ZOEKEN OP INTERNET
Het internet is van een communicatienetwerk van computers uitgegroeid tot een gigantische,
onuitputtelijke bron van informatie. Zonder hulpmiddelen is het onmogelijk de informatie te
vinden die je zoekt. Daarvoor zijn zoekmachines ontwikkeld die alle beschikbare informatie
ordenen op zodanige wijze dat met behulp van trefwoorden de informatie toegankelijk is
gemaakt.
Enkele bekende zoekmachines:
Internationaal:
www.google.com
www.ilse.com
www.msn.com
www.Yahoo.com
www.Lycos.com
www.alltheweb.com
www.fast.com

Nederlandse
www.altavista.nl
www.kobala.nl
www.vindex.nl
www.zoek.nl
www.Ixquick.com

De meeste mensen zullen voor het zoeken van informatie op het internet wel gebruik maken
van Google. Google heeft zodanige zoekmethodes ontwikkeld dat de meest relevante
resultaten als eerste worden getoond. Onder andere door mee te wegen of de gezochte
woorden dicht bij elkaar staan. Bovendien toont Google een stukje van de tekst waar de
gezochte woorden in voor komen, zodat je snel kunt beoordelen of een resultaat relevant is.
Ik zal proberen zoveel mogelijk praktische tips te geven hoe je zo effectief mogelijk van
Google gebruik maakt om de beste zoekresultaten te krijgen.
Door op een Internet Explorer balk het internetadres van Google www.google.nl in te toetsen
kom je op de start pagina van Google:

Tip: neem deze startpagina op in je
favorieten, of zelfs als (één van de) internet start pagina’s.
Klik op
Als je veel gebruik maakt van Google, zul je misschien (maar niet nodig!, alleen nodig als je
ook van Gmail gebruik maakt) een Google-account openen. Maar Google verzamelt dan
allerlei informatie over jouw “computerleven”!
Als je klikt op “Alles over Google” (rechts onderop de start pagina) kom je op een pagina met
onder andere een link naar de Help funktie met uitgebreide informatie over de
zoekmogelijkheden. In de balk van de startpagina vind je mogelijkheden om specifieke
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soorten informatie te vinden: Afbeeldingen, kaarten, spelletjes (ook voor je smartphone),
Youtube filmpjes, nieuws, en nog veel meer.

Als je klikt op “Meer” en dan “Vertalen” kom je op een pagina waar je Google kunt vragen:
- je zoekvraag in een andere taal om te zetten
- stukken tekst (bij voorbeeld uit een gevonden pagina of een e-mail) in het Nederlands
te vertalen door die tekst in het vak te plakken
- een hele webpagina te vertalen.
Let wel: het is slechts een mechanische, ruwe vertaling.

Als je Google Chrome gebruikt in plaats van Internet Explorer, vertaalt Google automatisch
teksten in andere talen. (soms lastig, maar onderdrukbaar).
Probeer de diverse mogelijkheden maar eens uit, dan ontdek je vanzelf wat met Google
allemaal mogelijk is.
Google verandert voortdurend, toevoeging van Youtube is daarvan een recent voorbeeld.
“De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel
toegankelijk en bruikbaar te maken.”

Beter zoeken met Google
Google is een zeer geavanceerde zoekmachine, welke kan zoeken in miljarden documenten.
Het is daarom van groot belang om je zoekopdracht zorgvuldig te formuleren om te
voorkomen dat je meer dan 100.000 resultaten krijgt. Hieronder volgt een aantal tips hoe je
deze zoekopdrachten kunt verbeteren, gebruikmakend van de mogelijkheden van Google.
Eerst moet je echter nadenken over wat je precies zoekt, en wat daarvoor typerende
trefwoorden zijn. Deze kun je vervolgens achter elkaar intikken op de zoekbalk, maximaal 10
woorden, 256 tekens. Google maakt van alle letters kleine letters, zodat je geen hoofdletters
hoeft in te toetsen. Als het resultaat tegenvalt (niet de gezochte informatie of veel te veel
resultaten), ga dan terug naar het zoekscherm en verbeter de zoekopdracht.
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1. Logische Operatoren.
Normaal toont Google alleen resultaten waar alle zoekwoorden in voorkomen (een
AND-relatie). Door tussen 2 zoekwoorden de logische operator OR te plaatsen, toont
Google resultaten die één van beide zoekwoorden bevatten. Dit kun je bijvoorbeeld
gebruiken als het gezochte onder meerdere namen of aanduidingen bekend is: printen
OR afdrukken.
2. Zoekwoorden uitsluiten of juist opnemen.
Google negeert “stopwoorden” zoals lidwoorden en bijwoorden, maar ook getallen en
losse letters. Je kunt een stopwoord juist opnemen in de zoekstrategie door het vooraf
te laten gaan door een +teken. Voorbeeld: +hoe werkt een wasmachine?.
Omgekeerd kun je ook bereiken dat een bepaald woord in de zoekresultaten niet voor
mag komen, door er een –teken voor te plaatsen. Voorbeeld: centrumplan –Best.
3. Combinatie van woorden.
Voor Google is de volgorde van de zoekwoorden niet van belang, je krijgt alle
pagina’s waarin de losse woorden voorkomen. Wil je juist naar een combinatie van
woorden zoeken, dan moet je deze woorden tussen aanhalingstekens plaatsen.
Voorbeeld: centrumplan “centrum plan” –Best. Hiermee bereik je dat je ook
centrumplannen te zien krijgt als de woorden los van elkaar geschreven zijn, zonder de
documenten waar een plan in het centrum van de belangstelling staat…
Zo kun je ook zoeken naar een combinatie van woorden in een zinsverband: “Google
is een krachtig hulpmiddel”.
4. Gebruik van sterretje.
Door middel van een sterretje geef je aan dat er een woord ontbreekt in een zin, zodat
Google probeert dat woord of gegeven in te vullen.
Voorbeeld: Een boeing 747 biedt plaats aan * passagiers. Google vult dat aan met het
antwoord: 416.
Google ondersteunt geen zoekopdrachten waarin een sterretje een gedeelte of een uitgang van een
woord vervangt: [ bloem * cursus ] vindt 'bloemschikcursus' dus niet. Er wordt echter wel op
grammaticale varianten van een woord gezocht. Google zoekt, indien nodig, niet alleen naar de
zoekwoorden die u hebt opgegeven, maar ook naar woorden die verwant zijn aan die woorden. Als u
bijvoorbeeld de zoekopdracht [ voedingseisen huisdier maki ] opgeeft, zoekt Google ook naar [ voeding
huisdier maki ] en andere varianten van de zoekwoorden.

5. Gebruik van tilde.
Als je niet zeker weet of je de juiste trefwoorden hebt opgegeven, dan kan Google je
helpen door alternatieven (synoniemen) aan te dragen. Met de tilde (~) voor een
woord geef je aan dat Google ook moet zoeken met de synoniemen van dat woord.
Voorbeeld: ~neerslag
6. Zoeken naar feiten.
Als je op zoek bent naar harde feiten, ook dan helpt Google en geeft direct het
antwoord.
Vb. inwonertal van Amsterdam
Sterfdag “Wim Sonneveld”
President Frankrijk
7. Ik doe een gok.
Als je zeker bent van de eenduidigheid van de trefwoorden (en vertrouwen hebt in de
zoekmethode van Google) kun je klikken op “Ik doe een gok”. Google opent dan
meteen de resultaat-pagina die anders als bovenste zou worden getoond.
De hierboven genoemde tips zijn algemeen van toepassing voor het zoeken met Google.
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Andere verzamelingen
Standaard zoekt Google in alle toegankelijk gemaakte documenten op het internet, eventueel
ingeperkt door taal, regio of actualiteit van de documenten. Dit wordt aangeduid met “Het
Internet” op de start pagina.
Je kunt Google echter ook sturen om in andere verzamelingen informatie te zoeken. Op de
start pagina zie je naast “Zoeken” al een aantal andere verzamelingen genoemd welke je kunt
selecteren:
 Afbeeldingen: een onvoorstelbare hoeveelheid!
 Maps: routebeschrijvingen, landkaarten, satelliet foto’s
 Nieuws: van TV en pers
 Video: wereldwijd filmpjes, klaar om te bekijken
 En nog veel meer, waaronder de boeken, Earth.

Zoeken via Startpagina.nl.
Google heeft bij het doorzoeken van de miljarden websites op een mechanische manier de
informatie geordend aan de hand van trefwoorden. In Startpagina zijn de websites door
mensen ingedeeld naar onderwerp. Je kunt dan binnen die groep websites naar voor jou
relevante informatie zoeken: er zijn minder websites opgenomen, maar ze bevatten wel de
meer relevante informatie. Meestal vind je hier de voor Nederlanders interessante
antwoorden.
Ook hier wordt gebruik gemaakt van Cookies om te analyseren welke informatie je opvraagt,
zodat enerzijds je betere (op jouw interesse) toegespitste antwoorden krijgt. De keerzijde is
dat deze informatie ook voor commerciële doeleinden gebruikt wordt: gerichte advertenties
door sponsors. Maar op die manier worden de mensen betaald die Startpagina bijhouden.

Hoe kom je er? Tik boven in de adresbalk Startpagina.nl.
Je kunt deze Startpagina ook bij je favorieten opslaan als deze zoekmethode goed bevalt!
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Je kunt ook op Categorie zoeken:
Je vindt dan geclusterd onder die categorie koppelingen naar diverse onderwerpen, op alfabet,
met in het begin actueel nieuws over die categorie.
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Er zijn ook specifieke startpagina’s per land ingericht, b.v.
Probeer maar eens een land uit. Aan de rechterkant vind je dan weer dochters van
onderverdelingen van dat land.

Afbeeldingen zoeken op het internet.
Door op de start pagina van Google op “Afbeeldingen” te klikken kom je op de zoekpagina
voor afbeeldingen, tekeningen, foto’s.

Tik maar eens als trefwoorden IGUACU waterval. Je krijgt dan honderden kleine foto’s van
deze watervallen. Wat opvalt is dat alle schrijfwijzen van Iguacu worden meegenomen:

Door op een afbeelding te klikken kom je op de website waar het originele plaatje te vinden
is. Door op “Bekijk de afbeelding op ware” grootte te klikken opent een nieuw scherm.
Door op de kleine of grote plaatjes met de rechter muis te klikken kun je uit het snelmenu
kiezen voor “Doel opslaan als”.

Proberen maar!
Probeer zelf ook eens Nieuws, Boeken, Maps en Earth uit!
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