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Wat is bibliometrisch karteren? 

 Visueel weergeven van wetenschappelijke literatuur op 

basis van bibliografische gegevens 



Wat is het nut van bibliometrische kaarten? 

 Inzicht geven in wetenschappelijke structuren 

 Laten zien hoe de wetenschap zich door de tijd heen 

ontwikkelt 
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Tijdschriftenlijst 
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Tijdschriftenkaart 



Wat voor een soort kaarten bestaan er? 

 Kaarten met daarin: 

• Publicaties 

• Tijdschriften 

• Wetenschappers 

• Universiteiten 

• Woorden / termen 

• Etc. 
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Hoe worden bibliometrisch kaarten gemaakt? 

1. 

Objecten selecteren 

2. 

Relaties tussen objecten 

bepalen 

3. 

Objecten in de kaart 

positioneren en groeperen 

 

 

 

4. 

Kaart visualiseren 
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Het proefschrift 

 Zeven inhoudelijke hoofdstukken 

• Eerste zes hoofdstukken hebben een methodologisch 

karakter 

• Laatste hoofdstuk gaat over een toepassing 
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Het proefschrift 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 en 4 

Hoofdstuk 5 en 6 

Hoofdstuk 7 

1. 

Objecten selecteren 

2. 

Relaties tussen objecten 

bepalen 

3. 

Objecten in de kaart 

positioneren en groeperen 

 

 

 

4. 

Kaart visualiseren 
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Hoofdstuk 2 

 Introductie van een nieuwe techniek voor het 

automatisch identificeren van relevante termen 



Hoofdstuk 2 
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Hoofdstuk 3 en 4 

 Vergelijking van verschillende maten om de 

relatiesterkte tussen objecten te bepalen 

 Maten worden bestudeerd op basis van hun wiskundige 

eigenschappen 
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Hoofdstuk 5 

 Introductie van de VOS karteringstechniek 

 



Hoofdstuk 5 
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Hoofdstuk 6 

 Introductie van de VOS clustertechniek 
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Hoofdstuk 7 

 Introductie van de VOSviewer software 

 Kan worden gebruikt voor het maken, weergeven en 

exploreren van bibliometrische kaarten 

 Gratis te downloaden van www.vosviewer.com 

 Tot nu toe meer dan 2500 keer gedownload 

http://www.vosviewer.com/


Hoofdstuk 7 
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Hoofdstuk 8 

 Toepassing van bibliometrisch karteren 

 De structuur en de ontwikkeling door de tijd heen van 

het vakgebied computationele intelligentie wordt in kaart 

gebracht 
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Hoofdstuk 8 

1996-2000 2001-2005 
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