
Informatievaardigheden in het 

basisonderwijs
Hoe leer je kinderen zoeken op 
internet



Voorstellen



Doelen

• Heeft u inzicht in wat informatievaardigheden 
zijn.

• Weet u het belang van informatievaardigheden.

• Krijgt u praktische tips om hiermee op school 
aan het werk te gaan.



Programma

• Voorstellen

• 21st century skills

• Digitale vaardigheden

• Informatievaardigheden

• Achtergrondinformatie

• Praktische invulling

• Vragen



https://www.youtube.com/watch?v=Ax5cNlutAys

https://www.youtube.com/watch?v=Ax5cNlutAys


21st century skills



Waarom deze nieuwe vaardigheden?

• Globalisering

• Polarisering

• Flexibilisering

Van kennisoverdracht naar kennisconstructie



Informatievaardigheden

• Informatievaardigheden gaan over de 
vaardigheden om informatie te kunnen vinden, 
deze te analyseren en binnen deze relevante 
informatie te kunnen zoeken, selecteren, 
verwerken en gebruiken (Kaap & Schmidt, 2007). 



• Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 87% van de 
leerlingen internet gebruikt bij het zoeken naar 
informatie. Vier procent gebruikt daarbij maar 
boeken uit de bibliotheek (Brand-Gruwel & Walhout, 

2010). 



Wat voor gedrag laten kinderen zien 

op het internet?

• Met elkaar in gesprek



Complexe vaardigheid



Karakteristiek gedrag van leerlingen
• Surfen liever dan dat ze op trefwoorden zoeken;

• Kunnen moeilijk trefwoorden kiezen;

• Beperken hun onderzoek en gebruiken alleen de bekende bronnen;

• Hebben weinig geduld;

• Blokkeren bij grote lappen tekst;

• Zoeken naar één goed antwoord;

• Passen hun vraag snel aan;

• Besteden weinig aandacht aan het lezen en begrijpen van de gevonden informatie;

• Hebben moeite met het inschatten van het belang van de gevonden informatie;

• Vinden het moeilijk om de waarde van informatie op internet bepalen;

• Zijn ongeduldig en missen daarom belangrijke aanwijzingen;

• Zien vaak het verschil niet tussen reclame en feitelijke informatie;

• Zijn niet goed in het geven van opdrachten aan zoekmachines;

• Gebruiken hele zinnen in zoekopdrachten in plaats van keywords;

• Zoeken antwoorden die passen bij het idee dat ze al in hun hoofd hebben;

• Vergeten sites te bookmarken en slaan relevante informatie niet op.



Google

• Vertrouwen

• Begrip van de zoekmachine



Andere zoekmachines



Rol van de leerkracht

• 40% van de leerkrachten voelt zich incompetent 
wanneer het gaat om het aanleren van digitale 
vaardigheden (Kennisnet, 2014). 



Internet en (begrijpend)lezen

• Onderschatting van leesvaardigheden

• Voor echt zwakke lezers is het internet lastig



Verschillen on- en offline lezen

• Met elkaar in gesprek



• teksten zijn niet lineair opgebouwd; 

• er wordt veel gebruik gemaakt van schema’s, 
aanvullende animaties, video fragmenten, audio 
fragmenten e.d.; 

• opbouw en samenhang is vaak geclusterd en zijn 
verbonden via hyperlinks; 

• nieuwe vormen, zoals blogs, tweets en websites; 

• veel wisselende auteurs; 

• teksten zijn vaak dynamisch. 



Aanleren van informatievaardigheden

• Start al zo vroeg

• Structureel vanaf groep 5.

• Doorlopende leerlijn of losse projecten

Geïntegreerd 



De praktijk

• Wat betekent dit voor uw praktijk?

• Welke invloed zou dit kunnen hebben voor het 
onderwijs?



Mentaal model van het internet

http://schooltv.nl/video/internet-de-hele-wereld-heeft-internet-maar-hoe-werkt-het-precies/#q=internet
http://schooltv.nl/video/internet-de-hele-wereld-heeft-internet-maar-hoe-werkt-het-precies/#q=internet


Zesfasenmodel



Fase 1

Definiëren

Vaststellen taakeisen

Oriënteren op het onderwerp

Afbakenen onderwerp

Opstellen vragen



Vragen bedenken

Onderzoeksvraag

Deelvraag

Trefwoorden

Andere woorden



Vragenmachientje







Fase 2

Zoeken

Bepalen zoekstrategie

Uitvoeren zoekstrategie

Evalueren zoekresultaten



Zoeken





Fase 3

Selecteren/
Beoordelen

Scannen website

Beoordelen van de site/informatie

Bewaren informatie





Betrouwbaarheid van websites



Betrouwbaar of niet?













Fase 4

Verwerken

Bestuderen informatie

Beoordelen site/informatie

Bewaren informatie



Fase 5

Presenteren

Oriënteren taak

Plannen schrijfproces

Uitwerken product

Reviseren product



Fase 6

Evalueren

Evalueren product

Evalueren proces



Om in de gaten te houden

• SLO

• Jeroen Clemens

• Bibliotheken

• Mediawijsheid

• SLO



Vragen

“Ik heb een apparaat in mijn broekzak waarmee het mogelijk is 

alle informatie die bekend is aan de mensheid te bereiken. Ik 

mag hem op school niet gebruiken” 
(De Joode, Maessen, Verschraagen, & Willemsen, 2015, p. 27).



Contact

@svzomeren79

s.vanzomeren@gabriel-school.nl

https://zomerenblog.wordpress.com

mailto:s.vanzomeren@gabriel-school.nl
https://zomerenblog.wordpress.com/

