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Je dient informatievaardig te zijn om snel en grondig digitale informatie te zoeken, te
selecteren en te verwerken. In dit hoofdstuk worden de volgende vragen beantwoord:
• Wat zijn informatievaardigheden?
• Waarom is het belangrijk om informatievaardig te zijn?
• Welke stappen kun je zetten om informatie te zoeken?
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§ 1.1
Internet

1

Informatie zoeken op internet
We zijn tegenwoordig gewend om op internet informatie te zoeken. Internet
is een wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken. De computers
die deel uitmaken van deze netwerken kunnen met elkaar communiceren
op basis van zogenoemde protocollen. Ze staan met elkaar in verbinding en
hierdoor is het mogelijk om informatie die op verschillende computers
staat, te raadplegen. Met de komst van internet staat ons een enorme
hoeveelheid informatie ter beschikking. Het vinden van de juiste informatie
is echter niet altijd even gemakkelijk. Praktijkvoorbeeld 1.1 illustreert hoe
het proces van zoeken en selecteren van informatie op internet kan
ontaarden in chaos.
Praktijkvoorbeeld 1.1 laat onmacht en chaos zien. Naomi vindt tijdens haar
oriënterende zoektocht naar bruikbare informatie voor haar project veel
informatie. Maar die weet ze niet adequaat te ordenen. Zo komt ze
bijvoorbeeld tegenstrijdige informatie tegen en het is duidelijk dat ze daar
niet mee om weet te gaan. Ze besluit te stoppen met zoeken in de wetenschap dat ze nogmaals het gehele proces moet doorlopen. Een frustrerende gedachte.
Door het internet staat ons een enorme hoeveelheid informatie ter beschikking. Op dit moment kunnen we miljarden internetpagina’s met tekst, beeld
en geluid raadplegen. De omvang van het internet is aan de ene kant een
zegen: nog nooit eerder hadden we toegang tot zoveel (interessante)
informatie. Aan de andere kant is deze omvang ook een vloek. Want hoe
vinden we op een efficiënte en effectieve manier in deze berg informatie de
bruikbare informatie voor projecten, werkstukken en presentaties? Je komt
gemakkelijk in de verleiding om allerlei interessante, maar niet relevante
informatie te gaan bekijken. Het is zelfs denkbeeldig dat je verdwaalt in
‘cyberspace’. Meestal leidt dit tot een verspilling van kostbare tijd. Een
ander probleem vormt de betrouwbaarheid van het internet. Met de komst
van een nieuwe generatie internetsoftware is het steeds eenvoudiger
geworden om informatie op het internet te plaatsen. Ook dit kun je aan de
ene kant zien als een zegen: we kunnen nu veel sneller interessante en
belangrijke gegevens op internet plaatsen. Aan de andere kant is het
hierdoor eenvoudig om allerlei onzin op internet te plaatsen. Een gevolg van
deze ontwikkelingen is dat een kritische en oplettende houding bij het
zoeken en selecteren van informatie noodzakelijk is.

informatie
vaardigheden
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Voor het zoeken, selecteren en verwerken van digitale informatie dien je te
beschikken over informatievaardigheden. Deze vaardigheden pas je toe in
een situatie waarin je een behoefte aan informatie hebt. Het zijn de vaardigheden die je helpen om een opdracht te verduidelijken en tot goede
zoekvragen te komen, op basis van deze zoekvragen te gaan zoeken naar
informatie, bruikbare en betrouwbare informatie te selecteren uit gevonden
bronnen, deze informatie te verwerken en te presenteren, en de gepresenteerde informatie te evalueren. Onder informatievaardigheden vallen tevens
vaardigheden die je nodig hebt om het proces van zoeken, selecteren,
verwerken en presenteren van digitale informatie in de gaten te houden.
Denk hierbij aan het monitoren van het zoekproces, om te voorkomen dat je
letterlijk verdwaalt op het internet.
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Praktijkvoorbeeld 1.1

De chaotische zoeker
Naomi is een pabostudente die het idee heeft opgevat om voor groep 8 van de basisschool
waar ze stage loopt een project over de opwarming van de aarde op te zetten. Omdat
Naomi relatief weinig over het onderwerp weet, besluit ze ter oriëntatie al enige informatie
via het internet te verzamelen. Ze start de internetbrowser Internet Explorer op en opent de
zoekmachine Google. In het zoekveld van Google typt ze de zoektermen ‘opwarming’ en
‘aarde’ in. Ze krijgt de resultaten aangereikt in de ‘hitlist’. Zie figuur 1.2.

Figuur 1.2

1

Zoekresultaat met de zoektermen: opwarming aarde

Naomi klikt op alle links die worden getoond en leest op elke nieuw geopende pagina de
teksten. Na een uur lezen en browsen kijkt ze verward op. Ze heeft veel informatie gelezen,
maar concludeert dat ze nu eigenlijk nog niet veel verder is. Op de site van Wikipedia staat
dat de temperatuurstijging door de mens wordt veroorzaakt, terwijl op de site van RTLnieuws iets geheel anders wordt beweerd. Daar schrijven klimatologen bijvoorbeeld dat de
mens niet de veroorzaker van de problemen is. Ze leest verder over modellen die worden
gebruikt om de (toekomstige) opwarming van de aarde te berekenen, over de gevolgen van
de opwarming voor onze planeet en wat ertegen kan worden gedaan. Na nog wat browsen
zet ze de computer uit. Ze weet het even niet meer, zoveel informatie. Ze zal er nog eens
doorheen moeten gaan en moeten kijken welke informatie ze kan gebruiken voor de opzet
van het project, maar voorlopig ziet ze even door de bomen het bos niet meer.

In de loop der tijd zijn er verschillende ICT-hulpmiddelen ontwikkeld die het
zoeken, selecteren, verwerken, presenteren en evalueren van informatie
ondersteunen. Voor het zoeken op internet maak je bijvoorbeeld gebruik
van een webbrowser, een programma om webpagina’s te kunnen bekijken.
Voorbeelden van webbrowsers zijn Firefox, Internet Explorer en Chrome.
Met een webbrowser roep je de zoekmachines (bijvoorbeeld Google, Ilse,
Altavista en Bing), portals (bijvoorbeeld Startpagina) en specialistische
databases (bijvoorbeeld Medline of ERIC) op die voor het zoeken van
informatie essentieel zijn. Voor het schrijven van een product (bijvoorbeeld
een essay) waarin je de gevonden en verwerkte informatie presenteert,
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mediawijsheid

WWW

maak je bijvoorbeeld gebruik van een tekstverwerkingspakket (MS Word of
OpenOffice.org Writer). Het kunnen omgaan met de hierboven genoemde
ICT-hulpmiddelen is een belangrijke voorwaarde om op een effectieve en
efficiënte manier informatie te kunnen zoeken, selecteren en verwerken. Je
dient dus niet alleen te beschikken over informatievaardigheden, maar ook
over de nodige ICT-vaardigheden.
ICT-vaardigheden en informatievaardigheden maken deel uit van het
concept mediawijsheid. Mediawijs betekent dat je beschikt over kennis en
vaardigheden om actief om te gaan met allerlei soorten van media en dat
je een kritische houding ten opzichte van media (bijvoorbeeld internet, radio
en televisie) hebt.
Het World Wide Web is tegenwoordig dé bron van informatie. Het WWW is
een verzameling van onderling samenhangende (gelinkte) webpagina’s die
via het internet te raadplegen zijn. Met webbrowsers kunnen de webpagina’s worden bekeken. Deze webpagina’s kunnen teksten, afbeeldingen,
video’s en andere multimediatoepassingen bevatten.

Onderzoeksweetje
De vraag ‘Ben je goed in het zoeken van informatie op internet?’ wordt door studenten doorgaans positief beantwoord. Als student zit je immers dagelijks op het web en
verzamel je allerhande informatie voor studieopdrachten. En meestal slaag je erin om
voldoende informatie te vinden. Uit onderzoek blijkt echter dat het proces van zoeken
en selecteren van informatie bij veel studenten niet efficiënt en effectief verloopt.
Vaak loopt het proces al spaak tijdens de beginfase van de zoektocht naar informatie. Studenten hebben bijvoorbeeld problemen met het formuleren van goede
zoekvragen en het bedenken van zoektermen die gebruikt kunnen worden bij het
zoeken van informatie met een zoekmachine. Ook gaat het vaak mis bij de beoordeling van sites die door een zoekmachine worden aangereikt in een zogenoemde
hitlist. De keuze om bepaalde sites te bekijken is lang niet altijd gebaseerd op goede
beoordelingscriteria. Zo wordt bijvoorbeeld vaak niet gekeken naar de status van de
organisatie of de auteur die verantwoordelijk is voor de website. Experts in het
zoeken, vinden en selecteren van informatie (en dat kunnen ook informatievaardige
studenten zijn) nemen de tijd om goede onderzoeksvragen op te stellen. Deze tijd
‘verdienen’ ze later in het proces weer terug bij de selectie van informatie. Verder zijn
experts beter in staat het gehele proces te monitoren en het zoekproces bij te sturen
als dit dreigt te ontaarden in een chaos (Brand-Gruwel, Wopereis & Walraven, 2009;
Walraven, Brand-Gruwel & Boshuizen, 2008).

Waarschijnlijk zoek je regelmatig naar informatie op internet. Om ervoor te
zorgen dat het proces van zoeken, selecteren, verwerken en evalueren van
informatie optimaal verloopt, is het verstandig om gestructureerd en
doelbewust te werk te gaan. Het 5-stappenmodel kan daarbij helpen.
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Het 5-stappenmodel
Dit boek helpt je om informatievaardig te worden. Je maakt kennis met een
stappenplan waarmee je op een efficiënte en effectieve manier informatie
kunt vinden op internet. Het stappenplan bestaat uit vijf stappen die op
hun beurt weer uit een aantal activiteiten bestaan. Naast het uitvoeren van
deze stappen leer je tevens hoe je het proces van het zoeken naar adequate informatie zo goed mogelijk kunt monitoren. Het kan voorkomen dat
het zoekproces dreigt te ontaarden in een chaos en je uiteindelijk verdwaalt
op internet. Om chaos te voorkomen is het goed om zo gestructureerd
mogelijk te werk te gaan. In figuur 1.3 worden de stappen en activiteiten
weergegeven. De stappen vormen de leidraad voor dit boek.

FIGUUR 1.3

1

De stappen voor informatievaardigheden
Stel taakeisen vast

1

Verduidelijk de
opdracht

Oriënteer je op het onderwerp
Baken onderwerp af
Stel vragen op
Bepaal de zoekstrategie

2

Zoek
informatie

Voer de strategie uit
Evalueer de zoekresultaten
Scan sites

3

Selecteer en
verwerk informatie

Beoordeel sites/informatie
Bestudeer gekozen sites
Bewaar en orden relevante informatie
Oriënteer je op de opdracht

4

Presenteer
informatie

Plan productontwikkeling
Werk het product uit
Reviseer het product

5

Reguleer en
evalueer

Reguleer proces
Evalueer proces en product

Bron: gebaseerd op Brand-Gruwel, Wopereis & Vermetten, 2005.
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Samenvatting
1

Informatievaardig:
Je werkt gestructureerd bij:
– het opstellen van informatievragen
– het zoeken naar bruikbare en betrouwbare bronnen
– het selecteren en bestuderen van informatie
–	het presenteren van de gevonden informatie en uiteindelijke product (bijvoorbeeld een
essay of een presentatie) en evalueren van het proces.
ICT-vaardig:
–	je weet hoe je met allerlei applicaties kunt omgaan die te maken hebben met informatie
en communicatietechnologie, zoals het bedienen van een webbrowser.
Mediawijs:
–	je hebt de beschikking over kennis en vaardigheden om actief om te gaan met diverse
media. Je bent kritisch ten aanzien van verschillende media.
Om op efficiënte wijze informatie te zoeken op internet kun je het 5-stappenmodel hanteren.
De 5 stappen zijn:
1 verduidelijk de opdracht
2 zoek informatie
3 selecteer en verwerk informatie
4 presenteer informatie
5 reguleer en evalueer
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