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  Leeswijzer 
 

Probleem Mogelijke activiteiten Paragraaf  
   
Ik weet niet waar ik moet beginnen 
als ik informatie zoek voor een 
opdracht. 

• Volg het 5-stappenplan 
1.2 

   
Ik kan geen goede vragen bedenken. • Ga na of je een goed beeld hebt van het 

onderwerp 
2.3 

 • Bepaal over welke deelonderwerpen je het 
wilt hebben 

2.4 

 • Ga na of je vragen te concreet zijn 
geformuleerd 

2.4 

 • Bepaal in welk type vraag je geïnteresseerd 
bent (probleemoplossend, verklarend, 
enzovoort) 

2.4 

   
Ik kan niet kiezen uit de vele hits in 
een hitlist. 

• Kijk naar het aantal hits en bepaal of je de 
set moet verkleinen 

3.3 

 • Formuleer specifieke zoektermen (eventueel 
combineren of geavanceerd zoeken) als de hits 
te veel lijken af te wijken van wat je zoekt 

3.3 

 • Lees de titel en de beschrijving van de hits 
op de eerste paar pagina’s en beoordeel wat je 
kunt gebruiken aan de hand van criteria 

3.4 

 • Kijk naar de URL van de links in de hitlist en 
bepaal hoe betrouwbaar ze zijn en wat voor 
een type site het is 

3.4 

   
Ik kan de informatie niet vinden om 
de vraag te beantwoorden. 

•Ga na of je vragen te concreet zijn 
geformuleerd 

2.4 

 • Gebruik de juiste zoektermen 3.3 
 • Hanteer beoordelingscriteria bij het 

selecteren van sites en informatie 
3.4 

 • Breng informatie van meerdere sites met 
elkaar in verband 

4.4 

   
Ik heb zoveel informatie dat ik niet 
meer weet wat ik ermee moet. 

• Orden de informatie door gebruik te maken 
van bijvoorbeeld mapjes op de computer of 
een tool voor ‘social bookmarking’ 

4.5 

 • Laat je bij het ordenen leiden door een 
indeling in subonderwerpen of door de vragen 
die je hebt gesteld 

4.5 

   
Ik ben altijd zo lang bezig met het 
zoeken naar informatie. 

• Formuleer duidelijke vragen, want dat vormt 
de basis voor je zoekproces 

2.4 

 • Scan sites en lees niet alles van begin tot het 
eind 

4.2 

 • Hanteer goede zoektermen 3.3 
 • Blijf tijdens het zoeken dicht bij je vragen 6.6 
 • Blijf jezelf afvragen of je op de goede weg 

bent en stuur bij 
6.3 

   

Leeswijzer  |  1 



Saskia Gruwel-Brandt, Iwan Wopereis 978-90-01-77992 4 
www.wordinformatievaardig.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 

 
Probleem Mogelijke activiteiten Paragraaf  
   

• Formuleer duidelijke hoofd- en deelvragen en 
laat je plan erdoor leiden 

5.3 
Ik heb moeite met het maken van een 
goed schrijfplan. Ik stel het wel twintig 
keer bij. • Orden de gevonden informatie goed, zodat je 

duidelijk hebt welke informatie je bij welke 
vraag wilt behandelen 

4.5 

   
• Zorg dat je parafraseert 5.4 
• Zorg dat je goed citeert 5.4 

Ik kreeg een onvoldoende, want de 
docent vond dat ik te veel had 
‘geknipt en geplakt’. • Vermeld de bronnen 5.4 
   

• Evalueer het product dat je hebt gemaakt 6.2 
• Evalueer het proces en ga na waar het beter 
had gekund 

6.3 

Als ik klaar ben met de opdracht heb 
ik het gevoel dat ik niet efficiënt bezig 
ben geweest en dat het beter had 
gekund. • Bepaal concreet hoe je de volgende keer de 

opdracht anders zult aanpakken 
 

6.3 
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