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Inleiding
Voor u ligt het actieonderzoek dat ik heb ingesteld ter afsluiting van de door mij gevolgde
bacheloropleiding tot leraar maatschappijleer. Mijn afstudeerstage loop ik op het Summa College te
Eindhoven aan de opleidingsrichting HTV-P (handhaver toezicht en veiligheid-politie). Deze niveau-3
opleiding is gericht op het voorbereiden van jongeren op een sollicitatie en opleiding bij de politie of
als handhaver bij bijvoorbeeld een gemeente.
Gedurende mijn stages kwam ik tot de ontdekking dat de informatievaardigheden van mijn
studenten van een bedenkelijk niveau waren. Deze situatie heeft me uitgedaagd een plan te
ontwikkelen om deze informatievaardigheden te verbeteren.
In de huidige samenleving, die in steeds grotere mate een samenleving van informatievergaring
wordt, is het van groot belang dat je jezelf in de positie brengt en houdt om toegang te hebben tot
informatie en dat je vaardig bent in het gebruiken van deze informatie. Ook zijn
informatievaardigheden van belang om te komen tot een politiek en maatschappelijk
oordeelsvermogen. De door de studenten gekozen beroepsrichting vraagt ook om een kritische en
onderzoekende blik op zaken.
Dit plan heb ik ontwikkeld met de bedoeling de informatievaardigheden van mijn studenten te
verbeteren en ze op deze wijze beter voor te bereiden op het door hen geambieerde beroep.
Veel leesplezier.
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Verlegenheidssituatie

Inleiding
Op dit moment loop ik stage op het Summa College te Eindhoven, richting HTV-P (Handhaver
Toezicht en Veiligheid-Politie). Dit is een Mbo-opleiding. De opleiding biedt een vooropleiding voor
mensen die een baan bij de politie ambiëren, maar die vanwege bijvoorbeeld hun jonge leeftijd nog
niet in aanmerking komen voor de sollicitatieprocedure. In het tweede jaar van de opleiding zullen
de leerlingen het selectieproces van de politie ingaan. Wanneer ze de selectie met goed gevolg
doorlopen, zullen ze na afronding van de opleiding HTV-P in dienst treden bij de politie en starten
met de opleiding tot generalist GGP (gebiedsgebonden politiezorg) aan de Politieacademie. Omdat
de opleiding HTV-P wat betreft leerstof een bepaalde overlap kent met het politieonderwijs, zal de
politieopleiding voor deze studenten een jaar korter duren dan voor studenten zonder diploma HTVP. De opleiding is voor het Summa-college nog zo nieuw, dat dit jaar de eerste leerlingen hun
diploma zullen halen. Uit ervaringen elders in het land blijkt dat 47% van de gediplomeerden aan een
dergelijke opleiding uiteindelijk aangenomen wordt bij de politie. De anderen kunnen met hun
diploma tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar solliciteren op een baan als handhaver. Ik ben deze
stage eind augustus 2013 gestart en zal het gehele schooljaar werkzaam blijven voor deze opleiding.
Voorheen liep ik stage op een VMBO.

Algemeen idee / verlegenheid
Tijdens de lessen die ik gedurende mijn stage gaf, heb ik de studenten verschillende malen
opdrachten gegeven waarbij ze zelf op zoek moesten gaan naar informatie over een bepaald
onderwerp (lesstof), om deze informatie vervolgens in de vorm van bijvoorbeeld een presentatie te
delen met hun collega-studenten. Ook heb ik veel met ze gesproken over zaken die op dat moment
in het nieuws zijn. De wijze waarop de leerlingen hun opdrachten uitvoerden en de resultaten van
de opdrachten en de gesprekken die ik met hen voerde, brachten me tot de volgende constatering:
•

•

•

Leerlingen lijken primair en bijna uitsluitend het internet te gebruiken als informatiebron.
Het internet leent zich in veel gevallen prima als informatiebron. Het is echter niet zo dat
het internet in alle informatie voorziet of in de benodigde invalshoek of kwaliteit van
informatie voorziet. Het is niet altijd handig andere informatiebronnen uit te sluiten.
Leerlingen lijken nauwelijks boeken of kranten te lezen. Wanneer je bij de politie werkt, is
het van belang om over enig maatschappelijk en politiek inzicht te beschikken. Het is ook
belangrijk dat je in een zekere mate op de hoogte bent van de actualiteit. Dit is immers
belangrijke context voor de wijze waarop je wordt ingezet en voor de problemen waarmee
je geconfronteerd wordt. Aangezien de studenten worden voorbereid op een baan bij de
politie, is dit punt ook van belang voor de leerlingen.
Leerlingen lijken de informatie niet al te kritisch te beoordelen. Dit bleek uit een kleine
vragenronde die ik in de klas hield met betrekking tot hun informatievaardigheden. Ze
gaven aan dat de informatie die ze uit Google halen over het algemeen wel accuraat is. Ze
gaven aan dat de aanwezigheid van een bedrijfslogo of een hoge notatie in de
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•

•
•

zoekresultatenlijst, voor hen de betekenis heeft dat de informatie betrouwbaar is en dus
beantwoordt aan hun vraag.
De informatie die leerlingen vinden sluit niet altijd aan op de vraag. In diverse lessituaties
heb ik gemerkt dat leerlingen de informatie die ze zoeken niet kunnen vinden, of dat het
gevondene niet beantwoordt aan de behoefte of de vraag.
De informatie die de leerlingen vinden is gezien de bovenstaande bevindingen dus ook niet
altijd even correct.
Leerlingen lijken informatie niet altijd op waarde te kunnen schatten. Onlangs gaf ik de
leerlingen de opdracht onderzoek te doen naar de betekenis van de zogenaamde Wet
Terwee voor de uitvoering van de politietaak. Hoewel ik zag dat diverse leerlingen een juiste
bron gevonden hadden, had slechts een enkeling hier informatie uit overgenomen.

Deze bevindingen brachten me ertoe de leerlingen na een dergelijke opdracht naar de vindplaats van
de door hen ingebrachte informatie te vragen. Op één leerling na gaf de gehele klas me het
antwoord: ’Google’.
Dit alles brengt me tot de voorlopige conclusie dat ik de informatievaardigheden van de studenten
behoorlijk overschat heb. Informatievaardigheden komen in de eindtermen van maatschappijleer en
burgerschap op alle niveaus voor. Om te komen tot een politiek en maatschappelijk
oordeelsvermogen en een vermogen tot politieke en maatschappelijke participatie, zijn
informatievaardigheden van een groot belang. De door de studenten gekozen beroepsrichting
vraagt ook om een kritische en onderzoekende blik op zaken.
Dit alles brengt met tot de volgende onderzoeksvraag:
“Hoe kan ik de informatievaardigheden verbeteren van de studenten HTV-P”
Het doel van mijn onderzoek is dus het ondernemen van acties om te komen tot betere
informatievaardigheden van de studenten HTV-p, zodat zij beter voorbereid zijn op een actieve rol in
onze samenleving, het door hen beoogde beroep en de door hen beoogde opleiding aan de
politieacademie.
Teneinde het probleem inzichtelijk te maken, wil ik de volgende stappen te ondernemen:
•
•
•

Literatuur-/bronnenstudie
Enquête onder leerlingen
Interview met collega docenten

Mogelijk kom ik bij het doorlopen van de hierboven genoemde stappen nog tot inzichten die mij
bewegen tot een bijstelling van mijn methode van onderzoek.
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Literatuurstudie:
Om te kunnen duiden wat nu precies het probleem is, heb ik de onderzoeksvraag “Hoe kan ik de
informatievaardigheden verbeteren van de studenten HTV-P” opgesplitst in een aantal deelvragen.
In een poging deze deelvragen te beantwoorden, ben ik een literatuurstudie gestart. De deelvragen
die ik geformuleerd heb zijn:
•
•
•
•

Wat zijn informatievaardigheden?
Wat is het belang van informatievaardigheden voor de doelgroep?
Welke positie hebben informatievaardigheden in de opleiding HTV-P?
Op welke wijze kan ik de doelgroep voldoende informatievaardig maken?

Wat zijn informatievaardigheden?
Hetgeen me al snel duidelijk werd gedurende de literatuurstudie, is dat er vele opvattingen zijn over
wat informatievaardigheden nu precies zijn. Hieronder zal ik een aantal van deze opvattingen nader
belichten.
Mediawijsheid
De term mediawijsheid kom ik vaak tegen vaak tegen. Men doelt dan vaak op een kritisch gebruik
van de beschikbare media. De Raad voor Cultuur (2005) geeft in het rapport Mediawijsheid, de
ontwikkeling van nieuw burgerschap, de volgende definitie voor deze term: “het geheel van kennis,
vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zicht bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in
een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”. In dit rapport legt de Raad
voor Cultuur de verbinding tussen participerend burgerschap en mediawijsheid als voorwaarde om
optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. Ze verwoordt in dit rapport het belang om via
burgerschapsonderwijs aandacht te besteden aan het onderwerp.
De zeven gezichten van informatievaardigheden
In het boek Goochelen met informatievaardigheden (den Hollander, 2010, pp. 33-34) geeft de
schrijver aan dat een van de meest aangehaalde studies die inzicht verschaft in de uiteenlopende
opvattingen over informatievaardigheden Seven Faces of Information Literacy in Higher Education is
van Christine Bruce. In haar onderzoek komt ze tot de conclusie dat er zeven manieren zijn waarop
er over informatievaardigheden wordt gedacht. Deze zeven manieren zijn:
•

Concept 1: Informatietechnologie
In dit concept wordt informatievaardigheid gezien als een manier om van
informatietechnologie gebruikt te leren maken om informatie te kunnen vinden. Het is dus
vooral van belang om te leren de technologie te besturen die je toegang geeft tot de
bestanden waar de informatie zich bevindt.

•

Concept 2: Informatiebronnen
In dit concept hebben de informatievaardigheden betrekking op het gebruik van
informatiebronnen. Het gaat er dus om dat je goed op de hoogte bent van de beschikbare
bronnen om informatie uit te halen en dat je in staat bent om deze doeltreffend te
gebruiken.
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•

Concept 3: Informatieproces
In dit concept gaat het om het proces waarin iemand ontdekt dat hij (te) weinig kennis heeft
en op zoek gaat naar een manier om dit kennisgebrek op te lossen. Het gaat hier niet zozeer
om de informatietechnologie, maar om de manier waarop men deze problemen oplost of
beslissingen neemt met nieuwe informatie.

•

Concept 4: Informatiebeheer
In dit concept staat het beheersen van grote hoeveelheden informatie centraal. Het gaat
erom hoe je deze grote hoeveelheid informatie zodanig kan organiseren dat je er snel dingen
in (terug) kan terugvinden.

•

Concept 5: Kennisverwerving
In dit concept staat het verwerven van kennis als persoonlijk informatiegebruik centraal.
Door over de informatie na te denken en deze te evalueren en analyseren, ontwikkel je je
eigen visie op zaken.

•

Concept 6: Kennisgroei
In dit concept staat het ontwikkelen van nieuwe kennis op basis van informatie centraal.
Door creativiteit en gevoel staan aan de basis van het ontwikkelen van nieuwe informatie.

•

Concept 7: Wijsheid
In dit concept staat het aanwenden van informatie en kennis ten bate van anderen centraal.
Wijsheid is een persoonlijke eigenschap die zowel de gebruiker als zijn omgeving dient.

In essentie komt bovenstaande visie er op neer dat het van belang is dat men informatie kan vinden,
ordenen en dat je de informatie doelmatig kan toepassen.
Internetvaardigheden
In zijn proefschrift Internet skills, vital assets in an information society, kijkt Alexander van Deursen
(2010) naar informatievaardigheden vanuit het perspectief van internetvaardigheden. Internet heeft
in onze samenleving momenteel een dermate belangrijke positie ingenomen, dat een gebrekkige
vaardigheid in het gebruik van het internet mensen op achterstand kan zetten. Zo worden
verschillende diensten of informatie uitsluitend nog via internet aangeboden. Uit zijn onderzoek
blijkt dat het zorgwekkend gesteld is met de internetvaardigheden van jongeren. Hij signaleert
tevens dat de verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden groot zijn, waarbij hoogopgeleiden
vaardiger zijn dan laagopgeleiden. Volgens van Deursen ontstaat er sociale ongelijkheid door dit
fenomeen. Dit onderschrijft het belang van informatievaardigheden voor een burger in onze
moderne samenleving. Een informatievaardig individu heeft dus meer mogelijkheden om in onze
samenleving te participeren en dus een grotere kans op maatschappelijk succes.
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SLO
Het SLO neemt in haar publicatie ‘Naar een leerlijn informatievaardigheden’ (van der Kaap, 2009) als
definitie van informatievaardigheid de definitie van te American Library Association over. Vertaald
komt dit neer op de volgende definitie. 'Informatievaardig ben je als je hebt geleerd hoe je moet
leren. Je weet hoe je moet leren omdat je weet hoe kennis is georganiseerd, hoe je informatie moet
vinden en hoe je informatie zo kunt organiseren dat anderen ervan kunnen leren. Je bent voorbereid
op een leven lang leren, omdat je te allen tijde de informatie kunt vinden die je nodig hebt voor je
studie, werk of het nemen van beslissingen.' (American Library Association, 1989,1998). Auteur
Albert van der Kaap gebruikt deze definitie tevens op zijn website Histoforum.nl. (van der Kaap,
2009). Op deze website geeft van der Kaap aan dat de definitie van the American Library Association
op te splitsen is in de volgende kernpunten. Bij deze kernpunten noemt hij indicatoren die ik bij ieder
kernpunt heb toegevoegd. (van der Kaap, 2009)
1. De leerling zoekt efficiënt en effectief informatie
Dit betekent dat de leerling het zoeken van informatie beheerst. Hij weet hoe hij het beste te
werk kan gaan om te krijgen wat hij zoekt.
Indicatoren
De leerling:
• herkent de behoefte aan informatie en evalueert deze behoefte
• weet dat juiste en volledige informatie de basis is voor verstandige besluitvorming
• formuleert de juiste vragen bij de informatiebehoefte
• selecteert geschikte informatiebronnen
• herkent het belang van het gebruik van verschillende soorten bronnen
• ontwikkelt en gebruikt succesvolle zoekstrategieën
2. De leerling beoordeelt informatie kritisch en deskundig
Dit betekent dat de leerling informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid, onpartijdigheid,
waarde en geldigheid.
Indicatoren
De leerling:
• bepaalt juistheid, relevantie en volledigheid
• hanteert relevante criteria bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie
• houdt feit, mening en perspectief uit elkaar
• herkent onjuiste en misleidende informatie
• onderkent dat informatie 'gekleurd' kan zijn door normen, waarden en opvattingen
van mensen
• selecteert informatie die bijdraagt aan de beantwoording van de vraag op de
oplossing van het probleem
• reflecteert op het zoekproces
3. De leerling gebruikt informatie juist en creatief
Dit betekent dat de leerling informatie correct en doelgericht kan toepassen. Ook kan de
leerling informatie uit verschillende bronnen koppelen om zo op een creatieve wijze nieuwe
informatie te ontwikkelen.

Joris Boumans
Lerarenopleiding Maatschappijleer

Actieonderzoek 9
Informatievaardigheden
Indicatoren
De leerling:
• organiseert de informatie voor praktische toepassing
• vergelijkt de nieuwe informatie met aanwezige kennis
• Integreert de nieuwe informatie in de eigen kennis
• gebruikt de informatie voor kritisch denken en probleem oplossen
• produceert en communiceert de informatie in de geschikte vorm
De door het SLO en van der Kaap gehanteerde definitie zal ik voor dit onderzoek gebruiken omdat dit
een uitleg is van informatievaardigheden die aansluit op de verlegenheidssituatie en wat mij betreft
de kern van de vaardigheid beschrijft. Uit mijn verlegenheidssituatie blijkt immers dat de leerlingen
met name grote moeite hebben met het bepalen van een goede zoekstrategie en niet handig zijn in
het kritisch beoordelen van de informatie die ze vinden. Deze invalshoek van de vaardigheid is ook
van groot belang voor de door de leerlingen beoogde loopbaanrichting, waarin van leerlingen
verwacht wordt dat ze snel en adequaat, met een kritisch oog, informatie kunnen verzamelen en
deze kunnen aanwenden voor bijvoorbeeld een onderzoeksdoel. Ik zal deze echter wel toespitsen op
het webgebruik van de studenten. Het onderzoek ben ik immers gestart uit verwondering over de
gebrekkige informatievaardigheden van de studenten op mijn stageschool. De leerlingen op mijn
stageschool lezen nauwelijks kranten of tijdschriften, terwijl ze allemaal te allen tijde toegang
hebben tot het internet. Als leerlingen met een informatievraag zitten, blijkt het internet voor hen de
meest gebruikte en eenvoudigst toegankelijke bron. Ik ben tevens van mening dat ik hiermee het
onderzoeksgebied wat meer afkader, waardoor ik gerichter te werk kan gaan.

Welke positie hebben informatievaardigheden in de opleiding HTV-P?
Momenteel geef ik bij wijze van stage les op het MBO aan de opleiding Handhaver Toezicht en
Veiligheid met als oriëntatierichting politie (HTV-P). Hoewel informatievaardigheden niet als zodanig
benoemd worden in het kwalificatiedossier toezicht en veiligheid (stichting SBB, 2013), spreekt het
onderwijsarrangement HTV-politie (ECABO, 2011) wel over vaardigheden die als
informatievaardigheden gezien worden. In haar bijlage worden de volgende vakkennis en
vaardigheden benoemd:
•
•
•

Kennis van methoden van gegevensverzameling
ICT-gebruik
Omgaan met automatisering, de tekstverwerker, gevaar, integriteit en het
bedrijfsprocessensysteem

Er wordt dus wel enig belang aan informatievaardigheden gehecht vanuit het vak, maar hier wordt
slechts zeer oppervlakkig op in gegaan. Van een leerlijn waarin informatievaardigheden aangeleerd
worden, is dus geen sprake. Ik ben van mening dat het belang van informatievaardigheden niet
voldoende erkend wordt door de opleiding. De verlegenheidssituatie die ik aantrof, gekoppeld aan
het verderop uitgediepte kwalificatiedossier van de politie, waar ik hieronder verder op in zal gaan,
bevestigt mijn conclusie.
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Loopbaan en burgerschap
Naast het kwalificatiedossier en het onderwijsarrangement zijn er ook nog de kwalificatie-eisen
loopbaan en burgerschap (Beroepsonderwijs bedrijfsleven, 2012), vastgesteld door de minister van
OCW. Samen met het kwalificatiedossier geeft dit aan wat er van iemand verwacht wordt die men
een Mbo-diploma wil geven. De kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap spreken eveneens niet
expliciet over informatievaardigheden maar informatievaardigheid is wel een vereiste om aan de
kwalificatie-eisen te kunnen voldoen. De eisen bestaan uit twee delen. Het eerste deel is het
loopbaandeel. Het tweede deel van deze kwalificatie-eisen behandelt het burgerschap-deel.
Burgerschap ligt in het verlengde van maatschappijleer zoals dit op het Vmbo gegeven wordt en
spreekt over een viertal dimensies:
•
•
•
•

De politiek-juridische dimensie
De economische dimensie
De sociaal-maatschappelijke dimensie
De dimensie vitaal burgerschap

De politiek-juridische dimensie zegt het volgende:
“De politiek-juridische dimensie betreft de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan
politieke besluitvorming. Hierbij gaat het om de participatie in formele zin (stemmen bij
officiële verkiezingen) en meer (inter)actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op
verschillende politieke niveaus (Europees, landelijk, regionaal, gemeentelijk, buurt). Maar ook
om actuele, meer op issues gerichte vormen van politieke participatie, zoals duurzaamheid,
veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, interculturaliteit en levensbeschouwing.
Hiervoor is nodig dat een student inzicht heeft in de onderwerpen die voor hem van belang
zijn en waarover politieke besluiten worden genomen, in de verschillende meningen en
opvattingen die erover bestaan en in de verschillende belangen die daarbij een rol spelen.”
(Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap, 2011-2012, paragraaf 2.1 )
Dit citaat spreek over actuele politieke participatie. Om je hiervoor te kwalificeren, is een bepaalde
informatievaardigheid onontbeerlijk. Om inzicht te kunnen verwerven in onderwerpen die van
belang zijn, moet relevante informatie kunnen vinden en kritisch kunnen beoordelen.
Het volgende citaat heb ik overgenomen uit de economische dimensie.
“Voor het functioneren als kritisch consument is het nodig dat een deelnemer weet hoe hij
informatie over producten en diensten kan verzamelen om een weloverwogen keuze te
kunnen maken. Hij heeft inzicht in zijn eigen wensen in relatie tot zijn financiële speelruimte.
En het is nodig dat hij bij de aanschaf van producten en diensten afwegingen kan maken met
betrekking tot maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheidsaspecten.”
(Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap, 2011-2012, paragraaf 2.2 )
Dit citaat spreekt over een kritisch consument die weet hoe hij informatie kan verzamelen. Hier is
sprake van een behoefte aan informatievaardigheid. Ook om verbanden te kunnen leggen met
duurzaamheid en gezondheid, is een bepaalde mate van vaardigheid in de omgang met informatie
nodig.
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Wat is het belang van informatievaardigheden voor de doelgroep?
Bij de vorige deelvraag ben ik reeds ingegaan op de vraag wat het belang van
informatievaardigheden is voor de opleiding HTV-P, bekeken vanuit loopbaan en burgerschap.
Belangrijk is om de koppeling te maken met het kwalificatiedossier van de opleiding tot
politiemedewerker. De leerlingen hebben allemaal het doel door te stromen naar deze opleiding.
De doelgroep zijn leerlingen van het MBO, niveau 3, richting HTV-P. In het algemeen kan je stellen
dat informatievaardigheden belangrijk zijn voor eenieder, maar voor politiemensen zijn deze
vaardigheden van een bijzonder gewicht. Van politiemensen wordt een bepaalde maatschappelijke
geletterdheid en een onderzoekende houding verwacht. Politiewerk in de moderne tijd bestaat
namelijk voor een groot deel uit het vinden, herkennen, selecteren en verwerken van informatie. Ik
heb het hierbij niet alleen over het verkrijgen van veiligheidsinformatie van burgers, ook actieve
opsporingshandelingen op het internet of het gebruik van al dan niet digitale bronnen voor het op
peil houden van de vakkennis zijn aan de orde van de dag. Natuurlijk moet ook hier het belang van
een algemene en politieke geletterdheid genoemd worden. Hierbij worden hoge verwachtingen
gesteld aan de leerlingen.
De eerder genoemde definitie van informatievaardigheden die het SLO hanteert, en die ik eveneens
als basis gebruik voor dit onderzoek, sluit goed aan bij de competenties die het kwalificatiedossier
van de opleiding tot medewerker of generalist GGP (Politie Onderwijsraad, 2013)van de politie
hanteert. Enkele voorbeelden van deze competenties zijn:
“Intake
Vakmatig
3.
uit ingewonnen of in te winnen informatie de relevante elementen en bestanddelen halen en
verantwoorden wat hij zelf aan (klant)informatie kan afhandelen of moet overdragen (intern
of extern)
Handhaving
Contextueel
8.
mede op basis van informatie uit de (sociale) media, bepaalde patronen en trends in
onveiligheid signaleren
Individueel
15.
informatie systematisch en juridisch juist verwerken in bedrijfsprocessensystemen of
criminaliteit waarnemen en (mee)werken aan het in kaart brengen daarvan
Noodhulp
Contextueel
6.
in de noodhulp bij interventies schakelen tussen handhaven, opsporen en hulpverlenen en
daarbij adequaat omgaan met vereiste/ beschikbare informatiebronnen, apparatuur en
verbindingsmiddelen
8.
latente (omgevings)problemen, patronen en trends signaleren en eventueel optreden en/ of
in kaart brengen met gebruikmaking van informatiebronnen
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Sociaal
11.
adequaat en integer rapporteren over eigen of andermans interventies
Individueel
15.
informatie tijdig, systematisch en juridisch juist verwerken in bedrijfsprocessensystemen
Opsporing
Contextueel
6.
schakelen tussen incidenten en patronen in delicten of misdrijven en daarbij informatie uit
media en de sociale internetmedia benutten voor het uitvoeren van opsporingstaken
7.
uit eigen beweging feiten en omstandigheden ordenen, of verdachten en delicten met elkaar
in verband brengen en patronen en trends signaleren
8.
latente (omgevings)problemen, patronen en trends signaleren en daarin eventueel optreden
en/of deze in kaart brengen met gebruikmaking van informatiebronnen “
(Politie Onderwijsraad, 2013, pp. 5-11)
Waar het kwalificatiedossier van toezicht en veiligheid niets laat zien op het vlak van
informatievaardigheden, maken informatievaardigheden een veel groter deel uit van het
kwalificatiedossier politiemedewerker. Dit verschil in kwalificatiedossiers laat zien welk belang er in
de diverse opleidingen aan informatievaardigheden gehecht wordt. Wat mij betreft schiet het
kwalificatiedossier van de opleiding HTV-P hierin wat tekort. De overstap naar het politieonderwijs is
op dit vlak groot. Hoewel de opleiding HTV-P veel meer gericht is op de uitvoering van eenvoudige
(ondersteunende) en toezichthoudende, is het toch zo dat de opleiding HTV-P leerlingen voorbereidt
op een plaats in de opleiding tot politiemedewerker. De uiteindelijke selectieprocedure zal bepalen
of de leerlingen toegelaten tot de opleiding tot medewerker of generalist GGP.

Op welke wijze kan ik de doelgroep informatievaardig maken?
Hier ben ik op zoek gegaan naar manieren om informatievaardigheden aan te leren. Het SLO stelt in
haar rapport Naar een leerlijn informatievaardigheden (Kaap & Schmidt, 2007, p.4) aan dat een
leerling informatievaardig is als hij voldoet aan de volgende indicatoren:
1. “De leerling zoekt efficiënt en effectief informatie
Dit betekent dat de leerling het zoeken van informatie beheerst. Hij weet hoe hij het beste te
werk kan gaan om te krijgen wat hij zoekt.
Indicatoren
De leerling:
• herkent de behoefte aan informatie en evalueert deze behoefte
• weet dat juiste en volledige informatie de basis is voor verstandige besluitvorming
• formuleert de juiste vragen bij de informatiebehoefte
• selecteert geschikte informatiebronnen
• herkent het belang van het gebruik van verschillende soorten bronnen
• ontwikkelt en gebruikt succesvolle zoekstrategieën
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2. De leerling beoordeelt informatie kritisch en deskundig
Dit betekent dat de leerling informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid, onpartijdigheid,
waarde en geldigheid.
Indicatoren
De leerling:
• bepaalt juistheid, relevantie en volledigheid
• hanteert relevante criteria bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van
informatie
• houdt feit, mening en perspectief uit elkaar
• herkent onjuiste en misleidende informatie
• onderkent dat informatie 'gekleurd' kan zijn door normen, waarden en
opvattingen van mensen
• selecteert informatie die bijdraagt aan de beantwoording van de vraag op de
oplossing van het probleem
• reflecteert op het zoekproces
3. De leerling gebruikt informatie juist en creatief
Dit betekent dat de leerling informatie correct en doelgericht kan toepassen. Ook kan de
leerling informatie uit verschillende bronnen koppelen om zo op een creatieve wijze nieuwe
informatie te ontwikkelen.
Indicatoren
De leerling:
• organiseert de informatie voor praktische toepassing
• vergelijkt de nieuwe informatie met aanwezige kennis
• Integreert de nieuwe informatie in de eigen kennis
• gebruikt de informatie voor kritisch denken en probleem oplossen
• produceert en communiceert de informatie in de geschikte vorm”
Deze indicatoren zullen als basis dienen voor het aanleren en achteraf toetsen van de vaardigheid en
kunnen dus gezien worden als de wat-vraag.
Methodisch model
Een goede manier om vaardigheden aan te leren is het cyclische methodische model (Bedeaux,
2013). Dit model is bruikbaar voor vaardigheden in het algemeen, maar ook zeer bruikbaar voor het
aanleren van informatievaardigheden, ongeacht de specifieke doelgroep. Dit model kan dus worden
gezien als een deelantwoord op de hoe-vraag. Op de volgende pagina heb ik het model schematisch
weergegeven.

Joris Boumans
Lerarenopleiding Maatschappijleer

Actieonderzoek 14
Informatievaardigheden

Motiveren

Evalueren

Voordoen
en
instrueren

Werken
aan
transfer

Begeleid
inoefenen
Oefenen
en
toepassen

Ik zal de fasen van het methodische model hieronder kort toelichten.
•

•

•

•

•

•

Motiveren
In deze fase is het van belang om de interesse te wekken van de studenten voor het
onderwerp. Dit kan je bijvoorbeeld doen door hen het succes van het beheersen van de
vaardigheid te laten beleven. Ook is het van belang het nut van de vaardigheid te laten
blijken.
Voordoen en instrueren
Hier leg je uit hoe de vaardigheid is opgebouwd. Vervolgens loop je het proces stap voor stap
met de leerlingen door. Hier wordt de volledige theorie behandeld.
Begeleid inoefenen
Hier gaan de leerlingen zelf aan de slag om alle stappen zelf te doorlopen. Als docent bevraag
je ze kritisch op hun handelingen en je laat ze hun keuzes verwoorden. Dit proces begeleidt
de docent intensief.
Oefenen en toepassen
Hier neemt de begeleiding van de docent steeds meer af. De leerlingen werken steeds meer
zelfstandig. De docent geeft regelmatig feedback aan de leerlingen.
Werken aan transfer
Hier probeer je als docent de geleerde vaardigheid te koppelen aan nieuwe situaties en aan
andere lessen.
Evaluatie
Hier wordt de vaardigheid getoetst.

Doordat het bovenstaande model de leerlingen stap voor stap meeneemt in het aanleren van de
vaardigheid, heb ik er vertrouwen in dat ik een solide basis voor de vaardigheid kan leggen. Deze
manier van werken staat me ook toe om te differentiëren tussen snellere en wat langzamere
leerlingen. Dit kan ik door leerlingen die wat sneller gaan deel uit kan laten maken van het proces
door ze anderen te laten instrueren of te begeleiden met inoefenen, ook kan ik ze motiveren door
wat complexere opdrachten uit te laten voeren.
Het model zal ik dus gebruiken bij het inzetten van mijn verbeteracties en zal dus als basis dienen
voor het vervolg van mijn onderzoek.
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Algemeen plan

Verbeteracties
De verlegenheidssituatie die ik beschreef, toont aan dat de leerlingen onvoldoende
informatievaardig zijn. Uit de literatuurstudie is gebleken dat het als goed burger van belang is om
informatievaardig te zijn. Voor de leerlingen aan de opleiding HTV-P kleeft er nog een extra gewicht
aan het belang van informatievaardigheden. In het door hen geambieerde politieberoep en de
opleiding die hen hierop voorbereidt, worden behoorlijke eisen gesteld aan hun
informatievaardigheden. Mijn verbeteracties zullen bestaan uit een lessenreeks waarin ik de
leerlingen voldoende informatievaardig zal maken. Als basis voor deze lessenreeks zal ik gebruik
maken van het methodische model. De standaard voor informatievaardigheden welke gebruikt
wordt door het SLO zal als basis dienen voor de lesinhoud en zal ik dus gebruiken om het behalen van
de leerdoelen en de informatievaardigheid van de leerlingen te toetsen. De lessenreeks zal ik
uitvoeren op mijn stageschool, het Summa College te Eindhoven. Leerlingen van de opleiding HTV-P
zullen de lessen volgen. De lessen die ik beschrijf duren anderhalf uur en zullen deel uitmaken van
het vak communicatie. Op het Summa College is het aanleren van burgerschapscompetenties
ondergebracht in het vak communicatie.
Taalonderwijs
Ieder onderwijs is taalonderwijs. Ook in deze lessenreeks in er aandacht voor taalonderwijs. Een
goede taalbeheersing is van belang voor informatievaardigheid. Taal is immers de weg waarlangs we
communiceren en informatie begrijpelijk maken. Het is dus van belang dat leerlingen in staat zijn
zoekopdrachten zodanig te formuleren dat ze het verlangde resultaat opleveren. Ook is het
belangrijk dat gevonden informatie op de juiste wijze beoordeeld wordt.

Les 1: Motiveren
De eerste les van de lessenreeks zal ik gebruiken om de leerlingen te interesseren en motiveren voor
het onderwerp. Dit is dus meteen de eerste stap uit het methodische model. Ik zal de leerlingen
motiveren door hen in een situatie te brengen waarin ze geconfronteerd worden met het ontbreken
van hun vaardigheid. Het belang van informatievaardigheden zal ik op deze wijze aan hen duidelijk
maken. Ook zal ik uitgebreid ingaan op het belang van informatievaardigheden voor het vervolg van
hun studie zoals ze die ambiëren aan de politieacademie.
De les zoals ik hem ontworpen heb, heeft als thema de nucleaire top in Den Haag maar het
onderwerp is uitwisselbaar met ieder ander onderwerp. Het is van belang dat het onderwerp deel
uitmaakt van de leerlijn van de studenten, omdat het onderwerp daadwerkelijk op een zodanige
behandeld wordt, dat het een goede les is. Vanuit het perspectief van het aanleren van
informatievaardigheden zal het onderwerp echter slechts het vehikel zijn van de eerste les.
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Leerdoelen les 1:
De leerling:
• Kan het belang van informatievaardigheden verwoorden
• is gemotiveerd om informatievaardig te worden
• is bereid naar anderen te luisteren
• spreekt correct Nederlands
Lesdoelen behorend bij het inhoudelijke onderwerp, in dit geval de NSS
De leerling:
• kan verwoorden wat er op de NSS besproken wordt
• kan beargumenteren waarom de NSS belangrijk is voor Nederland
• kan beargumenteerd zijn mening verwoorden over de rol van de politie bij de NSS

Lesverloop les 1:
• Start met uitleg van het lesverloop. Op deze wijze wordt structuur geboden aan de
leerlingen.
• Tonen filmpjes. De docent toont een vijftal korte filmpjes met informatie over de NSS, haar
organisatie, het maatschappelijke en internationale belang van de top en een filmpje over de
wijze waarop de politie ingezet wordt.
• Bespreken. Er volgt een onderwijsleergesprek waarbij de docent leerlingen bevraagt op de
inhoud van de filmpjes. Dit combineert de docent door op enkele punten de discussie aan te
gaan met de leerlingen en hen uit te dagen een standpunt in te nemen over diverse aspecten
van de inhoud.
• Vragen. Vragen van leerlingen schrijft de docent op het bord. Als de leerlingen wat
terughoudend zijn met vragen, gebruikt de docent vragen die hij heeft voorbereid.
• Opdracht. Leerlingen krijgen de opdracht hun GSM (smartphone) te pakken en krijgen een
vraag gesteld. Ze krijgen vervolgens een drietal minuten om op internet het antwoord te
vinden op die vraag. Na drie minuten worden antwoorden met elkaar vergeleken. Deze
opdracht herhaalt zich een aantal malen.
• Evaluatie. Er wordt minimaal een kwartier uitgetrokken voor de evaluatie van deze les. Er
wordt gestart met het uitgebreid bespreken van de zoekresultaten en van de wijze waarop er
gezocht is. Op deze wijze wordt precies duidelijk waarom het zoeken niet gelukt is. De
leerlingen zullen zelf erkennen dat ze leerpunten hebben op het vlak van
informatievaardigheden. Ook gaat de docent uitgebreid in op de Hiermee is de aftrap
gegeven voor de verdere lessenreeks. Ook wordt de les in deze fase geëvalueerd.
• Afsluiting. De verdere lessenreeks wordt hier uiteen gezet.
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Les 2: Zoeken van informatie
De tweede les van de lessenreeks staat in het teken van het zoeken van informatie. De vorige les is
gebleken dat het zoeken naar informatie een onmisbare stap in het proces is. In het begin van de les
wordt hier nog even op teruggepakt. Door slim te zoeken wordt informatie snel gevonden. Deze les
zal voorzien in een stukje uitleg en inoefenen, waarna de leerlingen met opdrachten aan het werk
gaan, om zodoende te oefenen met de vaardigheid.
Leerdoelen les 2:
De leerdoelen voor deze les komen voort uit het rapport Naar een leerlijn informatievaardigheden
van het SLO (2007) en sluiten aan bij de fasen zoals ik die in de lessenreeks gebruik.
De leerling:
• kent verschillende soorten bronnen
• is bereid verschillende bronnen te benutten
• is in staat de juiste bronnen te kiezen
• is kritisch ten aanzien van de keuze van zijn bronnen
• weet waar de verschillende bronnen te vinden zijn
• kent verschillende mogelijkheden om op internet te zoeken
• kan de geëigende zoekstrategieën toepassen
(Kaap & Schmidt, 2007, p.11)
Lesverloop les 2:
• Start met uitleg van het lesverloop. De docent biedt structuur door de leerlingen het
lesverloop uit te leggen.
• Terugkoppeling vorige les. De docent loopt de lesstof van de vorige les door met de
leerlingen. In dit geval wordt de ervaring met het zoeken op het internet nog eens
doorgesproken en krijgen de leerlingen de kans om vragen te stellen.
• Filmpje. De docent toont de leerlingen een korte film waarin uitgelegd wordt hoe
zoekmachines werken. Tevens volgt hier een basale uitleg van het gebruik van zoektermen.
• Uitleg theorie. Het filmpje sluit aan op de theorie. Na het filmpje gaat de docent dieper in op
de diverse zoekmethoden. Hij biedt de theorie aan, ondersteund door een Prezi:
(http://www.webdetective.nl/index.php/speuropdrachten/informatie-zoeken). Leerlingen
maken aantekeningen.
• Oefening samen met klas. Na het behandelen van de theorie zal de docent samen met de
leerlingen een zoekopdracht uitvoeren. Hierbij is aandacht voor de diverse zoekstrategieën
die zojuist behandeld zijn. Deze interactieve oefeningen worden plenair uitgevoerd. Samen
met de leerlingen gaat de docent op zoek naar de juiste informatie. In het methodisch model
wordt deze fase benoemd als begeleid inoefenen.
• Opdracht. In deze fase krijgen leerlingen een drietal zoekopdrachten. Leerlingen gaan in
tweetallen aan het werk met de zoekopdrachten en beschrijven het eindresultaat dat plenair
besproken zal worden. De zoekopdrachten hebben betrekking op aspecten van het
politievak. De docent houdt toezicht op de uitvoering van de opdracht en stelt
verduidelijkingsvragen aan de leerlingen. De docent houdt een verdiepingsvraag achter de
hand ter differentiatie voor leerlingen die snel klaar zijn met de opdracht. De
zoekopdrachten zijn:
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1. Je werkt bij de politie en wil weten hoe lang de politie iemand maximaal mag
vasthouden op verdenking van vernieling.
2. Je werkt bij de politie en wil weten of het strafbaar is om 1500 uur een koevoet bij je
te dragen in Eindhoven.
Differentiatievraag:
 Wat is het maximumsalaris voor een inspecteur van politie?
Bespreking. De opdracht wordt plenair besproken. De docent vraagt leerlingen naar hun
zoekproces en dit wordt in de klas besproken. Leerlingen kunnen vragen stellen. De docent
bevraagt leerlingen op hun resultaten en daagt ze in dit gesprek uit hun kennis toe te passen
op nieuwe situaties die hij als voorbeeld inbrengt.
Evaluatie. Het complete lesverloop en de lesstof worden nogmaals doorgelopen waarbij de
docent de kennis van leerlingen toetst door ze verhelderingsvragen te stellen. Ook worden
de leerlingen uitgenodigd feedback te geven op de les.

Les 3: Beoordelen van informatie
Deze les staat in het teken van het beoordelen van de gevonden informatie. Op internet kan
iedereen informatie plaatsen. Is de informatie wel betrouwbaar? Wie is de aanbieder van de
informatie? In deze les leren de leerlingen websites en de informatie die de websites bevatten te
beoordelen op betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
Leerdoelen les 3:
De leerdoelen voor deze les komen voort uit het rapport Naar een leerlijn informatievaardigheden
van het SLO (2007) en sluiten aan bij de fasen zoals ik die in de lessenreeks gebruik.
De leerling:
• kent bruikbaarheidcriteria en kan informatie beoordelen op bruikbaarheid
• onderkent het belang van het gebruik van betrouwbare informatie
• kent betrouwbaarheidscriteria en kan informatie beoordelen op betrouwbaarheid
• onderkent het belang van het gebruik van informatie uit verschillende soorten bronnen
• kent selectiecriteria en kan een bruikbare/zinvolle selectie maken uit gevonden informatie
(Kaap & Schmidt, 2007, p.12)
Lesverloop les 3:
• Start met uitleg van het lesverloop. De docent biedt de leerlingen structuur door hen mee te
nemen in de lesplanning.
• Terugkoppeling vorige les. De vorige les wordt nogmaals doorgesproken. De docent stelt een
aantal activerende vragen over de lesstof van de vorige les om de voorkennis van de
leerlingen op te halen. Vervolgens stapt hij door naar het lesonderwerp van deze les.
• Uitleg theorie. De docent start met de uitleg van de theorie. Hiervoor gebruikt hij een
PowerPoint. In de vorm van een onderwijsleergesprek verbindt hij de theorie aan de
belevingswereld van de leerlingen.
• Uitreiken checklist. De leerlingen krijgen een checklist uitgereikt die hen help een site te
analyseren en te beoordelen op betrouwbaarheid. Deze checklist loopt de docent met de
leerlingen door.
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Oefening samen met klas. De docent zal aan de hand van de checklist samen met de
leerlingen de site http://23politiedingen.nl/ beoordelen. Dit begeleide inoefenen bereidt de
leerlingen voor op hun samenwerkingsopdracht waarbij ze met de lesstof aan de slag gaan.
Opdracht. Leerlingen krijgen de opdracht om in tweetallen de volgende websites te
beoordelen op betrouwbaarheid.
1. http://nationaalrevolutionair.wordpress.com/
2. http://www.infopolitie.nl/
3. http://raschlebens.com/rangen-bij-de-politie-info-over-de-loopbaan-bij-de-politie/
De docent werpt zich op als vraagbaak en stelt leerlingen verdiepingsvragen terwijl hij zich
tussen de groepjes beweegt.
Bespreking. De opdracht wordt plenair besproken. De docent vraagt leerlingen naar hun
bevindingen en deze worden in de klas besproken. Leerlingen kunnen vragen stellen aan de
docent en aan anderen.
Evaluatie. Het complete lesverloop en de lesstof worden nogmaals doorgelopen waarbij de
docent de kennis van leerlingen toetst door ze verhelderingsvragen te stellen. Ook worden
de leerlingen uitgenodigd feedback te geven op de les.

Les 4: Herhaling en toets
In deze les wordt al het geleerde nog een keer herhaald en geoefend op nieuwe situaties. Ook zullen
de leerlingen onderworpen worden aan een toets die hun informatievaardigheid meet. Op deze
toets zal ik in het evaluatieplan verder ingaan.
Leerdoelen les 4:
De leerling:
• kent verschillende soorten bronnen
• is bereid verschillende bronnen te benutten
• is in staat de juiste bronnen te kiezen
• is kritisch ten aanzien van de keuze van zijn bronnen
• weet waar de verschillende bronnen te vinden zijn
• kent verschillende mogelijkheden om op internet te zoeken
• kan de geëigende zoekstrategieën toepassen
• kent bruikbaarheidcriteria en kan informatie beoordelen op bruikbaarheid
• onderkent het belang van het gebruik van betrouwbare informatie
• kent betrouwbaarheidscriteria en kan informatie beoordelen op betrouwbaarheid
• onderkent het belang van het gebruik van informatie uit verschillende soorten bronnen
• kent selectiecriteria en kan een bruikbare/zinvolle selectie maken uit gevonden informatie
• De leerling schrijft in correct Nederlands

Lesverloop les 4:
• Start met uitleg van het lesverloop. De docent biedt structuur door het lesverloop met de
leerlingen door te nemen.
• Activering voorkennis en transfer. De docent neemt de leerlingen mee door de lesstof van
de afgelopen drie lessen. Hij gebruikt ook hiervoor een PowerPoint. De docent behandelt
klassikaal een aantal vragen om de leerlingen te helpen bij de transfer van de lesstof naar
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nieuwe situaties. Deze vragen/opdrachten zijn in de PowerPoint geïntegreerd. Ook dienen
deze opdrachten als voorbereiding op de toets.
Toets. De leerlingen krijgen een uur de tijd om de toets te maken.
Evaluatie. Na afloop van de toets volgt er een korte evaluatie van de lessenreeks, waarbij de
leerlingen uitgenodigd worden om verbeterpunten met de docent te delen.

Evaluatieplan
Om de effecten van mijn lessenreeks te meten heb ik een toets ontwikkeld. Deze toets evalueert de
vaardigheid die de leerlingen aangeleerd is gedurende de lessen. De toets wordt door leerlingen
individueel gemaakt. Er staan vijftig minuten voor de toets. De leerling kan per vraag twintig punten
verdienen. In totaal zijn dit honderd punten. Het eindtotaal aan punten wordt dus door tien gedeeld,
hetgeen resulteert in een eindcijfer. Om de antwoorden eenduidig te kunnen beoordelen, heb ik een
rubrics gemaakt. Zowel de toets als de rubrics zijn als bijlagen bijgevoegd.

Rapportage
Opbrengsten van onderzoek
De lessenreeks die ik ontwikkeld heb met het doel de leerlingen informatievaardigheid aan te leren,
heb ik aan een klas bestaande uit zeventien leerlingen gegeven. Hun informatievaardigheid heb ik
vervolgens gemeten aan de hand van een toets. De vragen van deze toets heb ik geformuleerd rond
de indicatoren uit het rapport Naar een leerlijn informatievaardigheden (Kaap & Schmidt, 2007, p.4) .
De toetsresultaten van de leerlingen heb ik beoordeeld aan de hand van een rubrics. Hieronder geef
ik de resultaten van mijn onderzoek weer. De totale dataopbrengst heb ik als bijlage bijgevoegd.
De leerlingen hebben een vijftal zoekopdrachten gekregen. Ze kregen de opdracht het juiste
antwoord geven, hun zoekproces te verantwoorden en de betrouwbaarheid van de informatie te
beoordelen.
Voordat de leerlingen de lessenreeks hadden gevolgd, bleek dat ze grote moeite hadden met het
zoeken, vinden en beoordelen van informatie, zoals ik hiervoor beschreven heb. Slechts enkele
leerlingen bleken in staat een correct antwoord te vinden op de vraag die ik hem of haar stelde.

De leerling produceert en communiceert de informatie in de geschikte vorm
Met de toets heb ik gemeten in hoeverre de leerlingen een correct antwoord formuleren op de vraag
die hen gesteld werd. De vraag werd met maximaal drie punten beoordeeld bij een volledig goed
antwoord. In twintig procent van de gevallen hebben de leerlingen geen of een incorrect antwoord
gegeven. In tachtig procent van de gevallen gaven ze dus een antwoord dat in een bepaalde mate
correct was. In vierentwintig procent van de gevallen was het antwoord correct en volledig. Dit
betekent dat de vaardigheid tot het vinden van informatie sterk verbeterd is ten opzichte van de
situatie voor de lessenreeks. Het beantwoorden van de informatiebehoefte met een volledig
informatieproduct, vraagt nog om verdere verbetering. De leerlingen hebben op één geval na, de
herkomst van de door hen gevonden informatie benoemd.
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Correctheid antwoord in %
21%
0 punten
35%

20%

1 punt
2 punten
3 punten

24%

De leerling zoekt efficiënt en effectief informatie
In de lessenreeks is aandacht besteed aan het gebruiken van meerdere zoekmachines op het
internet, met het doel om betere en meer diverse zoekresultaten te krijgen. Op één antwoord na,
waar een leerling een tweede zoekmachine gebruikte, hebben de leerlingen echter uitsluitend
gebruik gemaakt van de zoekmachine ‘Google’. Door op deze manier te zoeken, sluiten de leerlingen
bepaalde zoekresultaten uit, die door google niet, of laag in de lijst worden aangeboden.
Het gebruiken van zoektermen die uit meerdere woorden bestaan, maakt deel uit van een
succesvolle zoekstrategie. In vijfenzestig procent van de gevallen hebben leerlingen hun zoektermen
uit drie of meer woorden opgebouwd. In slechts vier procent van de antwoorden hebben de
leerlingen een zoekterm gebruikt die uit één woord bestond.

Gebruik zoektermen in %
28%
0 punten

4%

1 punt

4%

2 punten
65%

3 punten
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In de lessenreeks heb ik aandacht besteed aan het gebruik van leestekens in zoekopdrachten. Het
gebruik van leestekens in een zoekopdracht zorgt ervoor dat er meer doelgericht en dus effectiever
gezocht wordt. In eenendertig procent van de opdrachten is er door de leerlingen gebruik gemaakt
van leestekens. Het is opvallend te noemen dat de leerlingen slechts gebruik hebben gemaakt van
aanhalingstekens, terwijl er veel meer opties besproken zijn in de lessenreeks.

Leestekens gebruikt in %

31%
69%

1 punt
2 punten

De leerling beoordeelt informatie kritisch en deskundig
Ik heb leerlingen gevraagd de website waar ze hun informatie vandaan hadden met een cijfer te
beoordelen. Het cijfer dat de leerlingen geven voor de betrouwbaarheid van de website waar ze hun
informatie vonden, is over het algemeen een zeer ruime voldoende. Het is voor een vervolg op de
lessenreeks interessant de individuele uitkomsten hiervan te bespreken om exact hun afwegingen
voor dat cijfer te bespreken. De leerlingen hadden de opdracht om de betrouwbaarheidswaardering
die ze aan een website gaven, met drie argumenten te motiveren. Ik heb het aantal gegeven valide
argumenten gemeten. Dit zijn argumenten die geldig zijn als argument om de beoordeling die de
leerling gaf te staven. Dit argument is dus correct en het zegt iets over de betrouwbaarheid van de
door de leerling geraadpleegde bron. In acht procent van de gevallen werd er geen enkel valide
argument gegeven. In vijftien procent van de gevallen hebben leerlingen drie valide argumenten
gegeven, waarmee ze hun betrouwbaarheidswaardering motiveerden. Argumentatievaardigheden
en informatievaardigheden raken elkaar hier.

Joris Boumans
Lerarenopleiding Maatschappijleer

Actieonderzoek 23
Informatievaardigheden

Valide argumenten in %
35%
0 punten
1 punt

8%

2 punten

41%

3 punten

15%

De leerlingen zijn een aantal criteria aangeleerd, aan de hand waarvan een website op
betrouwbaarheid beoordeeld kan worden. De leerlingen is gevraagd twee
betrouwbaarheidskenmerken te noemen die ze ontdekten op de site die ze bezocht hebben en twee
betrouwbaarheidskenmerken te benoemen die op de door hen bezochte website ontbraken. In
achttien procent van de beantwoordde vragen noemde de leerling geen enkel correct
betrouwbaarheidskenmerk. In achtenveertig procent van de gevallen wist de leerling er één te
noemen en in vierendertig procent van de gevallen twee.

Genoemde aanwezige
betrouwbaarheidskenmerken in %
48%
0 punten
18%

1 punt
2 punten
34%

Het benoemen van betrouwbaarheidskenmerken die ontbraken, bleek een stuk lastiger voor de
leerlingen. In vierenvijftig procent van de gevallen wist de leerling geen enkel ontbrekend
betrouwbaarheidskenmerk te benoemen. Toch gaven de leerlingen in eenentwintig procent van de
vragen nog twee correcte antwoorden.
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Genoemde ontbrekende
betrouwbaarheidskenmerken in %
54%
0 punten
25%

1 punt
2 punten

21%

Reflectie op methode van onderzoek
De informatievaardigheid van de leerlingen heb ik gemeten middels een toets die uit vijf vragen en
per vraag weer uit negen subvragen bestaat. De toets, met hieraan het beoordelingsmodel
gekoppeld, was naar mijn mening een geschikt middel om de informatievaardigheid van de
leerlingen te meten. Ik heb de leerlingen hun vaardigheid laten toepassen in praktijkgerichte
casussen, die passend zijn bij de door de leerlingen gevolgde studierichting. Deze casussen kunnen
de leerlingen ook in hun latere beroepspraktijk tegenkomen en zijn derhalve zeer relevant voor de
leerling. Ik heb de leerlingen gevraagd hun zoekproces te verantwoorden en de betrouwbaarheid van
de bronnen van de door hen gevonden informatie te beoordelen. Deze vragen zijn gekoppeld aan de
indicatoren zoals het SLO die stelt in haar rapport Naar een leerlijn informatievaardigheden (Kaap &
Schmidt, 2007, p.4).
De verlegenheidssituatie gaf me voldoende inzicht om te kunnen concluderen dat de leerlingen niet
informatievaardig waren. De leerlingen waren niet vaardig in het zoeken en vinden van informatie en
waren niet kritisch op de door hen gevonden bronnen van informatie. Met deze methode van
onderzoek heb ik gemeten in welke mate ze informatievaardig zijn na het volgen van de lessenreeks.
Uit het onderzoek is me gebleken dat middels het volgen van de door mij ontworpen lessenreeks, de
informatievaardigheid van de leerlingen op alle deelterreinen is toegenomen. De cijfers laten echter
zien dat er nog diverse verbetermogelijkheden overblijven.
Ik heb de leerlingen de toets op papier laten invullen. Achteraf gezien was het handiger geweest de
leerlingen digitaal te bevragen. De dataverwerking heeft me veel tijd gekost en gezien het onderwerp
was digitale verwerking wellicht passender geweest.
Ik heb de leerlingen gevraagd de betrouwbaarheid van de door hen gekozen bron te waarderen met
een cijfer (1-10). Hoewel het voor het onderzoek relevant is in welke mate de leerlingen kritisch
kijken naar de bron als vindplaats van informatie, meet ik op deze wijze een stukje beleving van de
student. Deze informatie is derhalve subjectief en niet bruikbaar als meetgegevens voor het
onderzoek. De gegevens die deze vraag oplevert, zijn echter wel interessant voor verdere bespreking
tijdens een volgende les.
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Algemene reflectie
Het afgelopen schooljaar was een druk jaar voor me. Het laatste jaar van de deeltijdstudie tot leraar
maatschappijleer heb ik gevolgd naast een fulltime baan bij de politie en met een jong gezin dat toch
de nodige aandacht en tijd van me vraagt. Naast de inhoudelijke vakken van maatschappijleer, heb ik
bij wijze van minor vakken gevolgd bij economie, geschiedenis en levensbeschouwing. Doordat ik in
eerste instantie niet de juiste keuze had gemaakt in de te volgen vakken, heeft me dit veel extra tijd
gekost. Ook heb ik dit schooljaar de hoofdfase 2 stage gelopen en ben ik op dit moment nog druk
met de afrondende stage. Het is me dan ook niet gelukt het actieonderzoek volledig binnen de
hiervoor gestelde eerste termijn af te ronden, zodat het eindgesprek na de zomer plaats zal vinden.
Het onderwerp van onderzoek heb ik gekozen, nadat ik merkte dat de leerlingen wat onbeholpen
waren met het gebruik van het internet. In eerste instantie vond ik het wat lastig om een onderwerp
te vinden dat van puur vakdidactische aard was. Organisatorische zaken binnen het onderwijs
sprongen me wat meer in het oog. De literatuurstudie verliep voorspoedig. Er is veel onderzoek
gedaan naar informatievaardigheden. Informatievaardigheden komen dan ook op alle
onderwijsniveaus terug. De grote hoeveelheid beschikbare informatie betekende echter veel
leeswerk voor me en leverde dus een behoorlijke tijdsinvestering op. Wel is het me gelukt om een
passende definiëring van informatievaardigheden te vinden die aansluit op de doelgroep en hun
situatie. Deze definiëring heeft als basis gediend voor de lessenreeks die ik ontwikkeld heb als
verbeteractie.
Helaas zorgden de omstandigheden op mijn stageschool ervoor dat ik de les over het zoeken van
informatie en de les over het beoordelen van informatie, direct na elkaar heb moeten geven. Dit
maakte het, ondanks de afwisselende en interactieve werkvormen een erg lange zit voor de
leerlingen. Ik denk dat een spreiding van de lessenreeks over meerdere dagen, eraan bijdraagt dat de
lesstof beter beklijft. Ook werd ik verrast door een les waar in het rooster plots een half uur minder
lestijd voor stond. Dit heb ik kunnen oplossen door in overleg met de docent van de les na mij, toch
de les informatievaardigheden af te ronden.
Het onderzoek is erg leerzaam voor me geweest. Door op deze manier naar een probleem te kijken,
heb ik geleerd erg volledig en zorgvuldig naar een oplossing toe te werken. Ik ben tot de conclusie
gekomen dat er eigenlijk in elk vakgebied aandacht moet zijn voor het aanleren van
informatievaardigheden. In de huidige lespraktijk, waarbij in toenemende mate gebruik wordt
gemaakt van computers, is het van groot belang dat er in alle vakgebieden aandacht is voor het
ontwikkelen van informatievaardigheden. Met deze korte lessenreeks zijn de leerlingen een stuk
vaardiger geworden. Door meer aandacht te besteden aan dit onderwerp zal hun vaardigheid
toenemen.
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Toets informatievaardigheden
Vraag 1
Als politiemedewerker ben je op zoek naar de naam van de wet en het artikelnummer dat regelt
dat burgemeesters panden kunnen sluiten nadat er een hennepkwekerij is aangetroffen is.
1.1 Antwoord:

1.2 Waar heb je het antwoord
gevonden? Noem het adres.

1.3 Welke zoekmachines heb je
gebruikt?
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1.4 Welke zoektermen heb je
gebruikt? Schrijf ze volledig uit.

1.5 Welke leestekens heb je in je in
je zoektermen gebruikt?

1.6 Hoe betrouwbaar is de site
waar je je antwoord vond? Geef
een cijfer op de schaal van 1-10.
1.7 Geef drie argumenten om je
antwoord te onderbouwen.

1

2

3

1.8 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die je aantrof op de site waar je
je antwoord vond.

1

1.9 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die ontbraken op de site waar je
je antwoord vond.

1

2

2

Vraag 2
Je werkt bij de politie en wil in verband met een onderzoek naar heling weten wat een auto van
het merk Mercedes, type 500SL uit het jaar 2007 met circa 80.000 km op de teller op dit moment
ongeveer waard is.
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2.1 Antwoord:

2.2 Waar heb je het antwoord
gevonden? Noem het adres.

2.3 Welke zoekmachines heb je
gebruikt?

2.4 Welke zoektermen heb je
gebruikt? Schrijf ze volledig uit.

2.5 Welke leestekens heb je in je in
je zoektermen gebruikt?

2.6 Hoe betrouwbaar is de site
waar je je antwoord vond? Geef
een cijfer op de schaal van 1-10.
2.7 Geef drie argumenten om je
antwoord te onderbouwen.

1

2

3

2.8 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die je aantrof op de site waar je
je antwoord vond.

1
2
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2.9 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die ontbraken op de site waar je
je antwoord vond.

1

2

Vraag 3
Als politiemedewerker ben je op zoek naar het verbod op wildplassen in de gemeente Helmond.
Waar is dit precies geregeld?
3.1 Antwoord:

3.2 Waar heb je het antwoord
gevonden? Noem het adres.

3.3 Welke zoekmachines heb je
gebruikt?

3.4 Welke zoektermen heb je
gebruikt? Schrijf ze volledig uit.

3.5 Welke leestekens heb je in je in
je zoektermen gebruikt?

3.6 Hoe betrouwbaar is de site
waar je je antwoord vond? Geef
een cijfer op de schaal van 1-10.
3.7 Geef drie argumenten om je
antwoord te onderbouwen.

1
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2

3

3.8 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die je aantrof op de site waar je
je antwoord vond.

1

3.9 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die ontbraken op de site waar je
je antwoord vond.

1

2

2

Vraag 4
Als politiemedewerker vraag je je af waar het gebruik van handboeien precies geregeld is. Zoek dit
op.
4.1 Antwoord:

4.2 Waar heb je het antwoord
gevonden? Noem het adres.

4.3 Welke zoekmachines heb je
gebruikt?

4.4 Welke zoektermen heb je
gebruikt? Schrijf ze volledig uit.
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4.5 Welke leestekens heb je in je in
je zoektermen gebruikt?

4.6 Hoe betrouwbaar is de site
waar je je antwoord vond? Geef
een cijfer op de schaal van 1-10.
4.7 Geef drie argumenten om je
antwoord te onderbouwen.

1

2

3

4.8 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die je aantrof op de site waar je
je antwoord vond.

1

4.9 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die ontbraken op de site waar je
je antwoord vond.

1

2

2

Vraag 5
Tijdens je werkzaamheden bij de politie hoor je spreken over ‘de driehoek’. Je vraagt je af wat
hiermee bedoeld wordt en wat hier de functie van is. Zoek dit op.
5.1 Antwoord:

5.2 Waar heb je het antwoord
gevonden? Noem het adres.

5.3 Welke zoekmachines heb je
gebruikt?
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5.4 Welke zoektermen heb je
gebruikt? Schrijf ze volledig uit.

5.5 Welke leestekens heb je in je in
je zoektermen gebruikt?

5.6 Hoe betrouwbaar is de site
waar je je antwoord vond? Geef
een cijfer op de schaal van 1-10.
Beargumenteer waarom je dit
cijfer geeft.
5.7 Geef drie argumenten om je
antwoord te onderbouwen.

1

2

3

5.8 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die je aantrof op de site waar je
je antwoord vond.

1

5.9 Noem twee
betrouwbaarheidskenmerken
die ontbraken op de site waar je
je antwoord vond.

1

2

2

Joris Boumans
Lerarenopleiding Maatschappijleer

Actieonderzoek 34
Informatievaardigheden

Rubrics informatievaardigheden
Vraag 1

Doelstelling
1.1 De leerling
produceert en
communiceert de
informatie in de
geschikte vorm
1.2 De leerling
verantwoordt de
herkomst van
informatie
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Als politiemedewerker ben je op zoek naar de naam van de wet en het
artikelnummer dat regelt dat burgemeesters panden kunnen sluiten
nadat er een hennepkwekerij is aangetroffen is.
3 punten
2 punten
1 punt
Score
Noemt in ieder geval
Noemt artikel 13b Noemt óf het
artikel 13b Opiumwet. Opiumwet.
artikel 13b óf de
Noemt wet Damocles
Opiumwet óf de
wet Damocles

De leerling
selecteert
geschikte
informatiebronnen
De leerling
ontwikkelt en
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.

Benoemt in minimaal
drie verschillende
zoekmachines

Benoemt twee
zoekmachines

De leerling gebruikt
minimaal drie
woorden per
zoekopdracht

De leerling
gebruikt minimaal
twee woorden per
zoekopdracht

De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.
De leerling is in
staat zijn beslissing
te
beargumenteren
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.

De leerling geeft drie
goede argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling
gebruikt
leestekens in zijn
zoekopdracht

De leerling geeft
twee goede
argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling noemt
twee correcte
betrouwbaarheids
-kenmerken

Noemt het
webadres waar
hij zijn informatie
aangetroffen
heeft.
Benoemt één
zoekmachine

De leerling
gebruikt minder
dan twee
woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt geen
leestekens in zijn
zoekopdracht
Het cijfer dat de
leerling geeft
komt overeen
met zijn
argumentatie.
(zie volgende
vraag)
De leerling geeft
minimaal één
goed argument
om zijn antwoord
te onderbouwen

De leerling
noemt minimaal
één correct
betrouwbaarheid
s-kenmerk
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1.9

De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.

Vraag 2

Doelstelling
2.1 De leerling
produceert en
communiceert de
informatie in de
geschikte vorm
2.2 De leerling
verantwoordt de
herkomst van
informatie
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

De leerling
selecteert
geschikte
informatiebronnen
De leerling
ontwikkelt en
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.

De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.
De leerling is in
staat zijn beslissing
te
beargumenteren

De leerling noemt
twee correcte,
ontbrekende
betrouwbaarheids
-kenmerken

De leerling
noemt minimaal
één correct,
ontbrekend
betrouwbaarheid
s-kenmerk
Totaal vraag 1
Je werkt bij de politie en wil in verband met een onderzoek naar heling
weten wat een auto van het merk Mercedes, type 500SL uit het jaar
2007 met circa 80.000 km op de teller op dit moment ongeveer waard
is.
3 punten
2 punten
1 punt
Score
Noemt een bedrag
Noemt een bedrag Noemt een
tussen de 40.000 en
tussen de 30.000
bedrag tussen de
50.000 euro
en 40.000 of
20.000 en 30.000
tussen de 50.000
of tussen de
en 60.000
60.000 en 70.000
Noemt het
webadres waar
hij zijn informatie
aangetroffen
heeft.
Benoemt in minimaal
Benoemt twee
Benoemt één
drie verschillende
zoekmachines
zoekmachine
zoekmachines
De leerling gebruikt
minimaal drie
woorden per
zoekopdracht

De leerling
gebruikt minimaal
twee woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt
leestekens in zijn
zoekopdracht

De leerling geeft drie
goede argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling geeft
twee goede
argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling
gebruikt minder
dan twee
woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt geen
leestekens in zijn
zoekopdracht
Het cijfer dat de
leerling geeft
komt overeen
met zijn
argumentatie.
(zie volgende
vraag)
De leerling geeft
minimaal één
goed argument
om zijn antwoord
te onderbouwen
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Actieonderzoek 36
Informatievaardigheden
2.8

2.9

De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.

Vraag 3
Doelstelling
3.1 De leerling
produceert en
communiceert de
informatie in de
geschikte vorm
3.2

De leerling
verantwoordt de
herkomst van
informatie

3.3

De leerling
selecteert
geschikte
informatiebronnen
De leerling
ontwikkelt en
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.

3.4

3.5

3.6

3.7

De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.

De leerling noemt
twee correcte
betrouwbaarheids
-kenmerken

De leerling
noemt minimaal
één correct
betrouwbaarheid
s-kenmerk
De leerling noemt De leerling
twee correcte,
noemt minimaal
ontbrekende
één correct,
betrouwbaarheids ontbrekend
-kenmerken
betrouwbaarheid
s-kenmerk
Totaal vraag 2
Als politiemedewerker ben je op zoek naar het verbod op wildplassen
in de gemeente Helmond. Waar is dit precies geregeld?
3 punten
2 punten
1 punt
Score
Noemt in ieder geval
Noemt in ieder
Noemt in ieder
artikel 4.2.1,
geval artikel 4 van geval de
Algemene Plaatselijke de algemene
Algemene
Verordening Helmond plaatselijke
plaatselijke
2008
verordening
verordening .
Helmond.
Noemt het
webadres waar
hij zijn informatie
aangetroffen
heeft.
Benoemt in minimaal
Benoemt twee
Benoemt één
drie verschillende
zoekmachines
zoekmachine
zoekmachines
De leerling gebruikt
minimaal drie
woorden per
zoekopdracht

De leerling
gebruikt minimaal
twee woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt
leestekens in zijn
zoekopdracht

De leerling geeft drie
goede argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling geeft
twee goede
argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling
gebruikt minder
dan twee
woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt geen
leestekens in zijn
zoekopdracht
Het cijfer dat de
leerling geeft
komt overeen
met zijn
argumentatie.
(zie volgende
vraag)
De leerling geeft
minimaal één
goed argument
om zijn antwoord
te onderbouwen
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Actieonderzoek 37
Informatievaardigheden

3.8

3.9

De leerling is in
staat zijn beslissing
te
beargumenteren
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.

Vraag 4
Doelstelling
4.1 De leerling
produceert en
communiceert de
informatie in de
geschikte vorm

4.2

De leerling
verantwoordt de
herkomst van
informatie

4.3

De leerling
selecteert
geschikte
informatiebronnen
De leerling
ontwikkelt en
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.

4.4

4.5

4.6

De leerling noemt
twee correcte
betrouwbaarheids
-kenmerken

De leerling
noemt minimaal
één correct
betrouwbaarheid
s-kenmerk
De leerling noemt De leerling
twee correcte,
noemt minimaal
ontbrekende
één correct,
betrouwbaarheids ontbrekend
-kenmerken
betrouwbaarheid
s-kenmerk
Totaal vraag 3
Als politiemedewerker vraag je je af waar het gebruik van handboeien
precies geregeld is. Zoek dit op.
3 punten
2 punten
1 punt
Score
Noemt in ieder geval
Noemt artikel 22
Noemt in ieder
artikel 22 lid 1 van de
van de
geval de
Abtsinstructie voor de Ambtsinstructie
Ambtsinstructie
politie, de koninklijke
Marechaussee en
andere
opsporingsambtenare
n
Noemt het
webadres waar
hij zijn informatie
aangetroffen
heeft.
Benoemt in minimaal
Benoemt twee
Benoemt één
drie verschillende
zoekmachines
zoekmachine
zoekmachines
De leerling gebruikt
minimaal drie
woorden per
zoekopdracht

De leerling
gebruikt minimaal
twee woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt
leestekens in zijn
zoekopdracht

De leerling
gebruikt minder
dan twee
woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt geen
leestekens in zijn
zoekopdracht
Het cijfer dat de
leerling geeft
komt overeen
met zijn
argumentatie.
(zie volgende
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Actieonderzoek 38
Informatievaardigheden

4.7

4.8

4.9

De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.
De leerling is in
staat zijn beslissing
te
beargumenteren
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.

Vraag 5

Doelstelling
5.1 De leerling
produceert en
communiceert de
informatie in de
geschikte vorm

5.2

De leerling
verantwoordt de
herkomst van
informatie

5.3

De leerling
selecteert
geschikte
informatiebronnen
De leerling
ontwikkelt en
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën
De leerling
gebruikt
succesvolle
zoekstrategieën

5.4

5.5

De leerling geeft drie
goede argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling geeft
twee goede
argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

vraag)
De leerling geeft
minimaal één
goed argument
om zijn antwoord
te onderbouwen

De leerling noemt
twee correcte
betrouwbaarheids
-kenmerken

De leerling
noemt minimaal
één correct
betrouwbaarheid
s-kenmerk
De leerling noemt De leerling
twee correcte,
noemt minimaal
ontbrekende
één correct,
betrouwbaarheids ontbrekend
-kenmerken
betrouwbaarheid
s-kenmerk
Totaal vraag 4
Tijdens je werkzaamheden bij de politie hoor je spreken over ‘de
driehoek’. Je vraagt je af wat hiermee bedoeld wordt en wat hier de
functie van is. Zoek dit op.
3 punten
2 punten
1 punt
Score
Noemt in ieder geval
Noemt in ieder
Noemt in ieder
overlegorgaan over de geval ‘overleg’ de
geval het woord
taakuitvoering van de
burgemeester,
overleg of
politie. De
(hoofd-)officier
overlegorgaan.
burgemeester, (hoofd- van Justitie en de
)officier van Justitie en politiechef.
de politiechef
Noemt het
webadres waar
hij zijn informatie
aangetroffen
heeft.
Benoemt in minimaal
Benoemt twee
Benoemt één
drie verschillende
zoekmachines
zoekmachine
zoekmachines
De leerling gebruikt
minimaal drie
woorden per
zoekopdracht

De leerling
gebruikt minimaal
twee woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt
leestekens in zijn
zoekopdracht

De leerling
gebruikt minder
dan twee
woorden per
zoekopdracht
De leerling
gebruikt geen
leestekens in zijn
zoekopdracht
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Actieonderzoek 39
Informatievaardigheden
5.6

De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.

5.7

De leerling
beoordeelt
informatie op
juistheid en
betrouwbaarheid.
De leerling is in
staat zijn beslissing
te
beargumenteren
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.
De leerling kan de
beoordelingscriteri
a voor
internetsites
toepassen.

5.8

5.9

De leerling geeft drie
goede argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling geeft
twee goede
argumenten om
zijn antwoord te
onderbouwen

De leerling noemt
twee correcte
betrouwbaarheids
-kenmerken
De leerling noemt
twee correcte,
ontbrekende
betrouwbaarheids
-kenmerken

Het cijfer dat de
leerling geeft
komt overeen
met zijn
argumentatie.
(zie volgende
vraag)
De leerling geeft
minimaal één
goed argument
om zijn antwoord
te onderbouwen

De leerling
noemt minimaal
één correct
betrouwbaarheid
s-kenmerk
De leerling
noemt minimaal
één correct,
ontbrekend
betrouwbaarheid
s-kenmerk
Totaal vraag 5
Subtotaal
Eindcijfer
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Onderzoeksresultaten

45
Informatievaardigheden
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