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Waarom slimmer zoeken? 왘 5
• Tijdwinst
• Bepalen wie er stuurt
• Minder resultaten maar relevanter

2

Het vrije en diepe internet 왘 7
• Het vrije of zichtbare internet
• Het diepe of onzichtbare internet
• Besloten netwerken

3

Zoekstrategie 왘 9
• Welke bron biedt de grootste kans op succes
• Hoe staat iets in een document
• Gebruik verschillende zoektermen
• Staat de gezochte informatie in een bepaald formaat op internet?
• Zet zoektermen in een logische volgorde
• PageRank bij Google
• Algemene tips over Google

4

Slimmer zoeken met sneltoetsen 왘 7
• Lijsten met sneltoetsen
• Zelf sneltoetsen definiëren
• De moeder van alle sneltoetsen

5

De browser aanpassen 왘 13
• Browser-instellingen
• Verrijk uw browser met apps

6

Zoekresultaten verfijnen 왘 15
• Filteren bij Google via het formulier Geavanceerd zoeken
• Zoekresultaten verfijnen via Google’s Zoekhulpmiddelen
• Filters bij rechtspraak.nl
• Filteren in uitspraken bij rechtspraak.nl met zoekoperatoren
• Filteren bij Google Books en Google Scholar

7

Zoeken naar een bepaald bestandsformaat 왘 21
• Zoeken naar pdf’s
• Zoeken naar Excel-bestanden
• Woorden of tekens toevoegen aan een zoekopdracht bij Google

8

Een site niet rechtstreeks, maar via Google doorzoeken 왘 24
• Vaak meer zoekresultaten
• Meer invloed op het soort informatie
• Meer context en / of meer context highlighten

9

Gebruikmaken van de url 왘 28
• Via de url een Kamerstuk vinden
• Via de url de taal van een (wets)tekst wijzigen
• Snel door jaargangen van tijdschriften navigeren

10

Automatisch voor je laten zoeken 왘 30
• Google Alerts
• Nieuwe uitspraken bij rechtspraak.nl via RSS
• Attenderingen via Liigl
• Juridisch nieuws volgen via Twitter
• Alerts voor kranten en tijdschriften via Blendle

11

Zoeken naar en in databanken 왘 33
• Een databank zoeken
• Een databank doorzoeken
• Woorden die je aan een zoekopdracht kunt toevoegen
• Tekens die je aan een zoekopdracht kunt toevoegen

12
13

Een juridische zoekmachine op maat maken 왘 36

Tien korte (zoek)tips 왘 38
• Inloggen bij Google
• Wat weet Google over mij?
• Hoe kwam ik ook alweer op die site terecht?
• Anoniem zoeken
• Probeer eens een andere zoekmachine
• Oude versies van een site zoeken
• Van wie is die site?
• Contactgegevens zoeken
• Wachtwoorden en cyberveiligheid
• Verder leren: Powersearching met Google

14

Onnodig tikwerk voorkomen met OCR 왘 43
• Een plaatje van een tabel beschikbaar maken in Excel
• Een krantenartikel of document uittikken
• De pdf van een vonnis of rapport doorzoekbaar maken
• Papieren dossiers digitaliseren en doorzoekbaar maken

15

Digitaal documenteren 왘 45
• Enkele toepassingen van Evernote

