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Stap 2 Zoeken naar informatie
De tweede stap bij het oplossen van taken waar informatie voor vereist is,
bestaat uit het zoeken naar informatie. Bij zoeken kun je verschillende
activiteiten uitvoeren. De figuur geeft deze weer.

Deze opdracht helpt je bij het oplossen van opdrachten of taken waarbij je
informatie zoekt en helpt je het zoekproces gestructureerd te laten
verlopen. Wil je eerst meer lezen over deze stap, ga dan naar hoofdstuk 3
van het boek Word informatievaardig. De vragen die je hier uitwerkt, zijn
een voorbereiding op het selecteren en verwerken van de informatie. Bij de
opdracht over selecteren en verwerken vind je een tabel waarin je de
gevonden informatie kunt ordenen en kunt aangeven hoe bruikbaar en
betrouwbaar de gevonden informat ie is.
Bepaal zoekstrategie en formuleer trefwoorden
Bepaal je zoekstrategie en formuleer de trefwoorden als je op internet via
een zoekmachine gaat zoeken. Voor mogelijke strategieën en tips voor het
formuleren van goede zoektermen lees hoofdstuk 3.
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Voer de strategie uit en evalueer de zoekresultaten
Zoek met het eerst geformuleerde trefwoord via een zoekmachine naar
bronnen. Geef hieronder aan waar je op hebt gelet bij het beoordelen van
de hits in de hitlist.

Reflectie op stap 2
Het doel van deze opdracht is je bewust te maken van het belang van de
keuze van een goede zoekstrategie, het toepassen van slim gekozen
trefwoorden en het adequaat beoordelen van hits in een hitlist. Geef kort
aan wat je hebt geleerd en of er nog punten zijn waar je de volgende keer
op zou letten.

Voor het selecteren en verwerken van de informatie en het overzichtelijk
ordenen van de informatie gebruik je de opdracht 'Selecteren en verwerken
van informatie'.
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