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Samenvatting

Doel van de stap ‘Selecteer en verwerk informatie’ is om betrouwbare informatie te vinden 
en te bestuderen. Deze stap bestaat uit 4 activiteiten.

1 Scan sites
 –  Bij het scannen van een site lees je de tekst globaal. Om snel een beeld te krijgen 

van de inhoud van een site kun je kopjes lezen, de sitemap bekijken of gebruik 
maken van Ctrl-F. Deze toetscombinatie maakt dat je naar termen kunt zoeken op een 
pagina.

2 Beoordeel sites en informatie
 –  Om te bepalen of een site betrouwbaar is kun je letten op:
  – de reputatie van de organisatie achter de site
  – hoe actueel de site is
  – taalgebruik
  – het soort site (database, encyclopedie, forum, weblog, videosite enz.)
  – lay-out
 –  Om te bepalen of de informatie die je op een site vindt bruikbaar is, kun je nagaan of:
  – de informatie aansluit bij de vraag
  – het taalgebruik aansluit 
  – de structuur van de tekst helder is
  – hoe actueel de informatie is 
  – de hoeveelheid informatie die wordt geboden voldoet
 –  Om de betrouwbaarheid van de informatie te bepalen kun je kijken naar:
  – het doel van de informatie (informeren, verkopen enz.) 
  – de auteur
  – type informatie (primair of secundair)

3 Bestudeer de sites
 –  Bij het bestuderen van informatie is het van belang dat je kritisch leest. Je kunt 

daarbij informatie relateren aan wat je al weet en de informatie in eigen woorden 
weergeven. Om je te helpen de informatie te analyseren en inzichtelijk te maken, kun 
je een representatie van de informatie maken.

4 Bewaar en orden de informatie
 –  Bewaren en ordenen is van belang, want zo kun je gemakkelijker terugvinden wat je al 

hebt verzameld. Je kunt hiërarchisch ordenen en informatie in bijvoorbeeld een 
mappenstructuur opslaan, maar je kunt ook gebruik maken van tagging. Je kunt dan 
meerdere labels aan de informatie geven.
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