
Zoekplan Literatuuronderzoek 

Stap 1: Het formuleren van de zoekvraag 
Bepaal de hoofdvraag. Verdeel de hoofdvraag in deelvragen die een aspect van het 
onderwerp betreffen. 

Hoofdvraag 

Deelvragen 1 : 
2 : 

Stap 2: Globale afbakening van het onderwerp 
Beperk je onderzoek tot een bepaalde periode (tijd), plaats en taal 

Periode : 
Plaats : 
Taal : 

Stap 3: Oriëntering op het onderwerp 
Bestudeer (in de Mediatheek); naslagwerken, handboeken, boeken en readers over het 
onderwerp, tijdschriften, literatuurlijsten van de publicaties. Noteer trefwoorden, 
auteursnamen, titels van sleutelpublicaties, etc. 

Vaktermen Trefwoorden Auteursnamen Sleutelpublicaties Organisaties 

Stap 4: Opstellen definitieve lijst ‘zoekwoorden’ 
Selecteer uit de tabel hierboven de zoekwoorden die je gaat gebruiken. 



Stap 5: Zoeken in catalogi, databanken, Internet 
Schrijf hieronder per doorzochte databank de zoektermen op die je gebruikt hebt en de 
gegevens van de publicaties die je nodig denkt te hebben om je hoofdvraag te kunnen 
beantwoorden.  
 
Naam Databank:  
Gebruikte zoektermen:  
  

 
  

 
 

Boeken 
Titel Auteur(s) ISBN Jaar 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

         

Artikelen 
Titel Tijdschrift  Auteur ISSN Jaar + 

Jaargang 
Aflevering  Blz 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

            

 

 
 
Je kunt deze tabel evt. uitbreiden door onderaan rijen toe te voegen en de inhoud te 
kopiëren. Of als je dit sjabloon al geprint hebt, door deze pagina opnieuw uit te printen. 

 

Stap 6: Verzamelen publicaties / informatie 
Toets de kwaliteit van de publicaties door bij iedere publicatie die je gevonden hebt van 
de volgende criteria aan te geven of de publicatie hieraan voldoet. 
 

1. toonaangevend tijdschrift? 
2. toonaangevende uitgever? 
3. toonaangevende auteur? 
4. inhoud 
5. actuele publicatie? 
6. relevante publicatie? 

 
Zet een kruisje (X) in de kolom van het corresponderende nummer in de bij stap 5 
gevonden publicaties. 
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