Snelstartgids
Zoeken op Wikiwijs
Met behulp van deze Snelstartgids leer je zelf leermateriaal zoeken in Wikiwijs.

Het scherm: De zoekbalk
1.
2.

Ga naar Wikiwijs: wikiwijs.nl
Klik op het tabblad van je onderwijssector (bijv. po). Het volgende scherm verschijnt:







Tabbladen: op de Home pagina en via het tabblad Zoek kun je in alle beschikbare
leermaterialen zoeken. Bij de overige tabbladen krijg je alleen zoekresultaten te
zien die van toepassing zijn voor de betreffende onderwijssector.
 Zoek op trefwoord. Hier staat al een trefwoord als voorbeeld ingevuld bij po en sbo.
Deze kun je overschrijven.
 Je kunt selecteren of je alleen zoekresultaten van leermateriaal (een complete les
of serie lessen) wilt zien of informatiebronnen (plaatje, tekst e.d.).
 Via uitgebreid zoeken kun je specifieke zoekacties uitvoeren (bv. door te zoeken
binnen bepaalde collecties), zie verder voor een uitleg.
Vul een trefwoord in en selecteer of je wilt zoeken naar leermateriaal of
informatiebronnen.
Klik op de knop Zoeken. Een overzicht met zoekresultaten verschijnt.


3.
4.

Het scherm: Resultaten
Het scherm
A.
B.
C.

A.

is opgebouwd uit drie onderdelen:
Je hebt gezocht op
Verfijnen zoekresultaten
De zoekresultaten

Je hebt gezocht op
 Het trefwoord waarop gezocht is.
 Bij een zoekopdracht wordt automatisch de optie
Kosten: Nee gegeven. Door deze optie te wissen
ontstaat een ander zoekresultaat.
 De resultaten die getoond worden zijn alleen
digitaal leermateriaal. Wil je ook informatiebronnen
zien, klik dan op wis.
 Hier kun je aangeven wat je met dit zoekresultaat
wilt doen:
Opslaan in Wikiwijs: voor het opslaan van
zoekopdrachten moet je een profiel in Wikiwijs
aangemaakt hebben.






Doorsturen per e-mail: hiermee kun je een zoekresultaat doorsturen per e-mail. Zodra je
voor deze optie kiest wordt er een scherm getoond waarmee je de gegevens kunt mailen.
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Delen als link: hiermee krijg je een link die je kunt gebruiken om deze zoekopdracht te
delen, bijvoorbeeld via je site.
Tonen als widget op eigen site: hiermee krijg je een eigen Wikiwijs zoekvakje met de
opgegeven zoekopdracht. Deze kun je met een speciale code op je eigen site plaatsen.

B.

Verfijnen zoekresultaten











Het aantal zoekresultaten via Wikiwijs.
Ieder item geeft het aantal zoekresultaten tussen haakjes weer.
Indien de informatie onbekend is, wordt deze niet meegenomen in de
zoekresultaten. Hierdoor zijn deze aantallen vaak lager dan het totaal.
Door met de muis over het vraagteken te bewegen krijg je extra informatie over
de items.

NB. Het aantal zoekresultaten wordt direct aangepast aan de filters die worden gebruikt. Je
ziet dit rechtsboven op de pagina. De opties om te verfijnen verschillen per onderwijssector.

C.

De zoekresultaten








 








Het aantal zoekresultaten, verdeeld naar leermateriaal en informatiebronnen.

Hier kun je het aantal getoonde zoekresultaten per pagina aangeven.

Het zoekresultaat. Door met de muis over het resultaat te bewegen, krijg je
extra informatie, bijv. over het documenttype (hier is dat een pdf).
NB. Door te klikken op de titel van een zoekresultaat kom je in het
leermateriaal.

Het materiaal is aanbevolen door de getoonde keurmerkgroep (meer
keurmerkgroepen zijn bij Uitgebreid zoeken te vinden)

Om de hyperlink als favoriet op te slaan moet je een Wikiwijs profiel hebben
aangemaakt.

Hier kun je de sortering van de zoekresultaten bepalen.
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Klik hier voor meer details. Hier kun je een o.a. een omschrijving vinden van het
leermateriaal en sleutelwoorden die hieraan zijn toegevoegd.
Hier kun je de link naar het gekozen materiaal toevoegen om deze te gebruiken
bij het maken van een arrangement (voor meer informatie: zie Snelstartgids
Maken op wikiwijs.nl).




Het scherm: Uitgebreid zoeken
1.
2.

Typ in de adresbalk van je internetbrowser: wikiwijs.nl
Klik in de zoekbalk op uitgebreid zoeken. Het volgende scherm verschijnt:





Hier kun je (nog andere) trefwoorden toevoegen aan je zoekactie.
Verschillende tabbladen waarmee je nog gerichter kunt zoeken
Algemeen: algemene zoekcriteria voor het leermateriaal
Leerlijnen: leerlijnen zijn slechts voor enkele vakken beschikbaar. Deze optie
wordt uitgebreid. Meer informatie over leerlijnen in Wikiwijs vind je op:
content.wikiwijs.nl/leerlijnen
Tips: in dit onderdeel kun je meer ondersteuningsinformatie krijgen.

Door met de muis over het vraagteken te bewegen krijg je extra informatie over
de keuzemogelijkheden.
NB. Zodra je een vinkje hebt geplaatst wordt het zoekresultaat aangepast.
Plaats de gewenste vinkjes en druk op de knop bekijk .. resultaten.



3.

NB. Iedereen die leermateriaal heeft toegevoegd aan Wikiwijs heeft de mogelijkheid zelf
kenmerken (metadata) toe te voegen. Dat betekent dat bij het zoeken naar materiaal er
gezocht wordt naar deze kenmerken. Ontbreken deze kenmerken bij het materiaal, dan
wordt het niet meegenomen in het zoekresultaat.

Meer informatie over Wikiwijs
Snelstartgids Delen
Snelstartgids Maken
Bekijk ook de veelgestelde vragen op wikiwijs.nl
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