
  Stap 1 - Zoeken  

U opent via het netwerk van de 
bibliotheek direct de algemene 
zoekpagina van Van Dale Online op 
uw computer. U hebt onmiddellijk 
toegang, er is geen gebruikersnaam of 
wachtwoord nodig. 

Bovenaan in het zoekvak A  voert 
u uw zoekopdracht in. Er verschijnt 
vervolgens een overzicht met alle 
resultaten van uw zoekopdracht.

  Stap 2 - Vinden  

Als de zoekopdracht resultaten geeft in 
een bepaald woordenboek, licht dat op 
in de linkerkolom B . Klik vervolgens 
op het woordenboek waarvan u de 
resultaten wilt zien.

In de tweede kolom wordt aangegeven 
waar uw zoekwoord is aangetroffen: 
binnen trefwoorden C1  , 
voorbeeldzinnen C2  of  
binnen andere artikelen C3 .  
Bij alfabetisch C4  ziet u welke 
trefwoorden voorafgaan aan uw 
zoekopdracht en erop volgen.

Tip! Klik in de tweede kolom op 
‘Meer resultaten’ C5  om nog 
meer resultaten te zien.

  Stap 3 - Resultaat  

In kolom D  (het zoekresultaat) treft 
u de informatie uit het geselecteerde 
woordenboek aan. U kunt ook verder 
zoeken binnen een zoekresultaat. 
Daarvoor gebruikt u het zoekveld  

rechtsboven in het resultaatvenster.

Tip! Klik in kolom D  op 
woordvormen voor de juiste 
werkwoordsvormen.

  Stap 4 - Ontdek  

Ontdek de handige extra functies E  

in Van Dale Online: 

i     extra informatie uit het 
geselecteerde woordenboek

?    de helpfunctie (uitgebreide 
handleiding)

   instellingen (lettergrootte, 
interfacetaal enz.)

Tip! Ontdek ook de Van Dale 
Wiki: doe zelf suggesties om 
woorden of betekenissen toe te 
voegen aan Van Dale Online.
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Zoek naar exacte bewoordingen, controleer of de spelling klopt, verklaar moeilijke 
woorden, luister naar de juiste uitspraak of vind de best passende vertaling:  
met Van Dale Online vindt u snel een antwoord op uw taalvragen.

In slechts vier stappen kunt u direct aan de slag met de beste woordenboeken:

Aan de slag met 
Van Dale Online


