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Wat staat er in deze handleiding? 
Als eerste wordt de achtergrond van deze app geschetst. Vervolgens komt aan de orde wat de 
student leert. Daarna worden tips voor de docent gegeven. 

Inleiding 
Doelgerichte bronnenselectie is een bepalende factor bij het zoeken naar relevante informatie. Kennis 
van kenmerken van bronnen is hierbij van belang en verhoogt de kans op het vinden van relevante 
informatie. Basiskennis van relevante bronnen en databanken voor politie-technische/politiekundige 
en juridische onderwerpen verhoogt de vakkennis. 
 
Wat leert de student? 

- Je kunt de belangrijke kenmerken onderscheiden die nuttig zijn bij je bronnenkeuze. (type 
document, nationaal/internationaal, fulltext/verwijzend of doorlopend/historisch) 

- Je bent je bewust van het belang van wetenschappelijke bronnen voor een gerichte zoekactie. 
(peerreview en niveau)  

- Je bent je bewust van het feit dat bij het zoeken in bepaalde databanken je Engelstalige 
zoektermen moet hanteren.  

- Je leert een aantal databanken kennen, die relevant zijn als informatiebron voor de politie. 
- Je bent in staat om doelgericht en effectief relevante bronnen te kiezen die passen bij je 

zoekvraag. 
 

tips 

De student kan op basis van zijn eigen niveau en voorkennis keuzes maken voor bronnen in 
de app ter ondersteuning van zijn leeropdrachten.  

- Voor veel onderwerpen op politie- en recherchegebieden kun je wetenschappelijke literatuur 
zoeken in het brede aanbod van de Ebsco databanken die te vinden is bij de algemene 
bronnen. Laat de student zich niet alleen oriënteren op de bronnen per vakgebied. 

- De app heeft algemene bronnen en bronnen per vakgebied. Attendeer studenten erop dat ze 
geen gebruik kunnen maken van het algemene zoekvenster om een specifieke titel van een 
databank te zoeken die ze al kennen. 

- Neem dit als hulpmiddel op in die leeropdrachten, waar bronnenselectie een rol speelt. 
Hierdoor wordt het toepasbaar als instrument bij het maken van een leeropdracht of these 
(HBO/WO) waarbij literatuuronderzoek een rol speelt. 
 

 
 
 

 

 

Voor vragen of opmerkingen neem contact op met: 

kik @politieacademie.nl 

T (088) - 6622109 
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