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Slim kennis delen met Groen Kennisnet:   

 

Groen Educatief zoeken in je browser 

Groen Kennisnet maakt het mogelijk om het educatief zoekscherm in de browser te activeren. Dit 

kan makkelijk zijn als bij het school intranet geen  zoekvenster van Groen Kennisnet Lesmateriaal is 

ingebouwd.  

Hoe werkt het in de praktijk? 

Met het zoekscherm in de browser zijn voor gebruikers zonder Entree account van Kennisnet en 

zonder abonnement op het Ontwikkelcentrum, alleen de publieke bronnen toegankelijk. Dit is maar 

een fractie van het totaal aanbod, zie het voorbeeld van de zoekterm bomen: 

 

De optie GK zoekscherm in je browser is alleen zinvol: 

-Als je bent ingelogd in je intranet, en je daarbij een abonnement bij het Ontwikkelcentrum  hebt. 

- Als je via het inloggen de Entree van Kennisnet hebt meegekregen, waardoor je ook Teleblik, 

Wequest, Wikiwijs kunt benutten. 

-Als je bij je intranet van school geen standaard zoekscherm hebt van Groen Kennisnet. 

 

Activeer het zoekscherm 

Stap 1: Ga naar www.groenkennisnet.nl en kies op de ‘Thema’ pagina voor ‘Onderwijs’ 

 

Afbeelding boven: Het educatieve zoekscherm staat rechtsboven.  
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Stap 2: Typ een zoekterm, bijvoorbeeld ‘bomen’ en klik op zoek.  

Je ziet nu: 

 

Als je bij bovenstaand resultaatscherm bent, kun je de zoekfunctie van Groen Kennisnet toevoegen 

aan de zoekfunctie van de Explorer en Firefox browser: 

Stap 3: Zoekscherm instellen  

Windows Internet Explorer : Klik op ‘zoekmachines toevoegen (add search providers), kies voor 

Groen Kennisnet Lesmateriaal en bevestig het toevoegen: 

 
Afbeelding: Engelse versie 

Je krijgt een schermpje waar je Groen Kennisnet Lesmateriaal als (standaard) zoekmachine kunt 

instellen. Klik op ‘Toevoegen’: 

 
Afbeelding: Nederlandse versie 



Servicebureau ICT leren 

3 

 

In onderstaand voorbeeld  is Groen Kennisnet Lesmateriaal je standaard zoekmachine geworden: 

 

Als je er voor kiest Groen Kennis Lesmateriaal als standaard zoekmachine  in te stellen, kun je met 

‘Zoekmachines beheren’ of in de Engelse versie ‘Change Search Defaults’   dit altijd weer veranderen 

naar bijvoorbeeld  ‘Google’: 

 

 

Afbeelding: Via dit drop down knopje kom je bij het menu, waar  je de standaard zoekmachine kunt 

veranderen. 

Zoekscherm instellen voor  Firefox: 

Ga naar de zoekfunctie (rechtsboven) en klik op het dropdownpijltje.  

Klik op zoekmachine toevoegen en selecteer Groen Kennisnet Lesmateriaal 

 

 


