Web of Science
Inhoud
In Web of Science (WoS) zijn gelijktijdig drie bibliografische bronnen (databases) doorzoekbaar:
Science Citation Index Expanded (vanaf 1900), de Social Sciences Citation Index (vanaf 1956) en
Arts & Humanities Citation Index (vanaf 1975).
WoS biedt de mogelijkheid publicaties op te sporen op grond van relaties tussen citaties
(referenties) die in wetenschappelijke artikelen staan. Zo kan nagegaan worden hoe vaak een
auteur wordt geciteerd en welke artikelen naar een bepaald artikel verwijzen.

Start
 Ga naar de website van de UB VU: www.ub.vu.nl
 Klik onder Direct naar op Web of Science

Zoeken
Voordat men begint te zoeken kan eventueel een beperking aangebracht worden door één of meerdere databases van WoS te selecteren en/of de zoekactie tot een bepaald jaar of een bepaalde periode te beperken. Meer geavanceerde zoekopties zijn te vinden door op het pijltje achter Basic
Search te klikken.
 Basic Search: zoeken naar artikelen (maar ook recensies) op o.a. auteur (Author), onderwerp

(Topic) of titel (Title). Het is mogelijk zoektermen in meerdere velden in te vullen. Bij het zoeken
op auteur is het aan te bevelen gebruik te maken van truncatie, door slechts één voorletter aangevuld met een * in te voeren. Bijvoorbeeld: Brewis A*
Publication name: het beperken van de zoekactie tot slechts één tijdschrift. Een lijst van in het
WoS ontsloten publicaties is op te roepen via Publication Name Index.
 Cited Reference Search: deze optie geeft aan hoe vaak naar een bepaald boek of artikel is ver-

wezen (geciteerd) door andere auteurs. Met deze optie vindt men dus recenter verschenen literatuur. Ook hier kan het zoekresultaat beperkt worden tot een bepaald tijdschrift (Cited Work) of
jaar (Cited Year). Bij Cited Work kunnen uitsluitend gestandaardiseerde afkortingen van tijdschrifttitels worden ingevuld. Een overzicht van deze tijdschrifttitels is te vinden bij de optie:
View abbreviation list.
 Advanced Search: het combineren van meerdere zoektermen en het combineren van eerdere

zoekacties kan via Advanced Search. Het is van belang de juiste schrijfwijze te gebruiken bij deze functie. Hierbij kunnen de Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT en SAME) gebruikt worden. Ga voor voorbeelden naar more examples.

Resultaat
Het resultaat van een Search wordt getoond in een lijst (Results). Meer informatie over een
treffer is te verkrijgen door deze aan te klikken, zoals hier beneden is gebeurd.
Full Text: zoek de full text beschikbaarheid via de VU Link.

Zoek de full text via
Google Scholar.

Back to List: keer terug naar
de lijst met zoekresultaten.

Previous/Next: gebruik deze
knoppen om door het zoekresultaat te bladeren.

Times Cited:
verwijst naar het aantal
artikelen dat naar het
getoonde artikel verwijst. Als dit groter is
dan nul, is het eveneens aanklikbaar.
Cited References:
dit geeft aan hoeveel
referenties voor dit
artikel zijn gebruikt.
Door hier te klikken
krijgt u de volledige
referentielijst te zien.
Related Records:
geeft een overzicht van
artikelen waarvan de
referenties overeenkomen met die van het
getoonde artikel.

 De lijst van zoekresultaten toont na een Cited Reference Search andere resultaten:

In het bovenstaande voorbeeld is gezocht op Hofstede G*. Aangegeven wordt dat een artikel door G. Hofstede in de Academy of Management Review, vol. 9, p.389 (1984) in andere publicaties 188 keer is geciteerd.

Wordt de titel in blauw weergegeven (show expanded titles) dan is het mogelijk om door
te klikken naar uitgebreide bibliografische informatie. Via de optie Times Cited kunnen vervolgens de artikelen of boeken getoond worden die verwijzen naar dit artikel van Hofstede.
Klik op de link View Record voor full text via de VU Link of Google Scholar.
Is de titel niet in het blauw weergegeven dan is het mogelijk deze titel te selecteren door
deze aan te vinken. Door vervolgens op Finish Search te klikken wordt een overzicht gegeven van publicaties die het geselecteerde artikel hebben geciteerd.
Printen, opslaan en exporteren
In het uiteindelijke zoekresultaat kunnen opnieuw referenties worden geselecteerd.
Gebruik de icoontjes boven– of onderaan de pagina om de artikelen te printen, e-mailen of
te exporteren.
Gebruik de Help functie voor meer zoektips of ga naar Training & Support.
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