelijk levert dit een lijst op
met artikelen van Kees Westerkamp. Als de student een titel aanklikt, ziet hij meer
informatie over het artikel. Tip: diverse woorden zijn ook aan te klikken. Hierop kan ook
verder gezocht worden.

2. Welke publicaties zijn er te vinden over hogesnelheidstreinen?
Hier wordt op allerlei soorten publicaties gezocht (bijvoorbeeld artikelen, boeken). Omdat
de vraag redelijk vaag is (wat wil de vraagsteller eigenlijk weten over
hogesnelheidstreinen? De geschiedenis? Iets over ongelukken? Iets over de techniek?), is
het handig als de student wat algemener zoekt. In het zoekformulier van PiCarta wordt
Hogesnelheidstreinen ingetypt. Dit levert een aanzienlijke lijst op met boeken,
artikelen, rapporten en zelfs een floppy disk.
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Let op: standaard wordt er gezocht op relevantie en zo ziet de resultatenlijst er ook uit. Er
kan echter ook op andere manier worden gesorteerd (in de afbeelding is de
publicatiedatum gesorteerd). Tip: als de student de resultatenlijst te lang vindt, kan met
‘geavanceerd zoeken’ gedetailleerder gezocht worden. Wie hogesnelheidstreinen
combineert met Nederland krijgt al wat minder ‘treffers’.

3. Welke artikelen zijn er te vinden over gezonde drankjes, zoals Yakult en Actimel?
Hier worden artikelen gezocht over twee productnamen. De student gaat naar
‘Geavanceerd zoeken’ en typt in de eerste zoekbalk Yakult en in de tweede zoekbalk
Actimel. Let op: zorg dat er gezocht wordt op ‘alle woorden’ (in te stellen vóór de
zoekbalk) én dat er tussen Yakult en Actimel een ‘of-relatie’ is aangebracht (in te stellen
achter de zoekbalk). Er volgt een lijst met artikelen waarin óf Yakult óf Actimel wordt
genoemd. Als er een ‘en-relatie’ wordt aangebracht wordt er gezocht op artikelen waarin
zowel Actimel als Yakult staat. Deze resultatenlijst is dan aanzienlijk kleiner (Tip: vergeet
niet alleen de Online Contents OLC aan te klikken, anders wordt er ook gezocht op
boeken).

4. Welke publicaties zijn er te vinden over woningaanbod in Nederland,
gepubliceerd door de NVM?
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Bij deze vraag is het duidelijk dat er publicaties worden gevraagd die door de NVM zijn
uitgegeven. Dit zoekelement moet de student dus meenemen in zijn zoekproces, net als
het onderwerp (woningaanbod) en het feit dat het om Nederland gaat.
Er wordt wederom gekozen voor ‘Geavanceerd zoeken’. Het zoekformulier ziet er als volgt
uit:

Let op dat de student, vóór de zoekbalk waarin NVM staat, heeft aangegeven dat het hier
om een uitgever gaat. Hij moet zowel de NCC als de Online Contents aanvinken.
Helaas levert deze zoekactie niets op! De student zoekt op de verkeerde termen. Er zijn
twee mogelijkheden. Hij bedenkt andere zoektermen (in plaats van woningaanbod) of hij
zoekt alleen publicaties van de NVM. Er wordt gekozen voor dit laatste. Dit levert namelijk
wel een resultatenlijst op. Overigens kan er ook op trefwoord worden gezocht
(bijvoorbeeld woning) in combinatie met NVM. Dit levert enkele resultaten op.

5. Wat is er geschreven over de ‘Gouden Loeki’?
In het zoekformulier op de startpagina van PiCarta typt de student Gouden Loeki in en
geeft hij aan dat er gezocht wordt op ‘alle woorden’. Let op de aanhalingstekens. Als deze
worden vergeten, verschijnen in de resultatenlijst ook publicaties over alleen ‘Loeki’ en
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‘Gouden’, en dat wil de student waarschijnlijk niet. Als op de juiste wijze gezocht wordt
krijgt hij een lijstje waarin voornamelijk artikelen uit het vakblad Adformatie staan.

27 / 99

Uitwerkingen Deskresearch, tweede editie

MD Info
1. Zoek berichten/samenvattingen gepubliceerd tussen 1 januari 2000 en 19
december 2007 over het marktaandeel of de verkoopcijfers van Heineken
Bij deze vraag wordt het biermerk Heineken bedoeld, en om precies te zijn het
marktaandeel of de verkoopcijfers van het biermerk Heineken. Bovendien wordt ook een
periode aangeven, namelijk tussen 1 januari 2000 en 19 december 2007.
Normaal gesproken lijkt de methode ‘Adhoc zoeken’ de beste manier om het antwoord te
vinden. In het invulformulier bij ‘Adhoc zoeken’ kan de student namelijk zoeken op
Heineken in combinatie met marktaandeel of verkoopcijfers én de datumperiode. Volgens
de normale regels van ‘Booleaans zoeken’ en de opties die MD Info biedt, zou het
volgende correct moeten zijn (zie afbeelding):

Let op de relatie die de student tussen Heineken en het marktaandeel of de verkoopcijfers
aanbrengt (zie bij ‘Nieuwe regel’). Ook de datumperiode wordt aangegeven in het
zoekformulier.
Maar wat blijkt: MD Info kan zo’n ingewikkeld zoekformulier niet aan. De lijst met
zoekresultaten biedt samenvattingen die soms helemaal niet over Heineken gaan en
alleen maar over verkoopcijfers.
De beantwoording van de vraag moet op een andere wijze worden gedaan (zie
afbeelding).
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De student moet de complete zoekopdracht in één regel invullen. Let op dat er in de hele
tekst van de samenvatting wordt gezocht.
Dit levert een beter resultaat op, namelijk 140 berichten. Onder de titels is te zien uit welke
bron (tijdschrift of krant) het bericht afkomstig is en wat de trefwoorden zijn die de redactie
van MD Info heeft toegekend aan ieder bericht. Op basis van de titel, de bron en de
trefwoorden bekijkt de student een samenvatting nader om te controleren of het inderdaad
informatie bevat over de verkoopcijfers of marktaandelen van Heineken.

Als de periode van ondergeschikt belang wordt bevonden, kan de student ook op een
andere manier zoeken naar berichten over Heineken en haar verkoopcijfers of
marktaandeel. Hij gaat hiervoor naar ‘Uitgebreid zoeken’. Er verschijnt weer een
zoekformulier waar hij in de zoekbalk (bij A. Vrije tekst) ‘Heineken’ invult. Vervolgens klikt
hij bij onderdeel B (MD onderwerpen) op ‘Bedrijfsaangelegenheden (let op: geen vinkje
zetten maar alleen het woord aanklikken!). In de kolom ernaast verschijnt een aantal
mogelijkheden. Er wordt geklikt op ‘Interne bedrijfsaangelegenheden’. In de kolom rechts
verschijnt opnieuw een aantal mogelijkheden. De student vinkt de mogelijkheden
‘Marktaandelen aanbieders/producten’ en ‘Winstprognoses, omzetprognoses’ aan. Hij
drukt vervolgens op ‘Zoek’ en krijgt een lijst met aanzienlijk minder resultaten. Dit komt
omdat hij eerst (bij ‘Adhoc zoeken’) op de woorden verkoopcijfers en marktaandeel heeft
gezocht in de tekst van de samenvatting. Bij ‘Uitgebreid zoeken’ heeft de student heel
specifiek gezocht op kenmerken die door de redactie van MD Info zijn aangebracht
(namelijk het zoeken op Heineken, haar interne bedrijfsaangelegenheden en de
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mogelijkheden ‘Marktaandelen aanbieders/producten’ en ‘Winstprognoses,
omzetprognoses’).

2. Zoek informatie over het logo of beeldmerk van Verkade
Deze vraag lijkt qua beantwoording op de bovenstaande, behalve dat de periode
ontbreekt, maar de student zoekt hier toch iets anders. Er wordt gezocht met behulp van
de methode ‘Uitgebreid zoeken’. In de zoekbalk vult de student in: Verkade AND logo.
Hij zoekt in ‘Titel of Tekst’.

Het resultaat is een lijst met enkele samenvattingen.
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Als de student in het zoekformulier het woord logo vervangt door beeldmerk is de
resultatenlijst korter.

3. Zoek berichten/samenvattingen over de ondergang van DSB Bank

Omdat het hier om een onderwerp gaat, namelijk de DSB Bank, kan de student onder het
zoekveld van MD Info op ‘Onderwerp zoeken’ klikken. In het daaropvolgende zoekveld typt
de student DSB Bank in. Er wordt vervolgens één onderwerp gevonden: ‘DSB Bank —
[verwante onderwerpen]’. De student kan hierop klikken om
berichten/samenvattingen te vinden over de DSB Bank.

Een nadeel van deze zoekmethode is dat er ook berichten worden gevonden die niet veel
met de ondergang van de DSB Bank te maken hebben, maar meer over de DSB Bank
algemeen vertellen. Daarom kan de student ook op een andere manier zoeken om
relevantere hits te krijgen.

De student kiest daarom voor ‘Ad hoc zoeken’. In de zoekvelden typt de student ‘DSB
Bank’ in tekst AND ‘ondergang’ in tekst. Omdat de DSB Bank problematiek in begin 2009
begon, past de student de dataverfijning aan door 1-1-2009 als startdatum en als
einddatum de datum van uitvoeren in te vullen. Er worden, op moment van schrijven,
vervolgens 18 relevante resultaten gevonden.

Hieronder staat het Ad hoc zoeken weergegeven.
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CBS Statline
De Statlinedatabank van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft na het verschijnen
van het boek Deskresearch een ander uiterlijk gekregen (zie schermafdruk hieronder). De
databank bevat veel mogelijkheden tot het opvragen van tabellen. Echter, de student moet
wel wat oefenen voor dat hij er de juiste informatie uit kan halen. Er moet sowieso veel
‘geklikt’ worden voor hij een tabel kan zien. Dit kan in het begin wat irritatie opwekken.

1. Wat is de ontwikkeling van het werkloosheidscijfer over de afgelopen 5 jaar?
De student gebruikt de Statline databank die via de website www.cbs.nl benaderd kan
worden. Op de homepage van Statline (werkt het beste in Internet Explorer 6 en 7) wordt
geklikt op ‘Thema’. Er wordt gekozen voor het thema ‘Arbeid en sociale zekerheid’. Als
daar op geklikt wordt, ziet de student een aantal keuzemogelijkheden. Er wordt gekozen
voor ‘Arbeidsmarkt’ en vervolgens voor ‘Werkloosheid’. De student kiest voor
‘Geregistreerde werkloosheid’. Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt voor
aantallen of percentages. Er wordt geklikt op ‘aantal’ en vervolgens op
‘seizoensgecorrigeerd’. Tot slot kiest de student voor ‘Totaal geregistreerde werklozen’. Hij
klikt op de grote pijl ‘toon gegevens’ en een overzicht van de cijfers verschijnt.
Waarschijnlijk wil de student meerdere jaren zien. Daarvoor klikt hij opnieuw op de pijl ‘pas
gegevens aan’. Hij gaat een niveau terug en klikt op het tabblad ‘Periode’. Daar kan
vervolgens de keuze worden opgegeven. Tip: de student kan ook zelf tabellen maken.
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2. Hoeveel personenauto’s zijn er verkocht in 2008?
Op de homepage (http://statline.cbs.nl) typt de student bij ‘Zoek’ het trefwoord
personenauto’s. De student ziet een resultatenlijst met daarin ‘Motorvoertuigen;
verkopen naar voertuigtype, per maand’. Als hierop geklikt wordt verschijnt een tabel die
eigenlijk aangepast moet worden naar het jaar 2008. De student klikt op de pijl in het
midden: ‘pas de gegevens aan’ en kiest vervolgens voor het tabblad ‘perioden’.
Vervolgens kiest de student voor ‘Jaartotalen’ en ‘Alle jaren’. Alleen 2008 wordt aangevinkt
(de andere jaren worden uitgevinkt). Door weer op de pijl te klikken bij ‘toon gegevens’
verschijnt de tabel met de cijfers over 2008 (zowel de verkopen totaal als per automerk).
Hieruit blijkt dat er in 2008 totaal 499 921 nieuwe personenauto’s zijn verkocht.

3. Hoeveel vakanties hielden Nederlanders de afgelopen 4 jaar?
De student kiest op de homepage van Statline voor ‘Thema’ en vervolgens voor ‘Vrije tijd
en cultuur’. Wederom verschijnt een aantal mogelijkheden en er wordt voor ‘Toerisme’ en
vervolgens voor ‘vakanties’ gekozen. Uit de daaropvolgende lijst kiest de student voor
‘Vakanties; kerncijfers’ en klikt de student op de pijl met ‘maak keuze’. In het nieuwe
scherm dat verschijnt vinkt de student ‘totaal aantal vakanties’ aan en klikt op de pijl met
‘toon gegevens’. Dan ziet de student de cijfers van de afgelopen jaren.

Een andere manier is: De student kiest op de homepage van Statline voor ‘Thema’ en
vervolgens voor ‘Vrije tijd en cultuur’. Wederom verschijnt een aantal mogelijkheden en er
wordt voor ‘Toerisme’ en vervolgens voor ‘vakanties’ gekozen. Vervolgens heeft de
student een aantal mogelijkheden zoals ‘Vakantie in Nederland’ en ‘Vakanties in het
buitenland’. Het CBS maakt onderscheid tussen korte vakanties en lange vakanties. Als er
bijvoorbeeld wordt gekozen voor ‘Korte vakanties’ en dan ‘Korte vakanties buitenland;
bestemmingen’, kan de student een tabel samenstellen. Daarbij kunnen landen (onder het
tabblad ‘onderwerpen’), de vakantiekenmerken en/of de perioden worden aangegeven.
Als een tabel niet de informatie oplevert die de student nodig heeft, kan hij tabel altijd
aanpassen door de grote pijl boven de tabel terug te gaan en andere keuzen te maken.

4. Wat is het meest recente inflatiecijfer?
Voor het antwoord op deze vraag kan op trefwoord inflatie worden gezocht. Dit levert
een resultatenlijst op waarbij ‘Consumentenprijzen; historie inflatie’ het antwoord biedt.
Wanneer de student de tabel opent, ziet hij het meest recente inflatiecijfer.
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5. Hoe ziet het gebruik van het openbaar vervoer eruit voor 2005 en 2006?
Ook hier wordt gekozen voor zoeken op trefwoord en wel op openbaar vervoer. In de
resultatenlijst die volgt staat ‘Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar
provincie’. Deze link wordt aangeklikt en de student ziet de ‘totale vervoersprestatie’. Deze
tabel dient te worden aangepast aan onze vraag. Er wordt geklikt op de grote pijl ‘pas
gegevens aan’. Er verschijnt een lijst met onderwerpen waarvan de student de ‘trein’ en
‘bus/tam/metro’ aanvinkt. Onder het tabblad ‘Periode’ en vervolgens ‘Groepen van jaren’
wordt in de periode 2000-2007 de jaren 2005 en 2006 aangevinkt. Vervolgens klikt de
student op ‘toon gegevens’ en wordt de tabel aangemaakt.
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KvK Online
De databank van de Kamer van Koophandel, KvK Online, is gratis doorzoekbaar. Voor de
basisgegevens hoeft niet betaald te worden. Bepaalde rapportages kosten geld, maar de
kosten zijn niet hoog. Tip: wie niet wil betalen voor de informatie in KvK Online, kan ook
gebruikmaken van de databank Reach (mits deze binnen de onderwijsinstelling
beschikbaar is).

1. Welke bedrijven in Nederland voeren de naam Key West?
Voor deze vraag wordt gezocht in het Handelsregister van www.kvk.nl. De student krijgt
een lijst met bedrijven die de naam Key West voeren.

2. Wie is de eigenaar van snackbar Het Snorretje in Amsterdam en waar is deze
gevestigd?
Er wordt wederom gezocht in het Handelsregister. Na het intypen van Snorretje en
Amsterdam verschijnt het resultaat. De snackbar zit aan het Krugerplein 11 te Amsterdam.
Voor het opvragen van de eigenaar moet worden betaald. Indien de student dit niet wil kan
nu ook de databank Reach worden gebruikt.

3. Hoe zien de financiële jaarcijfers van autodealer De Haas eruit over de jaren 2000
t/m 2005?
Als er wordt gezocht in het Handelsregister op De Haas is de resultatenlijst aanzienlijk. We
hebben eigenlijk een plaatsnaam of KvK-nummer nodig. De student zoekt op het internet
en ontdekt dat het gaat om De Haas in Riethoven. Deze plaatsnaam wordt gebruikt in het
zoekformulier. Na het zoeken wordt het bedrijf getoond en kan, tegen betaling, worden
gekozen voor inzage van bijvoorbeeld de jaarrekening (onder ‘documenten’).

35 / 99

Uitwerkingen Deskresearch, tweede editie

Reach
1. Waar bevindt het hoofdkantoor van Friesland Foods zich en hoe ziet de
financiële positie van deze organisatie eruit?
Het openingsscherm biedt een beknopt zoekformulier. Bij de zoekoptie ‘Naam’ typt de
student Friesland Foods en klikt op zoeken. Er verschijnt een resultatenlijst waarop
Friesland Foods meerdere malen voorkomt. Als hij de lijst doorkijkt valt de plaatsnaam
Meppel op. Hij klikt op ‘Koninklijke Friesland Foods N.V.’ en ziet dat het bedrijf gevestigd is
op Blankenstein 142, 7943 PE te Meppel. Tip: laat de student ook de overige resultaten in
de lijst bekijken om te kunnen bepalen wat de onderlinge relatie is tussen de verschillende
‘treffers’.
In het linkermenu ziet hij verschillende rapportopties. Door voor een van deze opties te
kiezen, krijgt hij meer informatie over de gekozen organisatie te zien. Zo komt ook de
financiële informatie beschikbaar. Tip: in de resultatenlijst is vóór de naam te zien of er
een ingescande versie van het jaarverslag beschikbaar is (in dit voorbeeld is dat het geval
voor meerdere jaren).

2. Maak een lijst van alle tabaksfabrikanten in Nederland met hun oprichtingsjaar
Om deze vraag te beantwoorden wordt er gekozen voor ‘Uitgebreid zoeken’. De student
maakt een selectie van ‘tabaksfabrikanten’ en ‘Nederland’ en hun oprichtingsjaar. Hij start
door eerst ‘Activiteiten’ aan te klikken. Er kan op verschillende manieren worden gezocht,
bijvoorbeeld BIK-code, SIC US code of Branche-Groepen. De student kiest voor BIK-code.
De tabel die gepresenteerd wordt is hiërarchisch. Hij ziet al snel dat code 16 voor
‘Verwerking van tabak’ staat. Om zeker te zijn dat hij de goede keuze maakt, kan de lijst
alfabetisch ingesteld worden (aanvinkmogeljikheid boven de lijst). Hij zoekt op ‘tabak’ en
krijgt een aantal mogelijkheden. De student zit in de goede richting en selecteert definitief
code 16 door deze aan te vinken. Vervolgens selecteert Reach 71 organisaties die aan
deze BIK-code voldoen (dit verschijnt rechts in beeld). De student klikt op ‘OK’ en hij keert
terug in het selectiescherm. Hij ziet dat Reach het zoekresultaat heeft teruggebracht tot
60. Dit komt omdat in het selectiescherm er een ‘EN-relatie’ wordt gelegd tussen selectie 1
(‘alle ingeschreven organisaties’) en selectie 2 (alle organisatie die voldoen aan BIK-code
16). Hij klikt vervolgens in het linkermenu op ‘Vestigingen’ en kiest ‘Selecteer op de landen
van hun vestiging’. De student geeft aan dat hij alleen op ‘Nederland’ wil zoeken. Nadat hij
‘Nederland’ heeft aangeklikt en het systeem dit woord in het rechterscherm heeft ingevuld
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wordt op ‘OK’ gedrukt. Er wordt een groot aantal organisaties (13.777) gevonden die in
Nederland zijn gevestigd en Reach combineert meteen deze selectie met de eerdere
selectie. Het totaal aantal geselecteerde organisaties dat BIK-code 16 heeft en in
Nederland is gevestigd bedraagt 20.
Nu moet het oprichtingsjaar worden toegevoegd. De student klikt in het linkermenu op
‘Oprichting’ en vervolgens op ‘Oprichtingsdatum’. In dit voorbeeld is gekozen voor
organisaties opgericht tussen 01/1800 en 08/2008. Reach zoekt alle organisaties die
opgericht zijn in die periode, maar maakt meteen de combinatie met de selectie van de
student. Er blijken 19 organisaties te zijn in de tabaksverwerkende industrie die hun
vestiging in Nederland hebben en opgericht zijn tussen januari 1800 en augustus 2008.
Door vervolgens linksboven op ‘lijst’ te klikken krijgt hij de resultatenlijst en kan de student
de afzonderlijke organisaties bekijken.

3. Welke bedrijven hebben in de omschrijving van hun bedrijfsactiviteit het woord
‘detective’ staan? Wat is de top vier in aantal medewerkers?
De student zou hier op BIK-code kunnen zoeken (waar detectivebureaus onder vallen)
maar het nadeel is dat beveiligingsbedrijven en geldtransportbedrijven in de resultatenlijst
zichtbaar worden. Hij moet dan vervolgens alle resultaten bekijken om de
detectivebureaus te kunnen selecteren. Het is handiger om in de optie ‘Uitgebreid zoeken’
te kiezen voor ‘Activiteiten’ en dan met ‘Tekst opzoeking’ op het woord detective te
zoeken. Hij krijgt dan een lijst met 44 bedrijven. Door de selectie te verkleinen op ‘aantal
medewerkers’ (waarde dus 0 en 500) blijven er 41 bedrijven over. Als de student de lijst
bekijkt ziet hij meteen wat de top-4 is qua aantal medewerkers.

4. Maak een vergelijkingsanalyse van de top vier in omzet in de
sportkledingwinkels
Deze vraag bestaat uit twee delen. De student moet eerst weten wat de vier grootste
sportkledingwinkels zijn qua omzet. om deze vervolgens met elkaar te vergelijken. Met
‘Uitgebreid zoeken’ kan hij eerst de top 4 samenstellen (op basis van de BIK-code
524242). Vervolgens geeft de student het systeem de opdracht om de top 4 met elkaar te
vergelijken. Dergelijke zoekacties hebben wel als nadeel dat studenten zaken met elkaar
vergelijken die verkeerde beelden opleveren. Zo is het raadzaam de studenten te vertellen
dat ze goed moeten kijken over welke jaren financiële informatie aanwezig is in het
systeem, zodat geen verkeerde vergelijkingen worden uitgevoerd (Reach is hierin
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natuurlijk afhankelijk van wat de bedrijven aanleveren. Het komt voor dat van bepaalde
bedrijven recente informatie mist!). Een ander interessant aspect van deze vraag is wat
precies de definitie van sportkleding is. Als de student in de resultatenlijst kijkt, ziet hij
bedrijven staan die vrijetijdskleding verkopen maar die wel in de categorie ‘sportkleding’
zijn ondergebracht. Om te voorkomen dat hij appels met peren gaat vergelijken is het goed
om tijdens de deskresearch te controleren wat er nu precies met elkaar wordt vergeleken
en of we steeds over hetzelfde praten.
Tip: voor het oplossen van dit soort vragen dient te student goed geoefend te hebben met
Reach! Vraag de student dus eerst om simpele vragen op te lossen (zoals de vragen 1 t/m
3) om vervolgens ingewikkelde vragen zoals vraag 4 te behandelen.
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LexisNexis
1. Welke persberichten heeft het ANP de afgelopen 10 jaar verspreid naar
aanleiding van Prinsjesdag?

De student opent het tabblad ‘Nieuws’ en selecteert onder ‘Bronnen’ de bron ‘Algemeen
Nederlands Persbureau’. Vervolgens kiest hij in het datumselectievak voor ‘afgelopen 10
jaar’. Als query wordt gebruikt: Prinsjesdag! (het uitroepteken ‘!’ is bij LexisNexis het
truncatiesymbool).

2. Welke artikelen over ABN Amro hebben er in 2009 in Duitstalige, Franstalige en
Engelstalige kranten gestaan?
Voor deze vraag zoekt de student bij ‘Geavanceerd Zoeken’. Hij gebruikt als zoekterm
ABN Amro. Om te voorkomen dat er beursberichten worden gevonden, kan hij termen
uitsluiten met behulp van ‘en niet’ (zie afbeelding). De student sluit dan termen uit die met
de beurs verband houden, zoals AEX, Wallstreet, koers, enzovoort.

39 / 99

Uitwerkingen Deskresearch, tweede editie

De student past een datumverfijning toe, vanaf 1/1/2009 t/m 31/12/2009. Ook klikt de
student ‘Zoeken in internationale bronnen’ aan (zie afbeelding).

De student dient deze vraag drie maal uit te voeren, voor iedere ‘taal’ opnieuw. Hierbij
selecteert hij beurtelings de verschillende talen, namelijk ‘Duitstalig’, ‘Franstalig’ en
‘Engelstalig’.

Tip: LexisNexis heeft bronnengroepen voor uitsluitend nieuws uit de Verenigde Staten of
het Verenigd Koninkrijk. Of juist voor alle Engelstalige publicaties met uitzondering van
deze twee landen. Let erop dat de zoektermen mogelijk moeten worden vertaald naar de
taal waarin je zoekt. LexisNexis vertaalt artikelen namelijk niet.

3. Bestaat er een landrapport over IJsland?
Met behulp van het tabblad ‘Landen’ kan er worden gezocht naar landenrapporten van
verschillende uitgevers, waaronder BBC Monitoring en EIU Reports (zie afbeelding).

De student selecteert uit de lijst ‘IJsland’. Vervolgens wordt de soort bron geselecteerd. Dit
verwijst naar het soort informatie. Zoals risicoanalyses, demografische gegevens,
financieel-economische gegevens, enzovoort.
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Tip: beperk de datum tot rapporten van het afgelopen jaar. Er verschijnen namelijk minder
frequent updates van rapporten (in vergelijking met nieuwsartikelen).

Om de student nog specifieker te laten zoeken (naar rapporten die exclusief over IJsland
gaan), kan als extra term HEADLINE(IJsland) toegevoegd worden. HEADLINE(...)
betekent dat de zoekterm in de kop van het rapport moet staan.

Omdat de landenrapporten in het Engels worden gepubliceerd, moet ook de Engelstalige
vertaling van IJsland worden gebruikt.

Onderstaand voorbeeld toont een stuk van een landenrapport over IJsland van Augustus
2008:
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4. Welke nieuwsbrieven op het gebied van energie bestaan er in het Engels en
Duits, die zijn gericht op de Russische lezersmarkt?
LexisNexis biedt onder andere toegang tot de IAC Newsletter Database. Deze is niet
standaard in de zoekinterface zichtbaar en moet dan ook via de broninformatie worden
opgezocht.

Klik op het tabblad ‘Bronnen’ en zoek bij ‘Trefwoord’ op news letter (zie afbeelding).
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De student vinkt de gewenste bron aan en drukt op ‘OK- Ga Verder’. De bron is nu
geselecteerd om te doorzoeken.

Bronnen die via het tabblad ‘Bronnen’ zijn geselecteerd, kunnen alleen in ‘Algemeen
zoeken’ worden doorzocht (zie afbeelding onder).

De student gebruikt zoektermen als reading W/S russia*. Het commando ‘W/S’ zorgt
ervoor dat het woord ‘reading’ en ‘russia*’ in dezelfde zin moeten staan. Het commando *
achter ‘Russia’ zorgt ervoor dat er naast ‘Russia’ ook ‘Russian’ gevonden wordt. Na een
klik op zoeken verschijnt een resultatenlijst.
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Let op: helaas is het in dit specifieke geval zo dat IAC een geaggregeerde bron is.
Hierdoor worden de nieuwsbrieven niet netjes in de linkerkolom opgesomd. Er staat alleen
de melding dat er 34 artikelen zijn gevonden. Er zit in dit geval dan ook niets anders op
dan de lijst te doorlopen en de publicaties te noteren (in de afbeelding onderstreept).

5. Hoeveel chocolade wordt er jaarlijks geconsumeerd per land van de Europese
Unie en wat zijn de trends in smaak- en eetgewoonten?
Voor de beantwoording van dit soort vragen kan het beste worden gezocht in
‘Marktinformatie’. Hier vindt de student marktrapporten voor verschillende, zelf te
specificeren, sectoren. Deze zijn afkomstig van verschillende uitgevers, zoals
Datamonitor, Hoovers en ICC.

De student kiest onder ‘Markt’ bijvoorbeeld ‘Levensmiddelen’. Vervolgens zal onder ‘Extra
Zoektermen’ een ‘slimme’ zoekvraag gemaakt moeten worden om specifiek de
chocoladeconsumptie te achterhalen. Omdat de marktrapporten Engelstalig zijn, moet de
query ook in het Engels worden gesteld. Bijvoorbeeld: Chocolat! W/S (eu OR
european union)
Dit levert onder andere onderstaande rapport op. Het is de inhoudsopgave van een ICC
Keynote-rapport over de snoepgoedmarkt in Europa. Het is een vrij groot rapport, waarin
een paragraaf staat, exclusief over chocolade.
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6. Is er in Amerikaanse vaktijdschriften iets geschreven over het effect van humor
in televisiecommercials?
Het aanbod van Amerikaanse (vak)tijdschriften is enorm en er is geen specifieke
bronnengroep voor Amerikaanse vaktijdschriften. Om tot een resultaat te komen, gebruikt
de student de filters in het tabblad ‘Bronnen’ om een specifiek type publicatie en markt te
selecteren (zie afbeelding).
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In het voorbeeld is, naast ‘Taal’ en ‘Land’, bijvoorbeeld gekozen voor het onderwerp
‘Media & Uitgevers’. De student selecteert onder ‘Pad’ nu de categorie ‘Branchevakbladen’.

Vervolgens worden de publicaties aangevinkt die (door naar de beschrijving of alleen de
naam te kijken) een antwoord op de vraag zouden kunnen bevatten.

De student drukt op ‘OK Ga Verder’ om deze bronnen te doorzoeken. Hij gebruikt hiervoor
een query, zoals: (Comedy OR humour) W/S effects W/S (tv OR television).

7. Hoeveel bedrijven in Australië en Nieuw-Zeeland houden zich bezig met de
productie van wollen sokken?
De student gebruikt hier het tabblad ‘Bedrijfsinformatie’. Omdat er geen bedrijfsnaam
bekend is, laten we dit veld leeg. Onder ‘Extra Zoektermen’ wordt een zoekquery ingetypt,
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bijvoorbeeld: (Wool! W/5 (sock! OR stocki!)) AND (Australia OR
zealand)
Vervolgens wordt de internationale bedrijfsinformatie geselecteerd. De rapporten hiervan
zijn afkomstig van verschillende aanbieders, zoals: Dun & Bradstreet, Datamonitor, ICC,
Mergerstat, enzovoort.
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ScienceDirect
Aangezien het hier een internationale databank betreft, dient de zoekstrategie in het
Engels te worden opgesteld. Laat de student bij het opstellen van de zoekstrategie, en
dan vooral bij het bedenken van de zoektermen, flink brainstormen over welke termen
gebruikt kunnen worden. Zie hiervoor paragraaf 2.2 in het boek (‘Hoe maak je een
zoekplan’).

1. Zijn er artikelen geschreven over het geautomatiseerd vullen van flesjes in
bierbrouwerijen?
De student kiest voor ‘Expert Search’. Let op: deze optie wordt pas zichtbaar als men op
‘Search’ of ‘Advanced Search’ klikt. In de zoekbalk typt hij Beer AND Bottling AND
Automatic en vinkt ‘All Books’ uit (hij zoekt immers alleen op artikelen). De overige
standaardinstellingen laat hij staan (bijvoorbeeld de periode en de source). Als er op
‘Search’ wordt geklikt krijgt de student een resultatenlijst. Een van de artikelen gaat over
het vullen van bierflesjes bij Heineken, dat is gepubliceerd in het European Journal of
Operational Research. Hij ziet onder de gegevens van het artikel ‘Related Articles’ staan.
Als hij daarop klikt krijgt hij een nieuwe resultatenlijst, maar dan met artikelen die verwant
zijn aan artikelen over Heineken. Deze lijst is wel aanzienlijk langer! De student kan
overigens binnen deze resultatenlijst zoeken (zie ‘Search Within Results’ in het
linkermenu). Hij kan de resultatenlijst ook aanpassen door bepaalde zaken uit te sluiten
(bijvoorbeeld bepaalde tijdschrifttitels) of door alleen te zoeken op een bepaald jaar. Tip:
door bijvoorbeeld naar het artikel van Heineken te kijken, kan de student op ideeën komen
voor nieuwe zoektermen. Hij kan bijvoorbeeld alleen in bepaald vakbladen zoeken (omdat
daar de kans op publicatie over bepaalde onderwerpen groter is).

2. Welke ervaringen zijn er met het gebruik van simulatieprogramma’s bij de
defensieonderdelen?
Deze vraag kan gebruikt worden om de student te leren om door brainstormen en vooral
zoekopdrachten uit te proberen in ScienceDirect tot een antwoord te komen. Dit komt in de
praktijk vaak voor en wordt de ‘parelgroeimethode’ genoemd (zie ook paragraaf 2.2,
element 3 ‘zoekmethoden’). Vooral voor onderwerpen waarin de beantwoorder van de
vraag (de deskresearcher) matig thuis is, is dit een goede zoekmethode.
Een mogelijk kort lijstje van zoektermen kan er volgt uit zien:
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simulation programs



experiences



training



cases



military



defens



gaming

De student gebruikt deze termen voor zoeksleutels als titelwoord, trefwoord en woorden in
de samenvatting (abstract) of de full text versie van het artikel. Vervolgens gebruikt hij voor
deze vraag de optie ‘Advanced Search’. Hij probeert diverse zoekacties uit. De student let
daarbij niet alleen op welke artikelen dat oplevert, maar ook of er bepaalde tijdschrifttitels
en auteurs opvallen die vaak genoemd worden. Hij zou die tijdschrifttitels en
auteursnamen weer kunnen gebruiken tijdens het zoekproces.
In de zoekbalk (bij ‘Term(s)’) typt hij bijvoorbeeld in: (Simulation AND (cases OR
experiences) AND Military). Hij zoekt op deze termen alleen in ‘Abstracts’ (de
overige instellingen in het zoekformulier blijven op de standaardinstelling staan). Dit levert
een lijst op van een aantal resultaten waaronder het artikel ‘Training Physicians for
Combat Casualty Care on the Modern Battlefield’. Hij bekijkt de literatuurlijst in het artikel
omdat het interessante bronnen oplevert (andere artikelen, rapporten en/of boeken). De
student kijkt naar de keywords die gebruikt zijn in het gevonden artikel. Rechts van het
artikel ziet hij een lijst van andere artikelen die gerelateerd zijn aan het door hem
gevonden artikel.
Hij past de zoekstrategie iets anders toe en vervangt simulation programs door
training. In de nieuwe resultatenlijst staat hetzelfde artikel als hierboven, maar ook ‘A
knowledge-based architecture for implementing collaborative problem-solving methods in
military e-training’. Als hij de literatuurlijst bekijkt ziet hij vervolgens ‘A hybrid expert system
for scheduling the U.S. Army's Close Combat Tactical Trainer (CCTT)’. Kortom: de
parelgroeimethode levert steeds nieuwe artikelen op die mogelijk relevant zijn voor de
beantwoording van de vraag.

3. Welke artikelen over veiligheid in het autoverkeer in West-Europese landen zijn
er verschenen in het tijdschrift Accident Analysis & Prevention?
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Bij deze vraag is de tijdschrifttitel de belangrijkste zoeksleutel. Hierop moet dus sowieso
gezocht worden. De student zoekt met de optie ‘Advanced Search’ en zijn ingevulde
zoekformulier ziet er als volgt uit:

De resultatenlijst laat vervolgens een aantal artikelen zien die hij kan bekijken op
relevantie. Hij ziet diverse artikelen die ingaan op verkeersveiligheid in bepaalde Europese
landen. De resultatenlijst kan eventueel worden ingeperkt of juist worden uitgebreid.

4. Wie heeft er wetenschappelijke literatuur gepubliceerd over RFID-technologie?
Dit is een vrij abstracte vraag, omdat we graag willen weten of er artikelen moeten worden
gezocht waarbij RFID in relatie wordt gebracht met een bepaald vakgebied of toepassing.
Als de student zoekt met ‘Quick Search’ op RFID in de velden ‘title’, ‘abstract’ en
‘keywords’ levert dat teveel reacties op (meer dan 250). In het linkermenu ziet hij welke
tijdschrifttitels allemaal over RFID gepubliceerd hebben. Hij ziet enkele bladen die zelfs
RFID in de titel hebben. Hij beperkt de resultatenlijst tot die bladen, en enkele
computergerelateerde tijdschriften. Dat levert aanzienlijk minder resultaten op. Het valt op
dat het tijdschrift Card Technology Today vaak voorkomt in de resultatenlijst. Wellicht dat
hij hierin verder kan zoeken. Een belangrijke vraag is wat de reputatie van dit tijdschrift is.
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5. Hoe heeft het toerisme in Schotland zich in de afgelopen 150 jaar ontwikkeld?
Voor de beantwoording van deze vraag moet de student inloggen. Hij kan een gratis
inlogaccount aanmaken (dit account biedt een aantal extra mogelijkheden bij het zoeken
naar artikelen en het bewaren van resultaten).
Na het inloggen bekijkt hij eerst welke publicaties in ScienceDirect zijn opgenomen in de
categorie toerisme. Daarvoor gaat hij naar de optie ‘Browse’. Hij klikt in het linkermenu op
‘Journals/Books by Subject’ en krijgt de hoofdindeling te zien. ‘Tourism, Leisure and
Hospitality Management’ is als subcategorie ondergebracht bij ‘Business, Management
and Accounting’. Als er geklikt wordt op ‘Tourism, Leisure and Hospitality Management’
krijgt de student een lijst van vaktijdschriften binnen die subcategorie. Achter de titels kan
hij aanvinken welke bladen zijn favoriet zijn en zo legt hij een voorkeurslijstje aan waarin
hij later kan zoeken! Hij gaat naar de optie ‘Advanced Search’. Allereerst typt de student in
de zoekbalk Scotland (let op de schrijfwijze!) in, en geeft aan dat hij alleen zoekt op
woorden in de titel. Bij ‘Source’ geeft hij aan dat hij alleen in ‘My Favorite Source’ zoekt (hij
heeft immers een lijstje aangemaakt van zijn favoriete vaktijdschriften). De
zoekresultatenlijst levert een aantal interessante artikelen op over de geschiedenis van
toerisme in Schotland.
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ACM Portal
1. Welke publicaties zijn er verschenen over AJAX-technologie in relatie tot
contentmanagement?
Voor de beantwoording van deze vraag wordt de ACM Digital Library gebruikt. De student
gebruikt ‘Advanced Search’ en typt in het zoekformulier AJAX en Content Management
(zie afbeelding).

Let op dat de student alleen zoekt in de ‘Abstract’. Na het zoeken verschijnt een zeer
magere resultatenlijst. Na het bekijken van de publicaties is de conclusie waarschijnlijk dat
er breder gezocht moet worden. Er wordt nu alleen gezocht op AJAX (we laten dus
Content Management weg). De resultatenlijst is nu aanzienlijk langer. Door het bekijken
van de treffers kan de student de relevantie van de publicaties bepalen.

2. In hoeverre is social bookmarking interessant voor organisaties?
Deze vraag gaat de student oplossen met behulp van zowel de ACM Digital Library als de
Guide to Computing Literature. Hier kan de student de verschillen zien tussen beide
deelbestanden.
Allereerst wordt er in de ACM Digital Library gezocht. De student typt op de homepage
van ACM Portal in de zoekbalk Social Bookmarking en vinkt het juiste deelbestand
aan (ACM Digital Library). Er verschijnt een omvangrijke resultatenlijst. Hij verfijnt de lijst
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met ‘Advanced Search’ (zie rechts op het beeldscherm). De student krijgt een
zoekformulier te zien waar Sociale Bookmarking al staat ingevuld. Hij voegt toe: AND
Enterprises. Er volgt een kleine resultatenlijst. Als de student deze doorloopt ziet hij
diverse relevante publicaties.
Vervolgens wordt er in de Guide to Computing Literature gezocht. De student typt op de
homepage van ACM Portal in de zoekbalk Social Bookmarking en vinkt het juiste
deelbestand aan (The Guide). De resultatenlijst is langer dan bij de zoekopdracht in de
ACM Digital Library. Ook hier wordt er verder gezocht door te klikken op ‘Advanced
Search’. De student voegt wederom AND Enterprises toe en klikt op ‘Search’. De
resultatenlijst is nu kleiner maar altijd nog iets uitgebreider dan wanneer de student alleen
zoekt in de ACM Digital Library.

3. Wie hebben er artikelen geschreven over het gebruik van Wiki’s als
ondersteuning van kennismanagement?
Er wordt gezocht in de ACM Digital Library en wel met ‘Advanced Search’. De student
heeft de term ‘kennismanagement’ vertaald in het Engels, namelijk Knowledge
Management. Na wat experimenteren met zoektermen zou een zoekformulier er als volgt
uit kunnen zien:
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Let op dat de student bij ‘publication types’ alleen ‘Journal, Magazine en Newsletter’
aanvinkt. Het resultaat is een aardige lijst met artikelen (die dus ook ingekeken kunnen
worden!). Tip: er kan ook gezocht worden op ‘Keywords’. Dit kan de resultatenlijst wel
inperken maar de relevantie kan wel hoger zijn.

4. Hoe kunnen miningtechnieken worden ingezet om weblogs te analyseren?
De student gebruikt Guide to Computing Literature voor deze vraag. Er wordt gezocht met
de optie ‘Advanced Search’. De student gebruikt eerst het zoekveld ‘Keywords’ om
publicaties te zoeken. In de zoekbalk typt hij Mining weblogs en vinkt ‘any’ aan.

Er volgt een resultatenlijst van duizenden publicaties. De student probeert een beter
resultaat te krijgen door ‘any’ uit te vinken en ‘all’ aan te vinken. Nu is de lijst zeer klein, te
klein eigenlijk. Er wordt vervolgens een andere zoekstrategie geprobeerd (zie afbeelding).
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Let op dat er alleen in de ‘Abstract’ wordt gezocht. De resultatenlijst ziet er beter uit. Tip:
de trefwoorden die de student ziet in de resultatenlijst kunnen eventueel gebruikt wordt om
verder te zoeken.

5. Wie hebben er wereldwijd publicaties geschreven over marketing intelligence en
het internet?
Voor deze vraag wordt de Guide to Computing Literature gebruikt. De student gaat naar
‘Advanced Search’ en kijkt eerst of ‘Marketing Intelligence’ een veelgebruikt trefwoord is.
Dit blijkt niet het geval. Hij typt daarom in het zoekformulier ‘Marketing
Intelligence’(Let op: vergeet de aanhalingstekens niet) én Internet OR Web. De
student zoekt in de ‘Abstract’.

Er verschijnt een resultatenlijst. Door de treffers te bekijken, kan de student doorklikken op
de auteur, waarna een nieuwe resultatenlijst verschijnt, namelijk de publicaties van die
specifieke auteur. De student kan dan kijken of hier nog meer relevante publicaties tussen
staan die niet tijdens de eerste zoekactie waren gevonden.

56 / 99

Uitwerkingen Deskresearch, tweede editie

57 / 99

Uitwerkingen Deskresearch, tweede editie

OpMaat
1. Wanneer is de auteurswet aangepast?
De student zoekt in het deel ‘Wet- en regelgeving’ (zie menu bovenin de website). Hij typt
auteurswet in bij ‘titel’ en vinkt ‘Wetten’ aan. Hij klikt op zoeken en krijgt een lijstje met
onder andere de auteurswet en ‘aanpassing Auteurswet 1912’. Door op het I-icoontje te
klikken achter de titel krijgt hij meer informatie en ziet hij dat de ‘aanpassing Auteurswet
1912’ op 26 maart 2008 in werking is getreden.

2. Welke Kamervragen zijn er gesteld over de 1040-urennorm in het onderwijs?
Er wordt gezocht in ‘Officiële publicaties’. In de zoekbalk ‘vrije zoekterm’ typt de student
1040-urennorm. Hij vinkt ‘Kamervragen 1e en 2e Kamer’ aan en selecteert de rubriek
‘Voortgezet onderwijs’ (dit is een verplichte optie en dwingt hem dus na te denken in welke
rubriek het onderwerp thuis hoort). Hij krijgt vervolgens een lijst met de betreffende
Kamervragen.

3. Hoe ziet de tekst van de laatste CAO in de metaalsector eruit?
Ook deze vraag laat zich oplossen in het deel ‘Officiële publicaties’. De vraag is wel wat
breed gesteld, in die zin dat de metaalsector bestaat uit meerdere deelsectoren
(bijvoorbeeld de kleinmetaal). Hiermee dient de student rekening te houden bij het
bekijken van de zoekresultaten.

4. Welke tekst heeft koningin Beatrix uitgesproken tijdens Prinsjesdag 2000?
De student zoekt in ‘Officiële publicaties’. De toespraak van de koningin tijdens
Prinsjesdag heet officieel de troonrede. Hij gebruikt dit als trefwoord (invullen in zoekbalk
‘trefwoorden’). Bij publicatiedatum vult hij als startdatum in 19-09-2000 (de derde dinsdag
van september) en als einddatum 30-09-2000 (hij weet namelijk niet zeker of de tekst ook
meteen wordt gepubliceerd op de dag van de troonrede). Wat teleurstellend: de
resultatenlijst levert niets op. De student maakt het datumveld weer leeg en zoekt dus
alleen op documenten met het trefwoord troonredes. Dit levert wel een lijst op met
troonredes maar die van 2000 staat er niet tussen. Dat is erg vreemd! Hij besluiten te
zoeken op het woord ‘troonrede’ in de titel. Nu staat de troonrede van 2000 wel in de
resultatenlijst! Wat blijkt? Bij OpMaat is men vergeten om aan de troonrede van 2000 het
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trefwoord troonredes toe te voegen! Erg slordig, maar wel een goed leerproces: we
moeten soms goed (door)zoeken om bepaalde resultaten boven water te krijgen.
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NewsPortal NL
1. Zoek artikelen uit de Volkskrant over het gebruik van internet onder jongeren
De zoekmethode ‘Geavanceerd zoeken’ wordt hier gebruikt. Bovendien wordt besloten
alleen artikelen te zoeken die één jaar teruggaan (‘afgelopen jaar’). Op het zoekformulier
typt de student in de eerste zoekbalk Internetgebruik en in de tweede zoekbalk
Jongeren. Hij vinkt bij de bronnen alleen De Volkskrant aan en klikken op ‘zoeken’. Er
verschijnt een resultatenlijst met een aantal artikelen. Het resultaat is mager, maar biedt
interessante artikelen. Hij kan de zoektermen aanpassen. Misschien is alleen Jongeren
niet de juiste zoekterm. Hij zoekt op Internetgebruik en Jongeren of jeugd. Dit
levert ook wat resultaten op. De student kan beter wat algemener zoeken (zie afbeelding).
Hij zoekt op Internet en Jongeren maar alleen in de openingszinnen van het artikel.
Dit levert meer resultaten op, maar niet alles is relevant.

2. Zoek artikelen uit alle opgenomen dagbladen van de afgelopen jaren over de
populariteit van Hyves
De student kiest voor ‘Booleaans zoeken’. Omdat over Hyves veel geschreven is en de
student zich wellicht afvraagt of het woord populariteit veel zal voorkomen, kan het beste
een speciale zoekopdracht worden gemaakt. In het zoekformulier typt hij in: Hyves w/p
popula! Let op: er wordt nu gezocht op ‘Hyves’ en woorden die beginnen met ‘popula’
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(bijvoorbeeld: populair, populariteit). Bovendien moeten de woorden in dezelfde paragraaf
staan als ‘Hyves’ (hiervoor zorgt het zoekcommando ‘w/p’). Dit levert minder resultaten op
dan wanneer hij Hyves AND popula! had ingetypt.

3. Zoek artikelen uit het NRC van de afgelopen jaren over de reclame van Centraal
Beheer
Deze vraag wordt opgelost met ‘Geavanceerd zoeken’. Als de student zoekt op Centraal
Beheer (in de eerste zoekbalk) en Reclame (in de tweede zoekbalk) krijgt hij een
aardige resultatenlijst (vergeet niet alleen de bron NRC Handelsblad aan te vinken en kies
bij periode voor alle beschikbare data). Tip: als de resultatenlijst te lang is, kan de
zoekopdracht verfijnen door bijvoorbeeld ook op het woord commercial te zoeken. Dan
zien de resultaten er wat interessanter uit!

4. Zoek alle columns van Martin Bril uit de Volkskrant van 2007
Dit is een gemakkelijke vraag. De student kiest voor ‘Geavanceerd zoeken’. In het
zoekformulier typt hij Martin Bril en zet de zoekmethode ervoor op ‘auteur’. Hij vinkt
de Volkskrant aan en na het zoeken volgt een lijst met de columns.

5. Zoek artikelen uit het NRC, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad over Maurice
de Hond in relatie tot de Deventer Moordzaak.
Over de Deventer Moordzaak is de afgelopen jaren erg veel geschreven. Er wordt
besloten om geavanceerd te zoeken. In het zoekformulier zoekt de student op Maurice
de Hond ‘in het hele document’ en op Deventer Moordzaak in alleen de ‘opening’ van
het artikel. Hij vinkt alleen het NRC Handelsblad, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad
aan. Dit levert een aanzienlijke resultatenlijst op.
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Marketline
1. Hoe ziet de PESTLE-analyse van Duitsland eruit in het landenprofiel?
De databank Marketline werkt, zoals ook in het boek beschreven staat, veel met
klikpaden. Je kunt dus heel ver zoeken zonder enige zoekvragen in te typen. Zo ook bij
deze vraag.

Rechtsonderaan Marketline klikt de student op ‘BROWSE ALL COUNTRIES
INFORMATION’. Vervolgens kiest de student het werelddeel waarin Duitsland zich
bevindt; ‘Europe’. Daarna kiest de student voor ‘Germany’. De onderstaande pagina
verschijnt dan:

Hier kiest de student voor ‘Datamonitor Country Profile (PDF)’. Hiermee kan de student de
PESTLE-analyse van Duitsland bekijken.

2. Hoe hoog was het werkloosheidpercentage in Duitsland over de afgelopen 3
jaar?
Rechtsonderaan Marketline klikt de student op ‘BROWSE ALL COUNTRIES
INFORMATION’. Vervolgens kiest de student het werelddeel waarin Duitsland zich
bevindt; ‘Europe’. Daarna kiest de student voor ‘Germany’. De student komt terecht op een
pagina met diverse informatie over Duitsland, en bij ‘Economics Indicators’ op deze pagina
kan de student het werkloosheidspercentage vinden van de afgelopen jaren.
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3. Hoeveel medewerkers heeft de BT Group in haar moederland Groot-Brittannië?
Op het beginscherm van Marketline klikt de student op ‘BROWSE ALL COMPANIES
INFORMATION’. Omdat de student een bedrijf in Groot-Brittannië op moet zoeken, kiest
de student in het volgende scherm voor ‘Europe’ dat onder ‘Geography’ gerangschikt
staat. Er verschijnt een overzicht van bedrijven, waar ook een zoekvenster staat om de
resultaten te verfijnen. In dit zoekveld typt de student ‘BT Group’ in. Het eerste resultaat is
de BT Group, en hierachter kan de student meteen het aantal werknemers bekijken. Dit
zijn er op dit moment van schrijven ‘107,021’. Om meer bedrijfsinformatie te vinden kan de
student op de bedrijfsnaam klikken.

4. Hoe ziet de kledingretailmarkt eruit in Denemarken?
Ook deze vraag kan beantwoord worden zonder enige zoekvraag in te typen, dus puur
door te klikken. Hieronder staan de klikstappen uitgelegd:
1) Omdat het een kledingretailmarkt betreft, klikt de student in het beginscherm van
Marketline op ‘BROWSE ALL INDUSTRIES INFORMATION’.
2) Aan de linkerkant onder het zoekveld bij ‘REFINE BY INDUSTRY’ kiest de student voor
‘Retailing’.
3) Vervolgens kiest de student voor ‘Clothing, Footwear, Accessories and Luxury Goods’.
4) Daarna kiest de student voor ‘Clothing’.
5) Omdat er nu niet meer op ‘industry’ verfijnd hoeft te worden, gaat de student nu
verfijnen op geografisch niveau, daarom klikt de student onder ‘REFINE BY
GEOGRAPHY’ op ‘Europe’.
6) Vervolgens kan de student nogmaals verfijnen door op ‘Denmark’ te klikken. Daar vindt
de student twee zoekresultaten over de kledingretailmarkt in Denemarken.
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5. Hoe ziet het topmanagement van Starbucks in de VS eruit en wat weten we van
deze personen?
Omdat het hier om bedrijfsinformatie gaat, kiest de student voor ‘BROWSE ALL
COMPANIES INFORMATION’. Vervolgens kiest de student bij Geography; ‘North
America’.
De student typt bij het volgende scherm in het zoekveld Starbucks. Het eerste
zoekresultaat is ‘Starbucks Corporation’. Als de student hierop klikt wordt de informatie
over Starbucks Corporation weergegeven, waaronder de informatie over het
topmanagement (zie printscreen). Door op ‘View the full profile’ te klikken kan de student
nog meer informatie over het topmanagement vinden.
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EBSCO Business Source Complete
1. Hoe ziet het auteursprofiel van Benjamin Gilad eruit? Over welke onderwerpen
en in welke tijdschriften schrijft hij regelmatig?
De student klikt op ‘Author Profiles’ in het menubalk bovenin en wordt naar een nieuwe
pagina gebracht. Op die pagina voert de student in het zoekbalk Benjamin Gilad in,
dient ‘Relevancy Ranked’ te worden aangevinkt en vervolgens klikt de student op
‘Browse’. In de zoekresultaten zal ‘Gilad, Benjamin’ tevoorschijn komen waarop geklikt kan
worden. Op die pagina wordt een overzicht gegeven over welke onderwerpen hij schrijft
(o.a. ‘Business Intelligence’, ‘Entrepreneurship’ en ‘Espionage’) en in welke tijdschriften
(o.a. Competitive Intelligence Review, Journal of Business Strategy en Journal of Business
Venturing).

2. Welke full text wetenschappelijke artikelen kun je vinden over social media?
In het zoekvenster van ‘advanced search’ voert de student social media in de zoekbalk
in, en selecteert vervolgens ‘TI title’ in het kader ernaast. Bij ‘Search Options’ vinkt de
student ‘Also search within the full text of the articles’ aan. Bij ‘Limit your results’ vinkt de
student ‘Full Text’ aan. Tevens dient de student bij ‘Publication Type’ ‘Academic Journal’
te selecteren, bij ‘Document Type’ ‘Article’ en bij ‘Language’ ‘Dutch’ en ‘English’. Tot slot
klikt de student op ‘Search’ en zullen er 128 wetenschappelijke artikelen over social media
worden gevonden.

3. Wat is er in de Harvard Business Review geschreven over merkenmanagement?
In het zoekvenster van advanced search voert de student ‘brand management’ (inclusief
aanhalingstekens) in de zoekbalk in. Onder sectie ‘Limit your results’ voert de student bij
‘Publication’ Harvard Business Review in. Tot slot klikt de student op ‘Search’ en
zullen er 20 artikelen uit de Harvard Business Review worden weergegeven, die gaan over
merkenmanagement.

4. In welke tijdschriften is er iets geschreven over de innovatie op het gebied van
zoektechnieken door Google?
In het zoekvenster van ‘advanced search’ voert de student Google in de zoekbalk in, en
selecteert vervolgens ‘TI title’ in het kader ernaast. In de zoekbalk eronder, naast AND,
voert de student search techniques in. Tot slot klikt de student op ‘Search’ en zal er
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25 artikelen gevonden worden waarvan het merendeel over de zoektechnieken van
Google. Links onderin is het menu ‘Publication’ weergeven waarmee de student een
overzicht kan zien van de tijdschriften waarin de betreffende artikelen zijn gevonden. Dat
zijn: Searcher, Computer Weekly, NZ Business, Nursing Management, Advertising Age,
Information Today, Inc., Travel Weekly (UK), BusinessWeek Online en Library Journal.

5. Wat is er geschreven in reistijdschriften over de ontwikkeling van de cruisemarkt
en cruiseschepen binnen de Noord-Amerikaanse markt?
In het zoekvenster van ‘advanced search’ voert de student cruise industry (inclusief
aanhalingstekens) in het zoekbalk. In het zoekbalk eronder, naast AND, dient de student
‘north america’ (inclusief aanhalingstekens) in te voeren. Tot slot klikt de student op
‘Search’ en zullen er 9 artikelen gevonden worden, waarvan het merendeel over
cruiseschepen en de cruisemarkt in Noord-Amerika zal gaan. Het artikel ‘New ships on the
way’ gaat over cruiseschepen die in 2010 zijn geïntroduceerd in de Noord-Amerikaanse
cruisemarkt. Het artikel ‘Passenger growth, tight budgets at U.S. HOMEPORTS’ gaat over
de groeiende Noord-Amerikaanse cruisemarkt in 2009.
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Pyttersen’s Nederlandse Almanak
Voor het beantwoorden van de vragen hebben we de (papieren) editie 2010/2011 van de
Pyttersen’s gebruikt.

1. Zoek contactinformatie op van de ‘Club van Elf’
Als de student zoekt op ‘Elf’ in het register staat er een vermelding van de ‘Club van Elf’.
Als hij naar de pagina (A740 in editie 2010/2011) gaat waar deze club staat beschreven,
ziet hij dat het gaat om de Dutch Association of Leading Visitor Attractions. De grote
Nederlandse toeristenattracties zijn lid van de Club van Elf. Het contactadres: Floralaan
West 143, 5644 BH Eindhoven, telefoon 040-2113230.

2. Bestaat er in Nederland een overkoepelende organisatie van doedelzakbands?
Zo ja, hoeveel leden telt de organisatie?
Het antwoord op deze vraag kan op twee manieren worden opgezocht. De snelste wijze is
dat de student het register gebruikt en zoekt op ‘doedelzakbands’. Hij vindt twee
organisaties die iets met doedelzakken te maken hebben, namelijk de Stichting Draailier
en Doedelzak en de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands. Dit laatste resultaat
komt het meest in de richting van een antwoord op de vraag, en door te kijken op de
betreffende pagina (A545 van editie 2010/2011) vindt hij het aantal leden dat de
vereniging heeft. Dit zijn er namelijk 38.
De student kan ook op een andere wijze zoeken, namelijk door in de inhoudsopgave te
kijken of er een rubriek is die in de buurt komt van de ‘doedelzak’. Als hij dit doet vindt hij
snel de rubriek ‘muziek en zang’ (in de editie 2010/2011 vanaf pagina A531). Als hij die
rubriek doorleest komt hij vanzelf de bovengenoemde organisaties tegen. Het voordeel
van deze manier is dat de student ook de namen en beschrijvingen van andere
organisaties ziet en hij wellicht op ideeën wordt gebracht om die organisaties te
benaderen.

3. Wat is de doelstelling van het Platform Informatiemanagement Ondernemingen?
Het Platform Informatiemanagement Ondernemingen is medio 2010 opgeheven. Daarom
is deze niet meer te vinden in de Pyttersen’s Nederlandse Almanak editie 2010/2011.
In oudere edities van de Pyttersen’s Nederlandse Almanak is de organisatie nog wel te
vinden op de volgende manier:
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Als de student het register raadpleegt vindt hij geen Platform Informatiemanagement.
Daarom wordt de inhoudsopgave gebruikt voor het oplossen van deze vraag. Omdat het
platform zich bezighield met informatiemanagement, kijkt hij of er een rubriek is die daarbij
past. Die is er, namelijk de rubriek ‘Informatie en Media’ (vanaf pagina A370). Als hij die
rubriek doorkijkt komt hij het Platform Informatiemanagement Ondernemingen (PIM)
tegen. Het platform heeft blijkbaar haar naam recentelijk aangepast. Er staat een aantal
doelstellingen en daaruit wordt duidelijk dat het platform vooral optreedt als
brancheorganisatie en gesprekspartner.

4. Welke instanties kun je benaderen voor informatie over de markt voor bier en
bierbrouwerijen in Nederland?
Voor het antwoord op deze vraag is het handig dat de student meteen in de
inhoudsopgave kijkt. In de vraag staan namelijk geen concrete namen van organisaties
genoemd om het gebruik van het register te rechtvaardigen. In de inhoudsopgave is de
rubriek ‘Voeding en genotmiddelen’ te vinden. Er is een subrubriek ‘Dranken’,waaronder
de student ‘Bier’ als aparte groep ziet staan (pagina A913 editie 2010/2011). Als de
student daar gaat kijken vindt hij diverse organisaties die met bier te maken hebben.
Gezien de vraag lijken het Centraal Brouwerij Kantoor, het Productschap Dranken en de
Vereniging Drankenhandel Nederland het meest voor de hand te liggen.
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Handboek Nederlandse Pers
Voor het beantwoorden is deels de papieren versie en deels de online versie gebruikt. Per
vraag is dit aangegeven.

1. Bestaat er een tijdschrift voor badmeesters?
Voor deze vraag wordt eerst de website gebruikt en vervolgens de papieren versie. Op
www.handboekvoordenederlandsepers.nl kan bij de zoekopdracht gekozen worden voor
‘uitgebreid zoeken’. De student selecteert bij ‘onderwerp’ ‘Zwembaden’. Na een klik op
‘zoeken’ verschijnt een resultatenlijst. Aangezien er betaald moet worden voor het bekijken
van titelinformatie, gebruikt de student nu de papieren versie van Het Handboek en zoekt
daar de titels in op. Aan de hand van de beschrijving kan bekeken worden welk tijdschrift
het beste past bij badmeesters.

2. Wat is het redactieadres van het reclametijdschrift Adformatie?
De student gebruikt de papieren versie en wel het deel waarin de Adformatie staat. Daarin
staat dat het redactieadres in Amsterdam zit aan het Kon. Wilhelminaplein 30.

3. Wat kost een paginagrote advertentie in de Telegraaf?
De student zoekt in de papieren versie op ‘Telegraaf’. Bij de detailinformatie ziet de
student een tabel met prijzen van paginagrote advertenties.

4. Welke reistijdschriften verschijnen er in Nederland?
Voor de beantwoording van deze vraag gebruikt de student
www.handboekvoordenederlandsepers.nl en klikt op ‘Uitgebreid zoeken’. Bij onderwerp
wordt voor ‘Reizen’ gekozen. Na het zoeken verschijnt er een resultatenlijst met tijdschrift
op het gebied van reizen.

5. Wie is de hoofdredacteur van het homojongerentijdschrift Expreszo?
De student gebruikt de papieren versie en wel het deel waarin de Expreszo staat. Daar
kan gelezen worden dat de hoofdredacteur mevrouw K. Raven is.

6. Welke huis-aan-huiskranten verschijnen er in Groningen?
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Voor de beantwoording van deze vraag gebruikt de student
www.handboekvoordenederlandsepers.nl en klikt op ‘Uitgebreid zoeken’. Bij mediasoort
wordt voor ‘Huis aan Huis, Algemeen’ gekozen, en bij provincie ‘Groningen’. Na het
zoeken verschijnt er een resultatenlijst met huis-aan-huiskranten die in de provincie
Groningen worden bezorgd.
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Stap 4. Vragen en opdrachten
1. Wat is eigenlijk kritisch denken?
Kritisch denken laat zich eigenlijk heel lastig omschrijven. Een definitie van Epstein (2000)
geeft wel enige houvast: ‘Critical thinking is evaluating whether we should be convinced
that some claim is true or some argument is good, as well as formulating good arguments.’
Kritisch denken bestaat dus uit het beoordelen van uitspraken en het kunnen formuleren
van argumenten.
Hoe iemand dat doet is lastig uit te leggen. Maar in algemene zin kan worden gezegd dat
ieder vakgebied een eigen manier van dataverzameling en argumentatie heeft ontwikkeld
waaraan bepaalde uitspraken kunnen worden getoetst.

Voorbeeld:
Een dokter kan op basis van allerlei klachten in combinatie met kennis van statistische
informatie een mogelijke diagnose van een kwaal formuleren. Vervolgens vinden er allerlei
medische onderzoeken plaats (scan, weefselonderzoek, of kijkoperatie) om deze diagnose
te toetsen.
Een bouwkundige redeneert op een andere wijze. Hij is in staat om in een gebouw rond te
lopen en kan op basis van zijn observaties een inschatting van de kwaliteit van een
gebouw maken. Hij ordent zijn waarnemingen op basis van een aantal belangrijke
constructieprincipes.

Bij kritisch denken is het belangrijk om je te verdiepen in de argumenten van de ander. Het
gaat erom de redenering te volgen en deze tegen het licht te houden. Het boek van
Browne & Keeley (2005) kan daarbij zeer behulpzaam zijn.

2. Waarom is kritisch denken belangrijk bij het lezen van een artikel?
Het kritisch lezen van een tekst helpt bij het begrijpen en onthouden van de inhoud. De
lezer gaat als het ware in gesprek met de schrijver van het stuk. De lezer probeert te
begrijpen wat er staat en dit meteen te relateren aan zijn eigen inzichten. Vragen als ‘wat
heb ik eraan?’ of ‘waarom moet ik dit weten?’ helpen niet om deze dialoog op gang te
brengen.
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3. Welke twee manieren zijn er om informatie te bestuderen?
Browne & Keeley maken onderscheid tussen ‘de spons’ en ‘de goudzoeker’. De spons
zuigt alle informatie in zich op en is het meestel alweer snel vergeten. De goudzoeker
probeert de informatie te begrijpen en gaat op zoek naar dat ene stukje waardevolle
informatie. Een mooie metafoor die misschien aanzet tot actief lezen.

Zie pagina 169 en verder.

4. Waar moet je op letten bij het raadplegen van een webpagina?
In het boek worden vier aandachtspunten onderscheiden (de zogeheten CARS-checklist):
-

Betrouwbaarheid: wie heeft de tekst geschreven en hoe is het tot stand gekomen?

-

Juistheid: worden feiten/beweringen voldoende duidelijk en expliciet gestaafd?

-

Redelijkheid: is de tekst goed en zorgvuldig opgebouwd?

-

Ondersteuning: zijn er duidelijke verwijzingen naar bronnen en is de auteur eenvoudig
te vinden?

Het internet is een open publicatiemedium. Iedereen kan er teksten plaatsen onder elke
naam. Het is daarom belangrijk om ook te kijken naar de ‘omgeving’ van de tekst en niet
alleen naar de inhoud.

Zie pagina 164-168.

5. Aan welke eisen moet een review voldoen?
Reviews zijn handige instrumenten om een oordeel over een artikel of boek te formuleren.
Het schrijven van een review dwingt de schrijver om na te denken en zijn mening te
expliciteren. Zeker in onderwijssituaties is het maken van een review een leerzame
exercitie.

In het boek is een checklist opgenomen, maar de belangrijkste aandachtspunten zijn:
-

de juiste toonzetting: de schrijver van de review probeert de bedoeling van de auteur
uit te leggen

-

methodisch: de schrijver geeft een systematische uiteenzetting van de werkwijze van
de auteur
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-

oordeelsvorming: de schrijver geeft een beargumenteerd oordeel over het stuk

Zie pagina 174.

6. Hoe maak je goede aantekeningen?
Aantekeningen maken is vooral een kwestie van discipline. Gewoon doen. Steeds noteren
wat er is gedaan, welke bronnen zijn geraadpleegd, wat er is gevonden en zelfs wat de
gedachten hierbij zijn. Goede aantekeningen kunnen enorm helpen bij het schrijven van
een werkstuk. Het duurt overigens altijd een tijdje voordat studenten een patroon zien in
wat ze moeten/willen opmerken (en moeten noteren).

Zie pagina 172.

7. Hoe voorkom je plagiaat?
Plagiaat is eenvoudig te voorkomen door altijd en zorgvuldig de bronnen te vermelden als
er teksten van anderen worden gebruikt. Gebruikmaken van de teksten van anderen is
heel waardevol omdat het je in staat stelt om kennis verder te ontwikkelen. Maar het is
belangrijk om studenten aan te moedigen altijd heel expliciet onderscheid te maken in hun
eigen bijdrage en in wat van anderen is overgenomen. Zorgvuldig aantekeningen maken
en bronnen goed bijhouden helpt bij het voorkomen van plagiaat.

Zie pagina 173.
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Stap 5. Vragen en opdrachten
1. Welke soorten rapportages kunnen we onderscheiden?
Er zijn eigenlijk teveel verschillende soorten rapportages om op te noemen. In het boek
worden beknopt enkele vormen besproken:
-

marktverkenning

-

literatuurstudie

-

presentatie

-

factsheet

-

persoonlijk profiel

-

argumentenkaart

Maar er zijn nog meer vormen:
-

stageverslag

-

afstudeerscriptie

-

podcast

-

poster

-

website

-

videofilmpje

Elke vorm van rapporteren heeft zijn eigenaardigheden en eigen manier om bronnen te
vermelden en verwijzingen aan te brengen.

Zie pagina 178 en verder.

2. Welke modellen zijn er om een markt in kaart te brengen?
Modellen zijn belangrijk om complexe ‘dingen’ te kunnen beschrijven. In het boek worden
er drie genoemd:
-

Porter bedrijfstakanalyse

-

SWOT-analyse

-

DESTEP
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Kennis van modellen wordt typisch in domeinspecifieke vakken verkregen. Het is
belangrijk om deze kennis toe te passen in de rapportages. Het kan een krachtig
hulpmiddel zijn om rapportages te structureren.

Zie pagina 180.

3. Welke eisen worden aan literatuuronderzoek gesteld?
Goed literatuuronderzoek staat en valt bij het gebruik van de juiste bronnen. Het gaat er
niet om willekeurig informatie te verzamelen over een onderwerp. Het gaat erom
informatie uit de juiste bronnen te verzamelen en te systematiseren. Er wordt veel belang
gehecht aan de kwaliteit van informatie.

Zie pagina 181 en verder.

4. Waar moet je op letten bij het maken van een marktverkenning?
Het maken van een marktverkenning kan een omvangrijke opdracht zijn die dagen en
soms enkele weken in beslag kan nemen. De student dient met de opdrachtgever goed te
overleggen wat precies onderdeel dient te zijn van een marktverkenning. Te denken valt
natuurlijk aan marktinformatie, zoals marktafbakening, algemene marktinformatie,
marktaandelen, consumentenontwikkelingen, trends, concurrenten en allerlei technische,
juridische, politieke, culturele en economische ontwikkelingen.
Bij het vervaardigen van een marktverkenning moet de student steeds opletten of de
informatie actueel en consistent is. Veel gemaakte fouten zijn:


Er wordt verouderde informatie gebruikt (vaak omdat men afgaat op informatie die
op het internet is gevonden, terwijl in databanken veel recentere informatie
beschikbaar is);



Er wordt tegenstrijdige informatie gebruikt (dit komt doordat men informatie uit
verschillende bronnen gebruikt die soms niet overeenkomt; oplossing is op zoek te
gaan naar de meest oorspronkelijke bron, vaak is dit een onderzoeksbureau of een
brancheorganisatie).

5. Welke twee systemen worden besproken om literatuur in je rapport te
verantwoorden?
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Harvard en APA zijn de twee bekendste verwijsmethoden. Ze worden veel gebruikt en
bieden een heldere taal voor het maken van verwijzingen. Beide systemen zijn wel
gebaseerd op het verwijzen naar bronnen met behulp van () haakjes. Deze systematiek is
mede ontwikkeld omdat het dan makkelijker is verwijzingen in manuscripten bij te houden
en het levert weinig interne verbanden op. Het nadeel van haakjes is dat teksten lastiger
leesbaar worden, en dat terwijl de computer het zetten van manuscripten heeft
overgenomen. Er is geen technische noodzaak meer om verwijzingen op deze manier te
doen en kan het net zo goed met (eind)noten gebeuren. Teksten worden daardoor beter
leesbaar en overzichtelijker.

Pagina 193 en verder.

6. Welke software voor het managen van literatuurverwijzingen is beschikbaar?
De bekendste speler op de Nederlandse markt is Endnote. Het pakket biedt veel
interessante mogelijkheden waaronder een goede integratie in Word en een koppeling met
vele literatuurbestanden. Universiteiten en hogescholen bieden deze software vaak met
korting aan hun studenten en docenten aan.
Endnote bestaat ook voor de mac, maar is nogal prijzig en instabiel. Betere alternatieven
voor dat platform zijn Bookends en Sente.

Nieuwe op web 2.0 gebaseerde manieren om literatuurverwijzingen bij te houden zijn er
ook. Een succesvol platform is Zotero, dat het verzamelen van informatie op internet
ondersteunt.

Andere nieuwe hulpmiddelen zijn:
-

citeulike.org

-

connotea.org

-

NoodleBib Express (noodletools.com)

77 / 99

