Gopress Academic Handleiding
Over Gopress Academic
1. Wat is Gopress Academic?
Op Gopress Academic kunnen studenten en docenten kranten en tijdschriften lezen, archieven
doorzoeken op basis van trefwoorden, artikels delen op social media... Bovendien is Gopress off
campus te bereiken én op smartphones en tablets te raadplegen. De toegang tot Gopress
Academic en Vlaamse kranten en magazines wordt mogelijk gemaakt door een overeenkomst
tussen Gopress en ELEKTRON vzw, die de academische bibliotheken van Vlaanderen verenigt.
2. Met welke besturingssystemen en browsers werkt Gopress Academic?
Gopress Academic is toegankelijk op computer, tablet en smartphone met volgende
besturingssystemen :
- Windows (98, XP, Vista, Seven, 8)
- Mac OS (Tiger, Leopard, Snow Leopard)
- Linux
- iOs (4,5,6)
- Android (2.2,...,4.1)
De compatibele webbrowsers zijn:
- Internet Explorer 9 en 10
- Mozilla Firefox 5.x
- Google Chrome 7.x
- Opéra 10. X
- Safari 5.x
Omdat Gopress Academic ontwikkeld werd in HTML 5 functioneert deze niet optimaal op
oudere navigatiesystemen.
3. Wat is het verschil tussen academic.gopress.be en www.gopress.be?
Gopress is de belangrijkste Belgische mediaresearch- en mediamonitoringdienst. Vertaald in
enkele cijfers betekent dat:
22 kranten met alle regionale edities en 47 magazines
meer dan 28 miljoen artikels uit print én online bronnen sinds 1988
alle recentste nieuwsberichten van Belgische nieuwssites
dagelijks aangevuld met meer dan 10.000 nieuwe artikels
twitterberichten van Belgische journalisten
27.500 niet Academische gebruikers: journalisten, parlementairen en woordvoerders
Academic.gopress.be is de database voor studenten en docenten. Www.gopress.be is de
betalende database en daar kan je je als student of docent noch aanmelden, noch registreren.
4. Welke universiteiten en hogescholen gebruiken Gopress Academic?
1

Studenten en docenten verbonden aan onderstaande onderwijsinstellingen kunnen zich op
Gopress Academic registreren:
Plantijn Hogeschool – Artevelde Hogeschool – Erasmus Hogeschool –Groep T – Hogere
Zeevaartschool – Hogeschool Gent – Hogeschool West-Vlaanderen - HUBrussel – Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven – Karel de Grote Hogeschool – Katholieke Hogeschool LeuvenKatholieke Hogeschool Limburg-Katholieke Universiteit Leuven –Luca School of Arts –
Provinciale Hogeschool Limburg – Thomas More Hogeschool – Universiteit Antwerpen –
Universiteit Gent – Universiteit Hasselt – VIVES Noord
Registreren
1. Hoe kan ik me als student of docent aan een Vlaamse hogeschool of universiteit
registreren?
1. Registreer je op academic.gopress.be. Vul je academisch e-mailadres en je wachtwoord
twee maal in. Je kan alleen registreren met het e-mailadres van je hogeschool of
universiteit. Andere e-mailadressen (gmail.com, hotmail.com,... worden niet aanvaard).
2. Check je mailbox en bevestig je registratie door op de link in de verificatiemail te klikken.
2. Het lukt me niet om me te registreren – wat gaat er fout?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
1. Je bent reeds geregistreerd, maar je bent je login en paswoord vergeten. Vraag je
wachtwoord op via de knop ‘wachtwoord vergeten’ en meld je aan. Je login is per definitie
je academisch e-mailadres.
2. Je hebt je registratie niet helemaal voltooid. Ga in je mailbox op zoek naar de verificatiemail
en bevestig via de link je registratie. Check ook je junkmail: misschien kwam de Gopressmail hier terecht. Hulp bij het zoeken: deze mail werd naar je verstuurd door
noreply@gopress.be.
3. Je geeft tijdens het registreren een ongeldig e-mailadres op. Je kan enkel registreren met
het e-mailadres van je hogeschool of universiteit. Andere e-mailadressen (gmail.com,
hotmail.com,... worden niet aanvaard).
4. Indien het nog niet lukt, neem dan contact op met de bibliotheek van je onderwijsinstelling.
De school zal indien nodig je vraag doorspelen aan Gopress.
3. Ik heb de registratiemail niet ontvangen, wat moet ik doen?
1. Kijk voor de zekerheid je mailbox nog eens na. Check zeker ook je junkmail. Hulp bij het
zoeken: deze mail werd naar je verstuurd door noreply@gopress.be.
2. Heb je geen typfout geschreven in je mailadres? Kijk even na en probeer opnieuw.
3. Indien je zeker bent dat je geen mail ontvangen hebt, neem dan contact op met de
bibliotheek van je onderwijsinstelling. De school zal Gopress contacteren om te bekijken
wat er verkeerd gaat.
4. Kan ik Gopress Academic ook buiten de campus raadplegen?
Ja, je kan registreren, aanmelden en opzoeken, waar en wanneer je wilt via
academic.gopress.be. Het enige wat je moet hebben, is een academisch e-mailadres van je
hogeschool of universiteit.
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5. Ik studeer aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, maar ben voor mijn studies in het
buitenland. Kan ik Gopress Academic raadplegen?
Ja, je kan registreren, aanmelden en opzoeken, waar en wanneer je wilt via
academic.gopress.be. Het enige wat je moet hebben, is een academisch e-mailadres van je
hogeschool of universiteit.
6. Ik ben student aan een Franstalige universiteit of hogeschool. Hoe kan ik toegang krijgen
tot Gopress?
Gopress heeft momenteel geen overeenkomst met de Franstalige hogescholen en
universiteiten. Neem contact op met de bibliotheek van je onderwijsinstelling. Je kan ook
gebruik maken van onze betalende database op www.gopress.be, waar je publicaties en
diensten online kan aankopen.
7. Ik ben geen student of docent, maar wil wel graag Gopress gebruiken. Kan dat?
Wij verwijzen je vriendelijk door naar www.gopress.be waar je publicaties en diensten online
kan betalen. Indien je eerder interesse hebt in een abonnement, kan je contact opnemen met
sales@gopress.be.
Aanmelden
1. Ik kan me niet aanmelden, wat nu?
1. Ben je zeker dat je de volledige registratie doorlopen hebt (zie FAQ: Hoe kan ik me
registreren?) Zo ja, probeer nog eens opnieuw of vraag een nieuw wachtwoord op
via de knop ‘wachtwoord vergeten’.
2. Je moet aanmelden op academic.gopress.be, dat is de database voor studenten en
docenten. www.gopress.be is de betalende database voor commerciële klanten en
daar kan je noch aanmelden, noch registreren.
2. Ik ben mijn login vergeten, wat nu?
Je login is per definitie altijd je academisch e-mailadres.
3. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
Wie zijn paswoord vergeten is, kan gebruik maken van de knop ‘wachtwoord vergeten’. Je zal
een mail krijgen, waarmee je een nieuw wachtwoord kan aanmaken.
4. Ik wil mijn paswoord wijzigen.
Meld je eerst aan. Bovenaan, in de blauwe balk, zie je het icoontje ‘Mijn Profiel’. Klik op ‘Wijzig
wachtwoord’ en vul je oud en nieuw wachtwoord in. Vergeet niet te bevestigen!

Lezen via de kiosk
1. Welke publicaties kan ik als student of docent vrij raadplegen?
De koepel van Vlaamse universiteiten en hogescholen sloot een algemeen akkoord af met
Gopress, zodat studenten en docenten onderstaande publicaties en hun archieven vrij kunnen
raadplegen. Publicaties die buiten deze overeenkomst vallen, kan men aankopen met
kredietkaart, SMS en andere betaalopties. Vergeet ook niet dat Gopress Academic een
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embargo van twee dagen hanteert en dat je dus de kranten en magazines van vandaag en
gisteren niet kan lezen, tenzij je ze aankoopt.
Nederlandstalige kranten
De Morgen
De Standaard
De Tijd
Gazet van Antwerpen
Het Belang van Limburg
Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Metro
Krant van West-Vlaanderen
Nederlandstalige tijdschriften
Trends
Datanews
Plus Magazine
Sport Voetbalmagazine
Steps
Goed Gevoel
Joepie
Tv Familie
Dag Allemaal
Zone 02/03/09
Feeling
Feeling Wonen
Flair
Libelle
Story
TeVe Blad
Humo
Klasse
Franstalige tijdschriften
Trends Tendance
Le Vif L’Express
Datanews
Plus Magazine
Flair
Sport Foot Magazine
Télépro
Télé Pocket
Moustique
Femmes d’Aujourd’hui
Gael
Gael Maison
Archief
Het Volk
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Het Nieuwsblad op Zondag
2. Ik wil de krant van vandaag lezen, maar dit lukt niet.
Dat is normaal. Voor hogescholen en universiteiten hanteert Gopress een embargo van twee
dagen. Wie de twee meest recente publicaties wenst te raadplegen, kan deze aankopen via
kredietkaart, SMS en andere betaalopties.
3. Waarom moet ik sommige publicaties betalen?
Dat heeft twee redenen:
1. Niet alle publicaties die op Gopress ter beschikking zijn, zitten in de ‘licentie’ die de
hogescholen en universiteiten met Gopress afsloten. Publicaties die niet in die licentie
zitten, dien je dus aan te kopen.
2. Voor hogescholen en universiteiten hanteert Gopress een embargo van twee dagen. Wie
dus de twee meest recente publicaties wenst te raadplegen, kan deze aankopen via
kredietkaart, SMS en andere betaalopties.
4. Kan ik kranten en magazines lezen zonder internetverbinding?
Neen, dit is niet mogelijk.
5. Kan ik een krant of magazine in zijn geheel downloaden?
Neen, dit is niet mogelijk.
Zoeken
1. Hoe kan ik het archief doorzoeken?
Na aanmelding kom je terecht op het zoekformulier. Je kan er zoekwoorden ingeven, de
gewenste periode aanduiden en selecteren welke bronnen je wenst te doorzoeken. Onder de
knop ‘meer opties’ vind je meer faciliteiten om je zoekopdracht te verfijnen.
2. Welke Booleaanse operatoren kan ik gebruiken tijdens het zoeken?
Wanneer je bij het zoeken in onze kiosk meer dan één zoekterm gebruikt, kan je aangeven wat
de relatie tussen die termen is; bijvoorbeeld of je wilt dat ze allemaal voorkomen in een artikel,
of wél de één en niet de ander, of één van beide. Er zijn speciale woorden om zulke relaties
mee aan te geven, zogeheten operatoren (Bron: NRC Stijlboek). Gopress Academic ondersteunt
volgende logische operatoren:
AND : Wanneer je deze operator gebruikt zullen beide termen die je hebt ingegeven in de tekst
voorkomen. Typ de relatie in als volgt:
rode AND duivels
rode and duivels
rode + duivels
OR: Indien je teksten zoekt rond een onderwerp dat je met twee of meerdere woorden kan
definiëren, kan je beide als zoekterm ingeven met een of-relatie. Typ de zoektermen na elkaar,
gescheiden door de or-operator :
auto or wagen
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auto OR wagen
auto,wagen
NOT: Een resultaat beperken, kan door het gebruik van de not -operator. De term die volgt op
de NOT zal niet in de teksten voorkomen. Je dient de term die je niet wil zien voorkomen
achteraan de zoekopdracht te typen, zoniet geeft je zoekactie niet de juiste resultaten. Vb. Je
zoekt naar artikels waarin de termen auto of wagen voorkomen, maar niet het woord ongeval :
Auto or wagen not ongeval
(Auto or wagen or verkeer) not ongeval
NEAR: Je bent op zoek naar twee gerelateerde termen die je in een tekst dicht bij elkaar wil zien
voorkomen. Met NEAR kan je het maximum aantal woorden bepalen dat tussen beide
zoektermen mag voorkomen. Let op: geen spatie open laten tussen near en het eerste haakje.
Vb. Je zoekt naar artikels waar de woorden Vandenbroucke en fiets in voorkomen, gescheiden
door maximaal 20 andere woorden:
Near(vandenbroucke, fiets, 20)
Fuzzy: Je bent onzeker over de schrijfwijze van een naam, je wil alle gelijkaardige termen
opzoeken, dan kan dit door gebruik te maken van een tilde. Dit teken dien je voor de zoekterm
te plaatsen, zonder spatie: ~Dehaene
Exacte zin: Je kan zoeken op exacte zin door een of meerdere woorden tussen dubbele
aanhalingstekens te plaatsen. In dit geval zoek je naar de termen zoals je ze geschreven hebt en
in dezelfde volgorde: "Stad Brussel"
3. Wat betekenen de iconen ‘binnen licentie’ en ‘buiten licentie’?
Niet alle publicaties die op Gopress Academic te vinden zijn, zijn inbegrepen in de
overeenkomst die met de universiteiten en hogescholen werd afgesloten. Voor sommige
publicaties moeten studenten en docenten dus betalen. Wie alleen wenst te zoeken in
publicaties waarvoor je niet hoeft te betalen, duidt het icoon ‘binnen licentie’ aan: alle
resultaten zullen vrij te raadplegen zijn. Wie het icoon ‘buiten licentie’ aanduidt, zal alleen
resultaten krijgen waarvoor men dient te betalen. Wie geen onderscheid wenst te maken en
simpelweg alle resultaten wil krijgen, duidt geen van beide iconen aan. (Zie ook de rubriek
‘Lezen via de kiosk' in deze FAQ: Welke publicaties kan ik als student of docent vrij raadplegen?)
4. Kan ik mijn zoekopdracht opslaan?
Ja. Boven het zoekformulier vind je de knop ‘Favorieten’. Daar kan je een zoekopdracht opslaan
om later opnieuw uit te voeren. Je vindt trouwens jouw 10 laatste zoekopdrachten onder
‘Zoekgeschiedenis’.
5. Wat kan ik met mijn zoekresultaten doen?
1. Compacte weergave: Je kan kiezen voor de ‘compacte weergave’ (titels en inleiding
netjes onder elkaar) of voor de ‘uitgebreide weergave’ (meer speelse en
afwisselende resultatenlijst). Je vindt deze knop bovenaan de resultatenlijst.
2. Sorteren: Wie wil, kan meteen zijn resultaten sorteren op datum, relevantie of
publicatie. Ook deze knop vind je bovenaan de resultatenlijst.
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3. Bewaren in de map ‘Read later’: Naast de titel van het artikel zie je een ster.
Wanneer je daar op klikt, wordt het artikel bewaard in de ‘Read later’-map. De hele
map met al jouw artikels vind je bovaan rechts, naast de knop ‘Mijn profiel’. Je kan
zelf artikels in deze map verwijderen door op het kruisje te klikken.
4. Downloaden en printen: Wie een artikel openklikt, ziet bovenaan verschillende
iconen staan. Met het ‘Print’ en ‘Download’ icoon kan je meteen aan de slag.
6. Ik wil oude artikels in pdf raadplegen, kan dat?
Neen, het archief is text-only. Alleen van de laatste vijf publicaties kan je een pdf-clip maken
(zie volgende vraag).
7. Hoe maak ik een pdf-clip van een artikel of pagina?
Wie een artikel openklikt, ziet bovenaan verschillende iconen staan. Een van deze iconen
vermeldt ‘clip het artikel’ wanneer je er met je muis over zweeft. Selecteer vervolgens het
gedeelte van de pagina waarvan je een clip wenst te maken, klik op de groene knop
‘downloaden’ en er wordt een pdf gecreeëerd.
8. Kan ik meerdere artikels tegelijkertijd downloaden en printen?
Dat kan niet. Nu kan je alleen artikel per artikel printen en downloaden. Wie een artikel
openklikt, ziet bovenaan verschillende iconen staan. Met het ‘Print’ en ‘Download’ icoon kan je
meteen aan de slag.
Artikels en publicaties delen
1. Hoe kan ik een artikel delen via social media?
Wie een artikel openklikt, ziet bovenaan verschillende iconen staan. Hiermee kan je
ongelimiteerd artikels op LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ of via mail, sms of permalink
delen. Je kan het artikel ook opslaan in Pocket of Instapaper. Diegene die je gedeelde artikel
ontvangt, kan na registratie of aanmelding op Gopress Academic dit artikel lezen.
2. Hoe kan ik een publicatie aanbevelen?
Wie via de kiosk een publicatie opent met de knop ‘Lees nu’, kan de krant of het magazine
doorbladeren. Bovenaan rechts zie je icoontjes waarmee je alle publicaties ongelimiteerd kan
aanbevelen op LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ en via mail of SMS. Voor je een
aanbeveling uitstuurt, kan je een gepersonaliseerde boodschap intikken.
Kopen
1. Ik wil een publicatie aankopen. Hoe kan ik betalen op Gopress Academic?
Er zijn verschillende manieren om te betalen:
- Kredietkaart
- Premium SMS
- Phone payment
- Paypal
- Direct Ebanking
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Je kan zowel losse kranten en magazines als ‘credits’ aankopen. De afhandeling van een
beveiligde betaling op Gopress gaat via verschillende tussenschakels zoals telecomoperatoren.
Een aantal betaalmethoden brengen daarom extra kosten mee
2. Krijg ik een factuur voor mijn aankopen?
Neen, geen factuur. Wat je wel krijgt bij elke aankoop op Gopress Academic is een betaalbewijs
per e-mail van onze betaalpartner Ogone.
3. Ik heb een vraag over mijn betaling.
Voor opmerkingen en vragen over Gopress kan je terecht bij de bibliotheek van je
onderwijsinstelling. Indien nodig zal de school jouw vraag doorspelen aan Gopress. Om
organisatorische redenen communiceert het team van Gopress niet rechtstreeks met
studenten en docenten.
My Gopress
Wat is My Gopress?
My Gopress is je persoonlijke bibliotheek waar je aangekochte en geraadpleegde kranten en
magazines terugvindt. De publicaties worden na zeven verschijningen (7 dagen voor de
dagbladen, 7 weken voor de weekbladen, 7 maanden voor de maandbladen, enz.) verwijderd.
Mijn Profiel
Wat is Mijn profiel?
In Mijn Profiel kan je je wachtwoord wijzigen. Als je je favoriete taal en regio aanduidt, krijg je
meteen de juiste regionale publicaties in de kiosk te zien.
Andere vragen
Wie kan ik contacteren in geval van bijkomende vragen/opmerkingen?
Voor opmerkingen en vragen over Gopress kan je terecht bij de bibliotheek van je
onderwijsinstelling. Indien nodig zal de school jouw vraag doorspelen aan Gopress. Om
organisatorische redenen communiceert het team van Gopress niet rechtstreeks met
studenten en docenten. We wensen je veel plezier bij het gebruik van onze diensten!
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