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Samenvatting 

Deze rapportage is opgezet om informatievaardigheden van leerlingen en leerkrachten in de 

groepen 5 t/m 8 op de Gabriëlschool in Putten te verbeteren. Daarbij is de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Hoe dient het begeleidingstraject voor leerkrachten en leerlingen 

in de bovenbouw op de Gabrielschool er uit te zien om hun informatievaardigheden te vergroten?’ 

 

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 (Van der Kaap & Schmidt, 2007). Er zijn diverse manieren om informatievaardigheden 

aan te leren. Een manier om informatievaardigheden aan te leren is het zesfasenmodel (Brand-

Gruwel & Walhout, 2010)., welke gehanteerd is door de onderzoeker  

 

Door middel van het activiteitensysteem van Engeström (1987) is er onderzoek gedaan naar het 

primaire proces betreffende informatievaardigheden van leerlingen en leerkrachten. Ook is er 

kennis vergaard over de uitwisseling, betrokkenheid en distributie van actoren binnen de school.  

Hieruit kwam naar voren dat het stellen van onderzoeksvragen van belang is. Wanneer een goede 

onderzoeksvraag geformuleerd is, geeft dit richting aan het verdere onderzoek (Peeters & Meijer, 

2014). Leerkrachten vinden het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan 

informatievaardigheden en schatten zichzelf hoog in op hun eigen vaardigheden. Uit de 

contextanalyse komt naar voren dat leerkrachten behoefte hebben aan sturing en het maken van 

heldere afspraken. Leerkrachten zijn betrokken en bereid om mee te werken aan de innovatie. 

Leerlingen en ouders ervaren een open cultuur op school. Leerlingen zijn kritisch over het 

samenwerken en het leren van nieuwe onderwerpen. Uit de organisatie analyse en het theoretisch 

kader zijn ontwerpeisen geformuleerd. Deze ontwerpeisen zijn leidend geweest bij het bepalen van 

het ontwerp. 

 

Het ontwerp bestaat uit twaalf interventies gedurende zeven weken. Het ontwerp is daarbij 

geïntegreerd met wereldoriëntatie en richt zich specifiek op de onderdelen ‘definiëren’, ‘zoeken’ en 

‘evalueren’ binnen het zesfasenmodel. Het ontwerp en het collectieve proces werden door de 

onderzoeker op verschillende manieren gemonitord. De resultaten onderstrepen het belang van het 

aanleren van informatievaardigheden en het collectieve proces. Er kan geconcludeerd worden dat 

leerlingen en leerkrachten hun handelingsrepertoire vergroot hebben omtrent 

informatievaardigheden. Het is een aanbeveling om informatievaardigheden op te nemen in het 

curriculum van de school. Ook het collectieve karakter van het ontwerp wordt door de school als 

krachtig middel gezien om innovaties binnen de school vorm te geven. 

 

Trefwoorden: Informatievaardigheden, digitale geletterdheid, zesfasenmodel, onderzoeksvragen. 
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1.  Inleiding. 
De maatschappij om ons heen verandert in een hoog tempo. De discussie binnen het onderwijs die 

nu gevoerd wordt, is over welke kennis en vaardigheden leerlingen zouden moeten beschikken om 

straks een actieve deelname in de maatschappij te kunnen hebben. Een opvallend citaat komt uit de 

analyse dialoog Onderwijs2032: “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). 

 

De SKO (Scholengroep Katholiek Onderwijs) heeft in zijn strategisch beleidsplan (SKO, 2014) 

voor de komende jaren de 21st century skills als beleidspunt meegenomen. Ook de Scholengroep 

ziet de veranderende maatschappij en het belang van deze nieuwe vaardigheden. De SKO wil vanuit 

zijn visie bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. De doelstelling binnen dit onderzoek is dan 

ook om een antwoord te vinden op de vragen wat de 21st century skills zijn, wat de rol is van ICT 

binnen de 21st century skills en wat het belang is van het informatievaardigheden. ICT is een 

belangrijke voorwaarde voor de 21st century skills (Voogt & Pareja Roblin, 2010). ICT is erg breed 

en is onderverdeeld in de domeinen: ICT-(basis)vaardigheden, computational thinking skills, 

informatievaardigheden en mediawijsheid. Het doel van het collectief ontwerpgericht onderzoek is 

om zicht te krijgen op de manier waarop leerlingen informatie verwerken door middel van de 

computer en het internet. Het onderzoek richt zich op de verbetering van informatievaardigheden 

van leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). In deze rapportage is gebruik gemaakt van het 

Lectoraat Kantelende Kennis (http://kennisbank.lectoraat.nl). De organisatie analyse is uitgevoerd 

door middel van het activiteitensysteem van Engeström (1987). 

1.1   Probleemstelling. 

De Gabriëlschool wil als Jenaplanschool de leerlingen voorbereiden op de toekomst van de 

samenleving. Het huidige onderwijs sluit onvoldoende aan op de maatschappij van de toekomst. Er 

is dan ook veel beweging richting nieuwe vaardigheden die voor de toekomst nodig zijn, de 

zogenaamde 21st century skills. Vakoverstijgende competenties, waarvan men verwacht dat deze 

van grote waarde zijn voor de toekomst. In september 2015 is er gezamenlijk met het team van de 

bovenbouw een ambitievergadering gehouden. Het doel van de ambitiebepaling was om met het 

gehele bovenbouwteam de focus te bepalen voor het collectief ontwerpgericht onderzoek. Uit de 

ambitiebepaling kwam naar voren dat het bovenbouwteam van de Gabriëlschool wil werken aan het 

vergroten van informatievaardigheden bij leerkrachten en leerlingen, omdat leerlingen steeds meer 

informatie opzoeken op internet en dit gebruiken voor werkstukken, muurkranten en spreekbeurten. 

Naast de ambitiebepaling is tevens gekeken naar de jaarplanning voor het schooljaar 2015-2016 en 

de inrichting van de stuurgroep. 

1.2   De schoolcontext. 

De Gabriëlschool is een katholieke Jenaplanschool en maakt deel uit van de Scholengroep 

Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO). De school heeft twintig leerkrachten en twee 

intern begeleiders. De directie van de school bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De 

school heeft twee locaties met elf groepen. Eén groep voor leerlingen die meer zorg nodig hebben, 

één groep die meerbegaafden bedient en aan een kleine groep wordt Spaans gegeven. Locatie 

Bijstergoed is een groeiende school in een nieuwbouwwijk en dateert uit 2009. Op de locatie 

Bijstergoed zitten 170 leerlingen, verdeeld over zes groepen. Ouders en leerlingen die de school 

bezoeken komen voornamelijk uit de wijk Bijsteren, een gemêleerde wijk, met gezinnen uit diverse 

lagen uit de samenleving. Op deze locatie wordt draadloos gewerkt op laptops en tablets en wordt 

ICT veelvuldig ingezet ter ondersteuning van het leerproces, of om kennis te construeren.  

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkennisbank.lectoraat.nl%2F&h=LAQFzUMk3
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De locatie Kelnarij is een ‘oude’ locatie en telt 130 leerlingen. Leerlingen die de school bezoeken 

komen uit de gehele gemeente Putten en daarbuiten, maar voor een groot gedeelte ook uit de wijk 

Kelnarij. Deze wijk kent veel sociale huurwoningen, wat terug te zien is in de populatie van deze 

locatie. Door de vergrijzing van de wijk Kelnarij ziet de school het leerlingaantal op deze locatie 

afnemen. Het gebouw dateert uit 1952. Momenteel wordt deze locatie grondig gerenoveerd. Na de 

renovatie zal de school beter ingericht zijn om het onderwijs van de toekomst te kunnen geven. Zo 

is in het ontwerp rekening gehouden met vaardigheden die terugkomen in de 21st century skills, 

zoals samenwerken, zelfregulering en digitale vaardigheden. De school kenmerkt zich door het 

goede pedagogische klimaat en de goede zorg (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2015).  

1.3   Ambitiebepaling. 

Tijdens een eerste ambitiebepaling in juni 2015 is met het gehele team gewerkt om de ambitie 

scherp in beeld te krijgen. De onderzoeker heeft hierbij gebruik gemaakt van de werkvorm stille 

dialoog (http://kennisbank.lectoraat.nl). Uit deze ambitiebepaling kwam naar voren dat het team 

graag zou willen werken aan zelfsturing van leerlingen, een breed en complex onderdeel binnen de 

21st century skills. In september 2015 is in overleg met het team van de bovenbouw besloten om de 

ambitie te verleggen naar informatievaardigheden. Daarbij is door de onderzoeker vooraf 

onderzocht welke dwarsverbanden er waren tussen informatievaardigheden, zelfsturing en andere 

werkgroepen die op dat moment actief waren. Er was overlap te vinden tussen de werkgroep 

begrijpend lezen en de werkgroep implementatie van IPC (International Primary Curriculum). 

Tevens bleek uit de eerste literatuurverkenning dat er overlap te vinden is tussen zelfsturing en 

informatievaardigheden  (Walraven & Voogt, 2014). Tijdens de ambitiebepaling met het 

bovenbouwteam door middel van de 5xW+H methode (Van der Donk & Van Lanen, 2014) kwam 

naar voren dat de leerkrachten van de bovenbouw zich actief in willen zetten om 

informatievaardigheden bij leerlingen te verbeteren. Daarnaast heeft de onderzoeker de diverse 

verbanden inzichtelijk gemaakt, om op deze wijze meer draagvlak te creëren. De stuurgroep is naar 

aanleiding van de ambitiebepaling geformeerd vanuit het bovenbouwteam. 

1.4   Aansluiting van het onderzoek in de school. 
Een Jenaplanschool is een wereldoriënterende school, waarbij men de leerlingen wil voorbereiden 

op de toekomst (Both, 1997). De 21st century skills beogen hetzelfde doel. Momenteel wordt 

binnen de school gewerkt met IPC, een vakoverstijgende manier van werken voor wereldoriëntatie, 

waarbij ook de 21st century skills geïntegreerd zijn. Ook de PO-raad en de besturen zien de 21st 

century skills als een belangrijke factor voor de toekomst (Bestuursakkoord, 2014). Daarnaast is het  

werkveld druk bezig met de vraag wat het onderwijs van de toekomst moet inhouden. Het onlangs 

gepubliceerde eindadvies van het platform Onderwijs2032 (Schnabel, et al., 2016) spreekt expliciet 

van andere vaardigheden en benadrukt het belang van een herijking van de kerndoelen. Door de 

school te profileren als een school van de toekomst zou de school nog beter in staat moeten zijn om 

leerlingen voor te bereiden op de toekomst.  

 

Op de Gabriëlschool wordt veel kennis gecreëerd in de vorm van werkstukken, muurkranten, 

presentaties, spreekbeurten en kringen. Deze kennisconstructie wordt voornamelijk in de 

bovenbouw, vanaf groep 6, ingezet. Leerkrachten lopen tegen het probleem aan dat ze hier meer 

inhoud aan willen geven door middel van ICT, maar niet weten hoe ze dit het beste kunnen 

vormgeven. Leerkrachten zijn enthousiast over informatievaardigheden, omdat ze inzien dat dit van 

grote meerwaarde kan zijn binnen het onderwijs. Digitale vaardigheden hebben binnen de 

Gabriëlschool al langere tijd aandacht. Zo wordt op de locatie Bijstergoed al enkele jaren draadloos 

gewerkt en wordt ICT veelvuldig ingezet. De inzet is op beide locaties is daarbij voornamelijk 

gericht op ondersteuning van de lesmethodes, waarbij ICT een middel is om het doel te bereiken. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkennisbank.lectoraat.nl%2F&h=LAQFzUMk3
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Door de veranderende samenleving is het beheersen van digitale vaardigheden ook een doel 

geworden Schnabel, et al., 2016). De vraag die binnen het bovenbouwteam al enkele jaren 

circuleerde is wat de meerwaarde is van het maken van dergelijke eindproducten. 

Informatievaardigheden sluiten dan ook aan bij de behoeftevraag en de 21st century skills. 

1.5   Collectief leren en innoveren. 

Door samen te onderzoeken, wordt nieuwe kennis gecreëerd en kunnen er verbeteringen of 

vernieuwingen van werkprocessen ontstaan (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009). Om deze 

reden is het van belang om alle actoren binnen de schoolorganisatie mee te nemen in het collectieve 

praktijkonderzoek. In het onderzoek is dan ook gebruik gemaakt van het Lectoraat Kantelende 

kennis (http://kennisbank.lectoraat.nl).  

 

Gedurende het collectief ontwerpgericht onderzoek is er vijfmaal overleg geweest met de directie 

van de school. Tevens zijn de ouders van de school driemaal geïnformeerd over de voortgang van 

de innovatie. 

 

De stuurgroep van het collectief ontwerpgericht onderzoek (bestaande uit twee teamleden uit de 

bovenbouw en de onderzoeker) is driemaal bij elkaar gekomen om informatie met elkaar te delen en 

de instrumenten te bespreken. De eerste bijeenkomst van de stuurgroep is gebruikt om met elkaar de 

focus te verscherpen en literatuur uit te wisselen. De tweede bijeenkomst richtte zich op de door de 

onderzoeker ontwikkelde vragenlijsten gericht op de context- en organisatie analyse. Tijdens de 

derde bijeenkomst zijn de resultaten van de organisatieanalyse besproken.  

 

Het team van de bovenbouw bestaande uit zeven leerkrachten is vijfmaal bij elkaar gekomen. Naast 

de ambitiebepaling zijn de resultaten van de organisatieanalyse, nulmeting en tweemaal het ontwerp 

besproken. Het proces van collectief leren is tijdens de laatste bijeenkomst besproken, waarbij het 

gehele proces van het collectieve ontwerpgericht onderzoek geëvalueerd is.  

 

De kinderklankbordgroep bestaande uit vijf leerlingen is driemaal bij elkaar gekomen. Deze 

klankbordgroep heeft als doel om de participatiegraad te vergroten (Fielding, 2011). Tijdens de 

eerste bijeenkomst zijn de resultaten van de organisatieanalyse besproken. De tweede bijeenkomst 

is benut door het bespreken van de geplande innovatie. De laatste bijeenkomst is gebruikt om het 

ontwerp en de organisatieontwikkeling te evalueren. 

 

Om de innovatie binnen de school zichtbaar te maken en het collectief leren te versterken is er in 

het schooljaar 2015-2016 driemaal een innovatie-update naar het team gestuurd met daarin 

relevante informatie betreffende het onderzoek. Ook heeft de onderzoeker tweemaal een presentatie 

gegeven voor het gehele team. De eerste presentatie was gericht op de uitvoering van de innovatie 

en de tweede presentatie als afsluiting van de innovatie, waarbij voornamelijk de resultaten 

gepresenteerd zijn van het ontwerp en de organisatieontwikkeling  

 

De innovatie heeft ertoe bijgedragen dat informatievaardigheden een vast onderdeel uitmaken van 

het kennis construeren in de bovenbouw. Met name het opstellen van goede onderzoeksvragen en 

het zoeken op internet wordt door leerkrachten als positief ervaren. Daarbij hebben de leerkrachten 

uit de bovenbouw het collectief leren als vernieuwend ervaren, waarbij het collectieve, de borging 

en de inhoudelijke invulling als grote veranderpunten worden benoemd.  

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkennisbank.lectoraat.nl%2F&h=LAQFzUMk3
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1.6   Opbouw van de rapportage. 
In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader beschreven, waarin wordt ingegaan op de 21st 

century skills, digitale vaardigheden en informatievaardigheden. Ook wordt het zesfasenmodel 

uitgelegd (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). Hoofdstuk drie beschrijft de organisatieanalyse, met 

daarin de contextanalyse en praktijkanalyse. Uit de organisatieanalyse komt naar voren dat er 

aanvullende literatuur noodzakelijk is over het opstellen van onderzoeksvragen. Deze aanvullende 

theorie kunt u lezen in hoofdstuk vier, waarin het innovatie-ontwerp gepresenteerd wordt. 

Hoofdstuk vijf gaat over de evaluatie van het innovatie-ontwerp en de evaluatie van de 

organisatieontwikkeling. Hierin worden de methode en resultaten van beide evaluaties beschreven. 

Hoofdstuk zes beschrijft de conclusie en discussie.  

 

Naar aanleiding van het theoretisch kader (zie hoofdstuk twee) en de organisatieanalyse (zie 

hoofdstuk drie) is er gekozen voor de volgende innovatievraag: ‘Hoe dient het begeleidingstraject 

voor leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw op de Gabrielschool er uit te zien om hun 

informatievaardigheden te vergroten?’ 
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2.  Theoretisch kader. 
In dit deel van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag wat de 21st century skills zijn, 

welke rol digitale vaardigheden innemen binnen de 21st century skills en welke deelvaardigheden 

vallen onder digitale geletterdheid. Er wordt daarbij specifiek ingegaan op het domein 

informatievaardigheden. Verder wordt er aandacht besteed aan de rol van de leerkracht en het 

gedrag dat leerlingen laten zien op internet.  

2.1  21st century skills. 

Joke Voogt en Nathalie Pareja Roblin (2010) hebben in hun discussienota een uiteenzetting 

gegeven over de diverse modellen van de 21st century skills. Op basis van deze discussienota heeft 

het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) verder onderzoek gedaan naar de 21st century skills 

(Thijs, Fisser, & Hoeven, 2014a). Hieruit is samen met kennisnet een model voor de 21st century 

skills ontwikkeld (Figuur 1). Dit model bouwt voort op een eerder model (Voorwinden, 2016). Het 

verschil met het eerdere model is dat digitale vaardigheden niet zelfstandig meer voorkomen, maar 

dat deze als zelfstandige vaardigheden worden benoemd. De reden hiervoor is dat de kans zeer 

groot is dat deze vaardigheden van essentieel belang zullen zijn om straks te zo goed mogelijk te 

kunnen functioneren binnen de maatschappij (Thijs, Fisser, & Van Hoeven, 2014b). Daarnaast heeft 

het model stippellijnen tussen de diverse vaardigheden om te benadrukken dat ze elkaar overlappen 

(Voorwinden, 2016). In dit model zijn de elf meest genoemde vaardigheden uit internationaal 

verband genoemd.  

 
Figuur 1. Model van Kennisnet voor de 21st century skills overgenomen van 

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/  Copyright 2016 door 

Kennisnet/SLO 
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2.2  Digitale geletterdheid. 

In de loop der jaren zijn er veel verwarrende synoniemen ontstaan over digitale geletterdheid. De 

termen worden dan ook door elkaar gebruikt en met elkaar verward (Thijs et al., 2014b). “Een 

digitaal geletterde beschikt over een breed scala van vaardigheden zoals (basis) vaardigheden, 

computational thinking skills, informatievaardigheden en mediawijsheid” (Thijs et al., 2014b, p. 

30). In deze rapportage wordt bovenstaande formulering als definitie gebruik voor digitale 

geletterdheid. De uitdaging voor het onderwijs is niet zo zeer om leerlingen te laten werken aan hun 

instrumentele vaardigheden, als wel te zorgen dat ICT gebruikt wordt als een constructieve manier 

van lesgeven. ICT moet gezien worden als een krachtig leermiddel om de 21st century skills te 

ondersteunen. Eén van de zeven thema’s binnen de digitale agenda van de Europese Unie 

onderstreept het belang van digitale geletterdheid (KNAW, 2012).  

Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie kan drie 

dingen doen: harder werken, langer werken en slimmer werken. De Digitale Agenda.nl 

focust op het laatste. Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Welke 

randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Twee actiepunten zijn voldoende digitaal vaardige 

werknemers en digitale veiligheid en vertrouwen. Voor beide is digitale geletterdheid een 

noodzakelijke voorwaarde (KNAW, 2012, p. 19). 

Het is daarom relevant om te weten wat digitale geletterdheid is en uit welke onderdelen dit bestaat. 

“ICT-vaardigheden zijn even onmisbaar als vaardigheden in taal en rekenen en inzicht in de 

betekenis en gevolgen daarvan” (KNAW, 2012, p.17). Voor digitale geletterdheid zijn verschillende 

vaardigheden nodig: instrumentale vaardigheden, structurele vaardigheden en strategische 

vaardigheden (Thijs et al., 2014b). Of zoals het onderzoek van de KNAW (2012) het omschrijft 

gaat het om digitaal denken, vaardig zijn en verantwoordelijk zijn. In andere onderzoeken wordt de 

term digitaal denkend vaak omschreven als computational skills (Thijs et al., 2014b). De term 

instrumentale vaardigheden gaat over de (basis)vaardigheden van ICT. Hieronder vallen zaken als 

het omgaan met ICT en ICT-toepassingen. Voor de term structurele vaardigheden wordt er in 

andere onderzoeken gesproken over informatievaardigheden (Thijs et al., 2014b). Bij structurele 

vaardigheden gaat het over het kunnen zoeken en selecteren van informatie en bij strategische 

vaardigheden gaat het om vaardigheden om informatie te verwerken en integreren (Thijs et al., 

2014b). Bij mediawijsheid gaat het voornamelijk over: “Bewust, kritisch en actief inzetten van alle 

beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te 

zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen” (http://www.mediawijsheid.nl). 

Er kan gesteld worden dat digitale geletterdheid als paraplu dient voor de andere termen zoals ICT-

(basis)vaardigheden, computational thinking skills, informatievaardigheden en mediawijsheid. “Een 

digitaal geletterde bezit een complete set aan ICT-(basis)vaardigheden, computational thinking 

skills, informatievaardigheden en mediawijsheid competenties” (Thijs et al., 2014b, p. 30). 

Nederlands onderzoek (KNAW, 2012; Kennisnet, 2013) heeft aangetoond dat onze leerlingen 

redelijk goed zijn in instrumentale vaardigheden. Leerlingen doen het echter slechter wanneer het 

gaat om structurele vaardigheden en strategische vaardigheden. De uitdaging voor het onderwijs is 

niet zo zeer om leerlingen te laten werken aan hun basisvaardigheden danwel te zorgen dat ICT 

gebruikt wordt als een constructieve manier van vaardigheden.  

2.3  Het belang van informatievaardigheden. 

Het aanleren van informatievaardigheden is van groot belang (Veen et al., 2005). Internationaal 

staan informatievaardigheden dan ook steeds meer op de agenda. Zo steunen de Europese 

Commissie en de Unesco verschillende programma’s voor de ontwikkeling van 

informatievaardigheden. Beide instanties beseffen dat deze vaardigheden essentieel zijn voor de 

ontwikkeling van Europa en de wereld (Veen et al., 2005). Kennisoverdracht is niet meer het 

hoofddoel van het onderwijs stellen Brand-Gruwel et al. (2005). Leerlingen zouden meer hun eigen 

kennis moeten construeren. Deze vaardigheden zijn een nog relatief jong onderzoeksdomein. Er zal 
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dan ook meer onderzoek nodig zijn om te bepalen of informatievaardigheden daadwerkelijk leiden 

tot een betere kennisconstructie (Kumps, 2013). 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 (Van der Kaap & Schmidt, 2007). Leerlingen kunnen 

op relatief jonge leeftijd al zoekvaardigheden inzetten, maar het ontbreekt hen aan reflectie en het 

kritisch lezen van de gevonden informatie (Van der Kaap & Schmidt, 2007). Nagenoeg alle 

informatie staat tegenwoordig online. Dit houdt in dat wanneer leerlingen onvoldoende toegerust 

zijn om hier mee om te gaan, zij als functioneel ongeletterd zouden kunnen worden omschreven 

(Clemens, 2014). De samenleving ‘mediatiseert’: informatie is sneller, in grotere hoeveelheden en 

voor een almaar groeiend publiek toegankelijk. Voor het primair onderwijs is er nog relatief weinig 

onderzoek gedaan naar informatievaardigheden, in vergelijking met het voortgezet onderwijs, het 

beroepsonderwijs of de universiteit (Clemens, 2014; KNAW, 2012; Voogt & Pareja Roblin, 2010). 

Informatievaardigheden vertonen veel overlap met verschillende vaardigheden van de 21st century 

skills. Zo zijn vaardigheden als kritisch denken en zelfregulatie van groot belang (Brand-Gruwel & 

Walhout, 2010).  

2.4  Informatievaardigheden bij leerlingen. 
Het gebruik van het internet voor werkstukken is binnen scholen gemeengoed geworden (Brand-

Gruwel & Walhout, 2010). Er wordt daarbij geen rekening gehouden met het feit dat het zoeken en 

verwerken van informatie complexe vaardigheden zijn (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). Door de 

grote hoeveelheid aan informatie fladderen leerlingen min of meer van de ene naar de ander pagina. 

Dit wordt ook wel het ‘butterfly defect’ genoemd (Van der Kaap & Schmidt, 2007). Leerlingen zijn 

op internet voor een groot deel nog onbewust onbekwaam. Leerkrachten zouden leerlingen op weg 

moeten helpen om hen bewust bekwaam te maken (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). 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). Verder komt uit onderzoek naar voren dat leerlingen karakteristiek gedrag 

vertonen in het zoek- en verwerkingsgedrag (Marzano & Heflebower, 2012; Pijpers, 2008; 

Walraven, 2008). Een uitgebreide lijst met karakteristiek gedrag van leerlingen kunt u vinden in 

Bijlage A. Voor leerlingen is een website al bruikbaar wanneer deze antwoord geeft op de vraag, in 

het Nederlands geschreven is en dat deze er mooi uit ziet (Walraven & Voogt, 2014). Leerlingen 

gebruiken voor een groot gedeelte bronnen die vallen onder genres die onbetrouwbaar zijn, zoals 

werk van andere leerlingen en reclames (Walraven & Voogt, 2014). Walvaren en Voogt (2014) 

stellen dat leerlingen voornamelijk moeite hebben met evaluatievaardigheden. Leerlingen blijken 

opvallend weinig verkennend te werk te gaan op het internet. Ze blijven vaak terugkomen bij 

dezelfde websites. Ze hebben dan ook een groot vertrouwen in zoekmachines en ze hebben het 

gevoel dat zoekmachines hen begrijpen (Kuiper, 2010). Leerlingen zien onvoldoende in dat 

woorden als ‘de’ en ‘het’ niet relevant zijn voor de zoekresultaten (Walraven, Paas & Schouwenaar, 

2013). Leerlingen gebruiken voornamelijk Google als primaire zoekmachine. De zoekresultaten 

binnen Google zijn echter voor leerlingen in het primair onderwijs nog te overweldigend 

(NextValue Research, 2013). Leerlingen onderschatten vaak de leesvaardigheden die nodig zijn op 

het internet. Ze hebben het idee dat je op het internet helemaal niet hoeft te lezen (Kuiper, 2010). 

Uit onderzoek blijkt dat de reguliere leesprestaties van leerlingen bij begrijpend lezen op school 

weinig zeggen over hun (lees)vaardigheden op internet. Voor de echt zwakke lezers is het internet 

meestal moeilijk (Kuiper, 2010). 
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2.5  De rol van de leerkracht. 

De meeste leerkrachten zijn voldoende vaardig op de computer en de computer wordt in de klas 

veel gebruikt (Kennisnet, 2010; Kennisnet, 2013). Echter leerkrachten zijn zich nog onvoldoende 

bewust van de didactische mogelijkheden die de computer biedt. 40% van de leerkrachten voelt 

zich incompetent wanneer het gaat om het aanleren van digitale vaardigheden (Kennisnet, 2014). Er 

bestaat een hardnekkige mythe dat leerlingen die opgegroeid zijn met het internet, voldoende 

vaardig zijn om het internet te begrijpen en te gebruiken. Hierdoor denken leerkrachten ten onrechte 

dat ze deze leerlingen niets meer kunnen bijbrengen op het gebied van ICT. We zullen onze 

leerkrachten vaardiger moeten maken om hier mee om te gaan, zodat ook zij effectief gebruik 

kunnen maken van de mogelijkheden die ICT biedt (Clemens, 2014). Door de komst van ICT in de 

klas zal de rol verschuiven van leerkracht naar begeleider. “De meerderheid van de leraren voelt 

zich onvoldoende toegerust om de vaardigheden vorm te geven in het onderwijs. Leraren hebben 

behoefte aan houvast, vooral in de vorm van professionalisering, lesmateriaal en goede 

praktijkvoorbeelden” (Thijs et al., 2014a). Leerlingen en leerkrachten hebben ook instructie nodig 

in het beoordelen van websites (Austin-van Rij, 2013). In een surveyonderzoek onder 300 

leerkrachten, uitgevoerd door Clemens in 2014, zien we dat 73% van de leerkrachten vindt dat er 

aandacht zou moeten zijn voor informatievaardigheden. 75% van de leerkrachten geeft echter aan 

dat ze niet weten hoe ze dit zouden moeten doen, omdat er geen didactiek en materiaal voorhanden 

is. 78% geeft aan behoefte te hebben aan verdere professionalisering op informatievaardigheden 

(Clemens, 2014).  

2.6  Aanleren van informatievaardigheden. 

Het is van belang om al op jonge leeftijd te starten met informatievaardigheden. Kuiper (2007) 

adviseert om hier aandacht aan te besteden op het moment dat leerlingen in aanraking komen met 

internet. Vanaf groep vijf kan er gestart worden met een doorlopende leerlijn of losse projecten, 

daar leerlingen eerst bepaalde basisvaardigheden moeten beheersen, zoals leesvaardigheden en ICT-

(basis)vaardigheden (Walraven, 2008). Austin-van Rij (2013) stelt in haar onderzoek dat het van 

belang is om al in het primair onderwijs te starten met het aanleren van informatievaardigheden. In 

het primair onderwijs leren leerlingen eerder goede gewoontes aan dan op latere leeftijd.  

Om effectief informatievaardigheden aan te leren is het van belang dat kinderen een mentaal model 

hebben van het internet als medium (Austin-van Rij, 2013). Omdat het internet een zeer uitgebreide 

bron van informatie is, wordt er een sterk beroep gedaan op de regulatieve vaardigheden van 

leerlingen. Daarbij zijn zaken als oriëntatie, bewaking, sturing en evaluatie van groot belang 

(Walvaren & Voogt, 2014). Leerlingen schatten daarnaast hun vaardigheden te hoog in en zoeken 

daarbij zelden hulp. “Echter, door leerlingen de gelegenheid te geven hun vaardigheden te laten zien 

en ze te laten nadenken over hun vaardigheden, kunnen ze meer open staan voor instructie. Ze 

worden bewust onbekwaam” (Walvaren & Voogt, 2014). 

Diverse onderzoeken adviseren om informatievaardigheden te integreren in het huidige curriculum 

(NextValue Research, 2013; Walraven, 2008; Brand-Gruwel & Walhout, 2010). Het onderzoek van 

Brand-Gruwel en Walhout (2010) stelt dat: “Er wordt dan ook wel gesproken over een hogere-

ordevaardigheid. Leerlingen zouden overtuigd moeten worden van het belang van 

informatievaardigheden” (NextValue Research, 2013, p. 18). Het is daarbij van belang dat er 

regelmatig ruimte is voor begeleide reflectie. Door reflectie kunnen leerlingen nadenken over waar 

ze mee bezig zijn en kunnen ze elkaar adviseren over hoe bepaalde informatie gezocht kan worden.  

 

Leerkrachten zouden in staat moeten zijn om het aanleren van informatievaardigheden te faciliteren, 

begeleiden en te beoordelen. Ook zou de opdracht moeten aansluiten bij de voorkennis, of de 

opdracht zou de voorkennis moeten activeren (NextValue Research, 2013).  
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Er zijn al enkele initiatieven binnen bibliotheken en kenniscentra om informatievaardigheden aan te 

leren. Dit zijn veelal kant en klare lessen die leerkrachten kunnen aanbieden. Er wordt op deze 

wijze geen aandacht besteed aan de vaardigheden van de leerkrachten, terwijl de leerkracht van 

groot belang is bij het aanleren van informatievaardigheden. Tevens is het aanbieden van losse 

lessen minder effectief dan het te integreren binnen het bestaande curriculum (Walraven & Voogt, 

2014) 

2.7  Modellen voor informatievaardigheden. 

Er zijn diverse modellen om te leren omgaan met informatievaardigheden. Een algemene definitie is 

die van de ALA (American Library Association). Volgens de ALA is iemand informatievaardig 

wanneer hij weet: Hoe hij moet leren, dat hij op de hoogte is hoe kennis georganiseerd wordt, hoe 

informatie gevonden kan worden en hoe deze gepresenteerd kan worden. Binnen de ALA is er 

voornamelijk aandacht voor het ‘leren leren’ (NextValue Research, 2013). Het meest bekend is het 

model van Michael Eisenberg en Robert Berkowitz uit 1987, het zogenaamde Big 6 model. Een 

ander model is het vijf fasen model van Van Boekhorst (2004). Dit schema bestaat uit vijf fasen 

waarbij elke fase een kennisproduct oplevert en een volgende fase een evaluatie is van de 

voorgaande fase. Hetzelfde schema wordt gebruikt door van der Kaap en Schmidt (2007). Den 

Hollander (2010) hanteert het Suc6 model als basis en heeft dit gebaseerd op het procesmodel van 

van Boekhorst (2004) (NextValue Research, 2013). Er bestaat tussen de verschillende modellen 

veel overlap. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het zesfasenmodel van Brand-Gruwel en 

Walhout (2010). Dit model is voor het primair onderwijs het meest geschikt omdat het model 

iteratief is, het de voorkennis meeneemt en toewerkt naar een eindproduct (Austin-van Rij, 2013). 

Andere modellen, zoals het Suc6 model en de ACRL-normen kunt u vinden in Bijlage B. 
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2.8  Het zesfasenmodel. 

Het zesfasenmodel van Saskia Brand-Gruwel & Jaap Walhout uit 2010 (Figuur 2) is afgeleid van de 

ALA-standaard (Van Sprang, 2012). Het model bestaat uit verschillende stappen, die iteratief zijn. 

Het verschil met het Big6 model is dat in dit model de gevonden informatie in relatie wordt gebracht 

met de al aanwezige voorkennis en dat er toegewerkt wordt naar een eindproduct. Ook het iteratieve 

proces is verschillend ten opzichte van het Big6 model (Van Sprang, 2012). In het hieronder staande 

overzicht wordt een verder uitleg gegeven per fase.  

 
Figuur 2. Zesfasenmodel van informatievaardigheden overgenomen van 

Informatievaardigheden voor leraren (p.12), door S. Brand-Gruwel en J. Walhout, 2010, 

Copyright Ruud de Moor Centrum en Celstec - Open universiteit. 

 

 Definiëren: Het probleem wordt afgebakend. Het bevat daarbij taakeisen en er wordt 

georiënteerd op het onderwerp. Daarnaast wordt de voorkennis geactiveerd. 

 Zoeken: Het doel is om bronnen te vinden die kunnen bijdragen aan het vinden van het 

antwoord op de geformuleerde vragen. Er wordt eerst een zoekstrategie bepaald, waarna 

deze wordt uitgevoerd. Er wordt daarbij altijd teruggekeken naar of de zoekstrategie 

voldoende was. 
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 Selecteren/Beoordelen: In deze fase gaat het om het globaal scannen van websites om 

zodoende de informatie te kunnen beoordelen. De relevante gevonden informatie wordt 

vervolgens bewaard. 

 Verwerken: De gevonden informatie wordt samen met de reeds aanwezig kennis verwerkt 

en bestudeerd, waarbij de fasen één, twee en drie van belang blijven. 

 Presenteren: In deze fase wordt gewerkt aan het eindproduct. Dit kan verschillende vormen 

hebben: een werkstuk, presentatie of stelopdracht. Zoals u in Figuur 2 kunt zien kent ook 

deze fase een onderverdeling naar: oriënteren op de taak, plannen schrijfproces uitwerken 

product en het reviseren van het product. 

 Evalueren: Hierbij wordt gekeken naar het product dat het heeft opgeleverd, maar even zo 

belangrijk is dat er teruggekeken wordt op het proces. 

 

2.9  Conclusie. 

De 21st century skills zijn ontwikkeld om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Digitale 

geletterdheid is één van de deelvaardigheden van de 21st century skills. Hieronder vallen de 

vaardigheden: ICT-(basis) vaardigheden, computational thinking skills, informatievaardigheden en 

mediawijsheid (Thijs et al., 2014b). Over een aantal van deze vaardigheden is al veel bekend, maar 

over informatievaardigheden is nog weinig bekend binnen het primair onderwijs. 

Informatievaardigheden gaan over opzoekvaardigheden van leerlingen. Deze vaardigheden zijn 

nodig, omdat kennisoverdracht steeds meer plaats maakt voor kennisconstructie (Kump, 2013). 

Leerlingen zijn echter nog onvoldoende in staat om adequaat om te gaan met 

informatievaardigheden. Er ligt dan ook een belangrijke taak binnen het onderwijs om hen deze 

vaardigheden aan te leren, waarbij de focus zou moeten liggen op een geïntegreerde aanpak van het 

aanleren van informatievaardigheden (Nextvalue research, 2013). Om informatievaardigheden aan 

te leren zijn er diverse modellen in omloop. Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het 

zesfasenmodel van Saskia Brand-Gruwel en Amber Walhout uit 2010. Dit model is gebaseerd op 

het model van de Big6, wat tevens als basis heeft gediend voor andere modellen. Het verschil met 

dit model is echter dat het iteratief is en toewerkt naar een eindproduct. 
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3.  Organisatie analyse.  
Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie analyse. Deze is opgebouwd uit een contextanalyse en een 

praktijkanalyse (Engeström, 1987). Door middel van de werkvorm stille dialoog 

(http://kennisbank.lectoraat.nl) is samen met het team van de bovenbouw ambitie bepaald. Door 

deze collectieve ambitie heeft het team van de bovenbouw aangegeven welke uitdagingen zij voor 

langere tijd aangaan (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009). De praktijkanalyse wordt beschreven 

in paragraaf één. Paragraaf twee beschrijft de contextanalyse. In de praktijkanalyse wordt 

beschreven wat de stand van zaken is van leerlingen en leerkrachten betreffende hun prestaties, 

attitude en kennis op het gebied van informatievaardigheden. In de contextanalyse is onderzoek 

gedaan naar de betrokkenheid, distributie, uitwisseling, participatiegraad, sociale cohesie en 

distributie binnen het team van de Gabriëlschool. Onder ouders is onderzoek gedaan naar de ouder-

kind relatie, ouder-ouder relatie en binding aan de school van ouders. Onder leerlingen is onderzoek 

gedaan naar het welbevinden, betrokkenheid, participatiegraad en sociale cohesie. De stuurgroep 

bestaande uit diverse samenstellingen hebben op diverse momenten tijdens het onderzoek feedback 

en input gegeven. Alle vragenlijsten binnen de organisatie analyse zijn volgens een vijf-punts- 

Likertschaal opgebouwd (Baarda et al., 2012). 

3.1  Praktijkanalyse. 

Voor de praktijkanalyse is gebruik gemaakt van het activiteitenmodel van Engeström (1987). Het 

model geeft inzicht in diverse actoren die een rol spelen binnen de context (Bijlage C). In de 

praktijkanalyse wordt gekeken naar welke kennis, vaardigheden en houdingen op het gebied van 

informatievaardigheden bij leerlingen uit de bovenbouw zichtbaar zijn. Tevens is er vorig 

schooljaar en dit schooljaar onderzoek gedaan naar de kennis, vaardigheden en houding van 

leerkrachten op de Gabriëlschool ten aanzien van informatievaardigheden (Van Zomeren, 2015). De 

stuurgroep heeft op drie momenten input geleverd door middel van feedback.  

De vragenlijsten zijn opgebouwd volgens het zesfasenmodel (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). In 

dit onderzoek worden de termen van van Sprang (2012) gehanteerd. Van Sprang (2012) maakt in 

haar onderzoek gebruik van verduidelijkende teksten om de fasen te onderscheiden. In Tabel 1 

vindt u de fase vanuit het model van Brand-Gruwel en Walhout (2010) en de daarbij behorende 

naam van de fase. In de derde kolom vindt u de termen gehanteerd in het onderzoek van van Sprang 

(2012). 

 
Tabel 1. Verduidelijking van de gebruikte terminologieën. 

Fase Naam van de fase  

(Brand-Gruwel & Walhout, 2010) 

Veruidelijkende tekst  

(Van Sprang, 2012) 

1 Definiëren Vaststellen van de informatie behoefte 

2 Zoeken Effectieve zoekstrategie kiezen en uitvoeren 

3 Selecteren/Beoordelen Informatie gebruiken en selecteren 

4 Verwerken Informatie verwerken 

5 Presenteren Onderzoeks resultaten presenteren  

6 Evalueren Evalueren 

3.1.1  Methode van onderzoek bij leerkrachten over informatievaardigheden. 

In februari 2015 zijn 20 leerkrachten bevraagd over hun kennis, vaardigheden en houding ten 

aanzien van informatievaardigheden. De vragenlijst is schriftelijk afgenomen en bevatte 27 vragen 

die gebaseerd zijn op het onderzoek van van der Kaap & Smidt (2007) en Austin-van Rij (2013). 

Daarnaast is de vragenlijst onderverdeeld in de zes fasen, zoals ook in het model van Brand-Gruwel 

& Walhout (2010). De vragenlijst bestaat uit een vijf-punts- Likertschaal om op de antwoorden 

nuances te kunnen aanbrengen (Baarda et al., 2012). De vragenlijst kunt u vinden in Bijlage D. De 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkennisbank.lectoraat.nl%2F&h=LAQFzUMk3
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vragenlijst is door middel van een horizontale vergelijking geanalyseerd (Van der Donk & Van 

Lanen, 2014). Met het team van de bovenbouw is in november 2015 een semi-gestructureerd 

interview afgenomen. Het doel hiervan is om te achterhalen wat leerkrachten in de bovenbouw 

belangrijk vinden wanneer het gaat om het aanleren van informatievaardigheden. Als analyse 

instrument is gebruik gemaakt van het terugbrengen van data tot betekenisvolle tekstfragmenten 

(Van der Donk & Van Lanen, 2014). Tevens zijn in januari 2016 drie leerkrachten geobserveerd in 

een niet-participerende, indirecte observatie. De onderzoeker heeft drie leerkrachten uit 

verschillende bouwteams een opdracht laten uitvoeren op het internet (Bijlage D). Door middel van 

het observatieformulier gebaseerd op het onderzoek van (Austin-van Rij, 2013) krijgt de 

onderzoeker zicht op de vaardigheden van de leerkrachten. Het observatieformulier is opgenomen 

in Bijlage D. De resultaten uit deze observatie zijn verwerkt in een horizontale vergelijking (Van 

der Donk & Van Lanen, 2014). 

3.1.2  Methode van onderzoek bij leerlingen over informatievaardigheden. 

In november 2015 zijn 97 leerlingen bevraagd over hun kennis en vaardigheden over 

informatievaardigheden. De vragenlijst is schriftelijk afgenomen en bevatte 27 vragen die gebaseerd 

zijn op het onderzoek van van der Kaap & Smidt (2007) en Austin-van Rij (2013) (Bijlage E). De 

vragenlijst is geconstrueerd op geleide van het zesfasenmodel. De vragenlijst bestaat uit een vijf-

punts- Likertschaal om op de vragenlijst nuance te kunnen aanbrengen (Baarda et al., 2012). In 

november 2015 is er bij zes groepen met minimaal drie leerlingen (N=23) een semi-gestructureerd 

interview (Van der Donk & Van Lanen, 2014) afgenomen door de onderzoeker. Het semi-

gestructureerde interview is gebaseerd op het onderzoek van Van Sprang (2012). De semi-

gestructureerde interviews zijn door middel van een codeboom gecodeerd en geanalyseerd (Boeije, 

2012). Vooraf heeft de onderzoeker op basis van het zesfasenmodel (Brand-Gruwel & Walhout, 

2010) codes opgesteld en de ruwe data hieraan gekoppeld. Aansluitend heeft de onderzoeker axiaal 

gecodeerd per fase, zodat er conclusies getrokken konden worden vanuit de codering (Boeije, 

2012). In oktober 2015 zijn er drie leerlingen op basis van de eerder ingevulde vragenlijst over hun 

houding ten opzichte van informatievaardigheden in een niet-participerende, indirecte observatie 

geobserveerd Van der Donk & Van Lanen, 2014). De onderzoeker heeft drie leerlingen een 

opdracht laten uitvoeren op het internet waarbij ze de taak kregen drie opdrachten te vervullen 

(Bijlage E). Door middel van het observatieformulier gebaseerd op het onderzoek van (Austin-van 

Rij, 2013) krijgt de onderzoeker zicht op de vaardigheden van de leerlingen. Het 

observatieformulier is opgenomen in Bijlage E. De resultaten uit deze observatie zijn verwerkt in 

een horizontale vergelijking (Van der Donk & Van Lanen, 2014). 

3.1.3  Methode van onderzoek bij ouders. 

Ouders hebben tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond in oktober 2015 gelegenheid gekregen 

om deel te nemen aan een workshop over de toekomst van het onderwijs. De workshop werd in 

twee rondes gehouden. De eerste ronde werd door acht ouders bezocht. De tweede ronde werd door 

elf ouders bezocht. Aan de deelnemers zijn een aantal stellingen voorgelegd om op te reageren. Er 

is voor deze werkvorm gekozen, zodat ouders ook op elkaar zouden kunnen reageren. Het gesprek 

met ouders is opgenomen door middel van een dictafoon, zodat deze later verder geanalyseerd kon 

worden. Als analyse instrument is er gebruik gemaakt van het terugbrengen van data tot 

betekenisvolle tekstfragmenten (Van der Donk & Van Lanen, 2014). 

  



MLI-5-CPO-UE | W.S. van Zomeren | 140807 | Locatie Zwolle | 2014-2016 21 

3.1.4  Resultaten van leerkrachten over informatievaardigheden. 

Twee op de drie leerkrachten geven aan dat informatievaardigheden geïntegreerd zouden moeten 

worden binnen het onderwijs op de Gabriëlschool. Er is behoefte aan afstemming en inhoudelijke 

verdieping op dit onderwerp. Leerkrachten geven zich totaal gemiddeld een 4,2. Leerkrachten 

scoren het beste bij het onderdeel ‘Evalueren’ (4,6) en het minst bij het onderdeel ‘Effectieve 

zoekstrategie kiezen en uitvoeren’ (3,56). De vaardigheid van het toepassen van effectieve 

zoekstrategieën scoort op de laatste vier onderdelen beduidend minder goed. In Figuur 3 vindt u de 

grafische weergave van de resultaten. Uit de indirecte observatie komt naar voren dat leerkrachten 

veel herstelstrategieën gebruiken. Tevens komt naar voren dat leerkrachten het lastig vinden om een 

effectieve zoekstrategie te kiezen en uit te voeren. Geen enkele van de geobserveerde deelnemers 

controleert de gevonden antwoorden op betrouwbaarheid.  
 

 
Figuur 3. Effectieve zoekstrategieën van leerkrachten op de Gabriëlschool. 

Het is opvallend dat leerkrachten zichzelf wel in staat zien om leerlingen te begeleiden, maar dat ze 

zelf aangeven over onvoldoende kennis hierover beschikken (2,37). Dit terwijl leerkrachten in de 

vragenlijst aangeven voldoende vaardig te zijn in informatievaardigheden. Leerkrachten zijn van 

mening dat er vanaf groep vijf structureel aandacht zou moeten zijn voor het aanleren van 

informatievaardigheden. Uit het groepsinterview komt naar voren dat leerkrachten het stellen van 

goede onderzoeksvragen van groot belang vinden en dat leerlingen dit moeilijk vinden. Dit komt 

ook naar voren bij de resultaten van de leerlingen, waarbij leerlingen aangeven dit nog vrij lastig te 

vinden (3,62). In de klassen worden informatievaardigheden voornamelijk gebruikt tijdens het 

maken van werkstukken. De leerkrachten geven aan dat leerlingen voornamelijk gebruik maken van 

bekende bronnen en dat leerlingen onvoldoende kunnen beoordelen of bronnen betrouwbaar zijn. In 

Bijlage F vindt u een totaaloverzicht van de resultaten.  
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3.1.5  Resultaten van leerlingen over informatievaardigheden. 

Leerlingen geven zich gemiddeld een 3,79 (vijfpuntsschaal). Leerlingen scoren het beste bij het 

onderdeel ‘Informatie gebruiken en selecteren’ (Figuur 4) en het minst bij het onderdeel ‘Effectieve 

zoekstrategie kiezen en uitvoeren’. Een totaal overzicht van de resultaten kunt u bekijken in Bijlage 

G. Leerlingen geven aan dat ze bekwaam zijn in het stellen van hoofdvragen, maar dat ze het 

formuleren van deelvragen moeilijker vinden. De leerlingen vinden zichzelf goed in staat om 

zichzelf te sturen wanneer ze op websites komen die minder bruikbaar zijn voor het doel wat 

gezocht wordt. Leerlingen vinden het moeilijk om de betrouwbaarheid van een website te 

beoordelen. Ze weten onvoldoende hoe een zoekmachine werkt en kijken daarbij voornamelijk naar 

de eerste vijf resultaten. Tijdens de indirect-observatie gebruikten de leerlingen voornamelijk 

Google als zoekmachine. Leerlingen vinden het lastig om goede zoektermen te formuleren en 

kunnen moeilijk beoordelen of de gevonden informatie betrouwbaar is en of de tekst geschikt is 

voor verwerking.  

 

 
Figuur 4. Informatie gebruiken en selecteren van leerlingen op de Gabriëlschool. 

 

3.1.6  Resultaten van ouders over informatievaardigheden. 

Tijdens beide rondes gaven ouders aan dat ze het leren-leren belangrijk vinden. Daarnaast zijn alle 

ouders het erover eens dat er wel een bepaalde basis zou moeten zijn waarop teruggevallen kan 

worden. Onder deze basis verstaan ze zaken als taal en rekenen, maar ook een bepaalde basiskennis 

over de wereld. Wanneer ouders gevraagd wordt over welke vaardigheden het individu van de 

toekomst zou moeten beschikken, geven ouders aan dat ze presenteren, omgaan met informatie, 

communicatie, mening durven geven en ondernemerschap van belang vinden.  
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3.2  Contextanalyse. 
Voor de contextanalyse is gebruik gemaakt van het activiteitenmodel van Engeström (1987). Het 

model geeft inzicht in diverse actoren die een rol spelen binnen de schoolorganisatie (Bijlage C). In 

de eerste paragraaf wordt onderzoek gedaan naar de betrokkenheid, distributie, uitwisseling, 

productieproces en participatiegraad onder leerkrachten. De tweede paragraaf belicht de leerlingen. 

Hier wordt openheid, welbevinden, participatiegraad en sociale cohesie onderzocht. In de derde 

paragraaf wordt de rol van de ouder(s)/verzorger(s) onderzocht wanneer het gaat om betrokkenheid 

tussen de leerling-ouder, ouder-ouder, openheid van ouders naar school, welbevinden van de 

leerling op school en openheid van de school. De stuurgroep heeft op drie momenten input en 

feedback gegeven gedurende het proces.  

3.2.1  Methode van onderzoek contextanalyse onder leerkrachten. 

Om de betrokkenheid distributie, uitwisseling, productieproces en participatiegraad te onderzoeken 

is er in oktober 2015 onder leerkrachten (N=22) een schriftelijke vragenlijst uitgezet gebaseerd op 

vragenlijsten van Reitsma, 2013; Verbiest, 2012; Schenke, et al., 2015 & Castelijns, Koster, & 

Vermeulen, 2009. Vooraf zijn alle leerkrachten geïnformeerd door middel van een presentatie over 

de vragenlijst. Dit was nodig om leerkrachten bewust te maken van de kracht van het instrument 

(Verbiest, 2012). Binnen de vragenlijsten heeft de onderzoeker keuzes gemaakt over de onderdelen 

die van belang zouden kunnen zijn voor het onderzoek. De vragenlijst bestaat uit 41 vragen, welke 

verdeeld zijn in een vier-punts- Likertschaal (Baarda et al., 2012). De onderzoeker heeft hiervoor 

gekozen om leerkrachten bewuster te laten kiezen. In Bijlage H vindt u de complete vragenlijst. De 

vragenlijsten zijn vooraf doorgenomen en ingevuld door de stuurgroep. De ingevulde vragenlijsten 

zijn kwantitatief verwerkt. Binnen het onderdeel uitwisseling onder leerkrachten is er in februari 

2014 gekeken naar de rollen die individuele leerkrachten hebben door middel van het programma 

van Insight discoveries (Way, 1992). Alle ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt en samen met het 

team (N=16) zijn er in november 2015 conclusies en opvallende zaken besproken.  

3.2.2  Methode van onderzoek contextanalyse onder leerlingen. 

Om de openheid, welbevinden, participatiegraad en sociale cohesie te onderzoeken bij leerlingen is 

gebruik gemaakt van de vragenlijst van Verbiest (2012). De vragenlijst is in oktober 2015 

schriftelijk afgenomen en bestaat uit 53 vragen opgebouwd in een vier-punts- Likertschaal (Baarda 

et al., 2012). Er is voor een vierpuntsschaal gekozen om een scherper beeld te krijgen van de 

gevraagde onderdelen. Daarnaast is aan de leerlingen gevraagd of ze vonden of het moest 

veranderen ja of nee. Op deze wijze is het voor de onderzoeker mogelijk om de urgentie van de 

vraag te bepalen. In de vragenlijst heeft de onderzoeker een aantal aanpassingen gemaakt, om het 

taalgebruik aan te passen aan de leeftijdsgroep. De vragenlijst is vooraf met de stuurgroep en de 

kinderklankbordgroep besproken en ingevuld om de participatiegraad te vergroten. De vragenlijst is 

ingevuld door 114 leerlingen (N=114). De vragenlijsten zijn na afloop kwantitatief met elkaar 

vergeleken. In Bijlage I vindt u de complete vragenlijst.  

3.2.3  Methode van onderzoek contextanalyse onder ouder(s)/verzorger(s). 

Onder ouders is in oktober 2015 onderzoek gedaan naar de betrokkenheid tussen leerling-ouder, 

ouder-ouder, openheid van ouders naar school, het welbevinden van de leerlingen op school en de 

openheid van de school. De vragenlijst is overgenomen uit de vragenlijst verkregen van de KPC-

groep (Reitsma, 2013). De vragenlijst is digitaal verstuurd naar 290 respondenten (N=290). De 

vragen konden digitaal door de respondenten ingevuld worden. De vragenlijst bestaat uit acht 

categorieën. De eerste zeven categorieën bestaan uit een vijf-punts- Likertschaal (Baarda et al., 

2012). De vijfpuntsschaal is gekozen wanneer een genuanceerder beeld nodig zou kunnen zijn 

binnen het domein. De laatste categorie bestaat uit een vier-punts- Likertschaal (Baarda et al., 

2012). Bij dit onderdeel is bewust gekozen voor een vierpuntsschaal om de respondenten meer 
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gericht te laten kiezen tussen een stelling. Er is onderzoek gedaan naar de betrokkenheid ouder-

kind, ouder-ouder, openheid van school naar ouders, schools welbevinden, sociale cohesie, binding 

aan de school en actieve deelname van ouders. Tevens hadden ouders de mogelijkheid om aan het 

einde van de vragenlijst aanvullende informatie te geven. De vragenlijsten zijn kwantitatief 

geanalyseerd. In Bijlage J vindt u de complete vragenlijst. 

3.2.5  Resultaten onderzoek contextanalyse onder leerkrachten. 

Er kan geconcludeerd worden dat er een hoge betrokkenheid is binnen het team (3,38). 

Leerkrachten zijn trots op de school (3,44). Het team vindt het nog wel lastig om elkaar aan te 

spreken op gedrag en is van mening dat de directie meer sturing kan geven (2,47). De gemaakte 

afspraken binnen de school zijn niet voor iedereen duidelijk (2,5). In het ontwerp dient er dan ook 

rekening mee gehouden te worden dat de afspraken voor een ieder helder zijn. Leerkrachten tonen 

een grote bereidheid om de school te verbeteren (3,29). Deze bereidheid kan aangewend worden om 

de innovatie succesvol te laten worden. Verder wordt er binnen de school weinig uitgewisseld over 

onderwijs en visie (2,73). Om dit te versterken is het van belang met elkaar in gesprek te gaan over 

het ontwerp. Voor een volledig overzicht van de resultaten verwijs ik u graag naar Bijlage K. Figuur 

5 geeft een overzicht van de resultaten per onderdeel. In het teamwiel van Insight Discoveries valt 

op dat de teamrollen erg uit elkaar lopen. De grote meerderheid van het team heeft een lage 

veranderingsbereidheid. Dit kan van invloed zijn wanneer innovaties binnen de school worden 

uitgevoerd.  

 
Figuur 5. Grafische weergave resultaten contextanalyse onder leerkrachten. 
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3.2.6  Resultaten onderzoek contextanalyse onder leerlingen. 

Leerlingen geven aan dat iedereen erbij hoort (4,47) en dat ze zich gehoord voelen door de 

leerkracht (4,25). Leerlingen geven aan dat ze weinig keuze hebben in wat ze willen leren (3,11) en 

dat de leerkracht dit ook niet faciliteert (3,11). Leerlingen zijn ook minder enthousiast over het feit 

dat ze weinig nieuwe onderwerpen leren (3,89). Het samenwerken in de groep vinden leerlingen 

nogal eens lastig (2,23). Met een score van 2,15 geven leerlingen ook aan dat het ook niet altijd 

gemakkelijk is om samen te werken. Figuur 6 geeft een grafische weergave van de resultaten.  

Tijdens het ontwerp moet er voor de leerlingen dan ook rekening worden gehouden met de 

keuzemogelijkheden in hetgeen zij willen leren, dat zij nieuwe onderwerpen leren en dat er 

aandacht besteed wordt aan het samenwerken. Een volledig overzicht kunt u vinden in Bijlage L. 

 

 
Figuur 6. Resultaten contextanalyse leerlingen 'Op school...' 
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3.2.7  Resultaten onderzoek contextanalyse onder ouder(s)/verzorger(s). 

De vragenlijst is door 78 respondenten ingevuld. Dit is 27% van uitgenodigde respondenten. 

Hierdoor is er kan op selectie bias. Respondenten geven aan goed op de hoogte te zijn van de 

ontwikkelingen van hun kind (4,37). Ook de betrokkenheid van de respondenten onderling is groot 

(3,73). Ze geven aan een gemiddelde binding te hebben met de school (3,08). Hieruit moet 

geconcludeerd worden dat dit voor een Jenaplanschool verder versterkt zou mogen worden. 

Respondenten geven aan een open cultuur te ervaren (3,74). Respondenten geven aan een sterke 

band met elkaar te hebben wanneer gekeken wordt naar de sociale cohesie (3,40). Ze zijn minder 

tevreden over het aantal leerlingen per groep, met een modus van 2, en de werving of ontslag van 

leerkrachten of directie (modus 2). Figuur 7 geeft een grafische weergave van de resultaten. 

Doordat ouders actief betrokken zijn bij de school is het van belang om tijdens het ontwerp ouders 

actief te blijven informeren over de voortgang. De volledige resultaten kunt u terugvinden in 

Bijlage M.  

 

 
Figuur 7. Resultaten contextanalyse onder ouder(s)/verzorger(s). 

3.3  Verwerking van data uit de contextanalyse. 

De ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt en samen met het team (N=16) en kinderklankbordgroep 

zijn er in november conclusies en opvallende zaken benoemd, met als doel de participatiegraad te 

verhogen (Fielding, 2011). Van alle gebruikte instrumenten zijn evaluaties geschreven (Bijlage N). 

Daarnaast zijn de resultaten van de vragenlijst van ouders en leerlingen gedeeld met ouders, 

leerkrachten en directie.  
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3.4  Conclusie. 

Leerkrachten vinden zichzelf informatievaardig, maar hebben behoefte aan didactiek en 

afstemming. Uit de indirecte-observatie blijk dat leerkrachten over voldoende vaardigheden 

beschikken, maar dat er ook nog een aantal zaken verbeterd kunnen worden. Ouders geven aan 

informatievaardigheden van belang te vinden en zien dit als een belangrijke vaardigheid voor de 

toekomst. Leerlingen schatten zich hoog in wanneer het gaat om informatievaardigheden. Uit 

indirecte-observaties en niet-participerende observaties blijkt dit echter niet te kloppen en schatten 

ze zichzelf te hoog in. Leerlingen weten onvoldoende hoe ze goede zoekvragen moeten formuleren, 

hoe ze websites kunnen controleren op betrouwbaarheid en hoe ze de gevonden informatie moeten 

opslaan en verwerken. 

 

Leerkrachten geven aan betrokken te zijn bij de school. Ze willen graag meedenken met de visie op 

het onderwijs. Deze betrokkenheid en bereidheid is van belang om de innovatie te laten slagen. 

Leerkrachten geven aan dat zij graag meer sturing krijgen tijdens de innovatie en dat er duidelijke 

afspraken gemaakt moeten worden. Het gevaar volgens het model van Insight Discoveries (Way, 

1992), is echter dat er een lage veranderbereidheid is. Leerlingen ervaren een prettige sfeer op 

school. Ze geven aan dat ze graag meer inspraak willen hebben in wat ze leren.  

Voor een Jenaplanschool is dit dan ook opmerkelijke. waarbij participatie van belang is (Both, 

1997). Leerlingen vinden ook het samenwerken een frictie en zouden dit graag veranderen. In het 

ontwerp dient dan ook rekening gehouden te worden met samenwerkingsactiviteiten, het leren van 

nieuwe onderwerpen en de mogelijkheid tot keuze wat de leerlingen leren. Ouders ervaren een zeer 

goede sfeer en professionele cultuur op school. Ouders hebben een gemiddelde binding met de 

school, dit zou voor een Jenaplanschool verder versterkt mogen worden. 

 

Naar aanleiding van het theoretisch kader en de organisatieanalyse ontstaat de volgende 

onderzoeksvraag: ‘Hoe dient het begeleidingstraject voor leerkrachten en leerlingen in de 

bovenbouw op de Gabrielschool er uit te zien om hun informatievaardigheden te vergroten?’ 

De ontwerpcriteria en eisen worden vanuit de context- en behoefteanalyse samen met de conclusies 

uit het theoretisch kader opgesteld. 
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4.  Innovatie-ontwerp. 
Informatievaardigheden zijn van groot belang om straks in de maatschappij van de toekomst 

te kunnen functioneren. Het aanleren van informatievaardigheden is echter niet zo eenvoudig. 

Het zesfasenmodel van Brand-Gruwel en Walhout (2010) is voor het basisonderwijs het 

meest geschikt, daar het toewerkt naar een eindproduct en iteratief is. Uit de contextanalyse 

komt naar voren dat leerkrachten het stellen van goede onderzoeksvragen van belang vinden. 

Het opstellen hiervan is echter voor leerlingen niet eenvoudig en vergt veel oefening (Peeters 

& Meijer, 2014). De eerste paragraaf biedt dan ook verdiepende theorie aan omtrent het 

stellen van onderzoeksvragen. In paragraaf twee zullen de inhoudelijke uitgangspunten van de 

innovatie beschreven worden. Paragraaf drie beschrijft de verantwoordingen waarop de 

innovatie uitgevoerd zal worden. Paragraaf vier geeft inzicht in de ontwerpcriteria, 

randvoorwaarden en beperkingen. De ontwerpcriteria en eisen worden vanuit de context- en 

behoefteanalyse samen met de conclusies uit het theoretisch kader opgesteld. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een conclusie over het innovatie-ontwerp. In het ontwerp wordt er 

rekening gehouden met de resultaten uit de organisatie analyse. Het ontwerp wordt door 

middel van de CIMO-logica (Context, Interventie, Mechanisme en Outcome) gepresenteerd. 

(Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008). Door de personele ontwikkelingen binnen de 

schoolorganisatie was het helaas voor de directie niet mogelijk om meer sturing op het proces 

te leveren. Dit onderdeel is dan ook niet meegenomen in het ontwerp, maar komt wel terug in 

de aanbevelingen. De innovatievraag luidt dan ook: ‘Hoe dient het begeleidingstraject voor 

leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw op de Gabrielschool er uit te zien om hun 

informatievaardigheden te vergroten?’ 

 

4.1   Verdiepende theorie naar aanleiding van de organisatie analyse. 

Naar aanleiding van de praktijkanalyse is er aanvullende theorie nodig over het stellen van 

onderzoeksvragen door leerlingen. Deze vaardigheid zit eveneens in het zesfasenmodel onder 

stap één, definiëren, maar krijgt daar minder aandacht terwijl dit voor leerlingen lastige 

vaardigheden zijn (Peeters & Meijer, 2014). Informatievaardigheden en onderzoekend leren 

komen beide het beste tot hun recht wanneer het geïntegreerd aangeboden wordt in plaats van 

in losse actviteiten (Peeters & Van Baren-Nawrocka, 2015). Uit de praktijk blijkt dat 

leerlingen het lastig vinden om vragen op te stellen (Peeters & Meijer, 2014). Ook 

leerkrachten vinden het begeleiden van leerlingen bij het opstellen van vragen lastig (Peeters 

& Meijer, 2014). Wanneer een goede onderzoeksvraag geformuleerd is, geeft dit richting aan 

het verdere onderzoek (Peeters & Meijer, 2014). Als leerkracht wordt er dan ook een andere 

rol verwacht, minder inhoudelijk als expert, maar veel meer als procesbegeleider (Peeters & 

Van Baren-Nawrocka, 2015). Leerlingen moeten daardoor zelf veel meer aan de slag en als 

leerkracht dien je bij te sturen wanneer het dreigt mis te lopen (Peeters & Van Baren-

Nawrocka, 2015). In deze rol stel je sturende vragen aan leerlingen en geef je ze op essentiële 

punten hulp, waarbij je ze weer in de juiste richting stuurt (Meursing, 2015; Peeters & Van 

Baren-Nawrocka, 2015). Dit wordt ook wel scaffolding genoemd. Je helpt ze daarbij naar hun 

zone van naaste ontwikkeling, een niveau waarbij leerlingen vaardigheden nog onvoldoende 

beheersen om ze zelfstandig te kunnen uitvoeren (Meursing, 2015). Tussen 

informatievaardigheden en onderzoekend leren is meer overlap te vinden. Zo wordt in beide 

vaardigheden de voorkennis geactiveerd om het onderzoeksterrein af te bakenen en te 

verkennen (Meursing, 2015). Binnen deze fase gaat het primair om het activeren van de 

(voor)kennis van de leerlingen. De onderzoeksvragen zelf worden niet opgenomen (Meursing, 

2015). Ook het opstellen van een onderzoeksplan kan leerlingen verder ondersteunen in het 
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onderzoeksproces (Peeters & Meijer, 2015). Het vragenmachientje (Figuur 8) kan leerlingen 

ondersteunen om hun onderzoeksvraag te testen aan vooraf gestelde criteria (Peeters & 

Meijer, 2015). 

 

“Misschien wel het moeilijkst voor leerkrachten die met hun klas de uitdaging van 

onderzoekend leren aangaan is het loslaten” (Peeters & Baren-Nawrocka, 2015, p.21). 

 

 
Figuur 8. Het vragenmachientje overgenomen van 

http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/ Copyright 2014 door 

Radboud Universiteit 

4.2  Doel en inhoudelijke uitgangspunten van de innovatie. 

Het doel van de innovatie is om leerlingen en leerkrachten informatievaardiger te maken, 

waarbij er specifiek aandacht besteed wordt aan het opstellen van onderzoeksvragen. Om dit 

te bereiken zal het zesfasenmodel gebruikt worden (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). In de 

innovatie worden informatievaardigheden en onderzoeksvragen geïntegreerd aangeboden. De 

focus van de innovatie komt te liggen op de onderdelen ‘definiëren’, ‘zoeken’ en ‘evalueren’. 

Respectievelijk de fasen één, twee en zes. De onderzoeker heeft hiervoor gekozen om zo meer 

diepgang op deze fasen te krijgen. De overige fasen komen wel aan bod, maar zullen minder 

belicht worden. De creatieve sprong ontstaat door de integratie tussen informatievaardigheden 

en onderzoekend leren. Voor de innovatie betekent dit dat de innovatie ingepast moet worden 

binnen de twee thema’s van de bovenbouw waaraan gewerkt wordt. Deze thema’s zijn 

afkomstig uit IPC, een thematische aanpak voor het aanbieden van wereldoriëntatie. Daarin 

duurt een thema zeven weken en kan er gemiddeld zes uur gewerkt worden aan een thema. 

Voor de groepen 5-6, 5-6 en 6-7 (N=3) wordt gewerkt met het thema ‘Plaats en tijd’. De 

groepen 7-8 (N=2) werken aan het thema ‘Onze plaats’ in de ruimte’.  

 

Met de stuurgroep is gekeken hoe de innovatie het best tot zijn recht komt. De doelen van het 

IPC zijn daarbij gekoppeld aan de doelen van de innovatie. Dit resulteerde in twee innovaties 

gericht op de verschillende thema’s en groepen. De groepen 5-6, 5-6 en 6-7 (N=3) hebben een 

http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/
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vakantiefolder gemaakt met de geïntegreerde doelen van IPC. De groepen 7-8 (N=2) hebben 

een werkstuk gemaakt over de ruimte en doorlopen alle fasen van het zesfasenmodel, waarbij 

eveneens de doelen van het IPC zijn verwerkt.  

 

4.3  Verantwoording van de wijze waarop de innovatie zal worden  

  uitgevoerd. 

Het prototype bestaat uit een ontwerp van twaalf interventies. Het is ontworpen naar 

aanleiding van het theoretisch kader en de organisatie analyse. Vanuit de praktijkanalyse zijn 

aandachtspunten geformuleerd die in de nul- en eindmeting gemeten zullen worden. De 

complete voorbereiding kunt u vinden in Bijlage O. Interventie één en twee zijn gericht op de 

leerkrachtvaardigheden, waarbij er tijdens interventie één inhoudelijk wordt ingegaan op de 

informatievaardigheden. Interventie twee richt zich op het maken van onderzoeksvragen. Op 

deze wijze wil de onderzoeker de afstemming binnen het bovenbouwteam bevorderen. Tevens 

zijn de eerste twee interventies gericht op het versterken van uitwisseling over onderwijs en 

visie.  

 

In interventie drie wordt de nulmeting (Bijlage P) afgenomen bij leerlingen. In interventie 

twaalf wordt de eindmeting afgenomen (Bijlage Q). Door het afbakenen van het onderwerp 

door middel van de thema’s, kunnen de leerlingen zelf kiezen aan welke onderzoeksvraag zij 

willen werken, maar wordt het onderwerp waaruit de leerlingen kunnen kiezen ook weer niet 

te groot. Leerlingen en leerkrachten werken gedurende de uitvoering van de innovatie met een 

logboek. 

 

Het stellen van onderzoeksvragen staat in interventies vier, vijf en zes centraal. Tijdens 

interventie vier wordt gewerkt aan placemats en mindmaps om de voorkennis te activeren. De 

werkvorm van de placemat houdt in dat leerlingen voor zichzelf opschrijven wat zij al van het 

onderwerp weten (SLO, z.j.) Daarna overleggen de leerlingen met elkaar en schrijven de 

gezamenlijke kennis in het midden. Deze voorkennis wordt vervolgens vertaald naar een 

mindmap om zo meer structuur in het onderzoek aan te brengen. Leerlingen kunnen 

aansluitend zelf kiezen wat ze over het onderwerp willen leren en met wie ze willen 

samenwerken. Hiermee wil de onderzoeker aansluiten bij de behoefte van de leerlingen op 

meer keuzevrijheid, het leren van nieuwe onderwerpen en het versterken van het 

samenwerken. 

 

In interventie vijf krijgen de leerlingen instructie over het internet om het mentale model van 

het internet te vergroten. Alle gevonden informatie zal worden verwerkt naar een eindproduct 

in de vorm van een werkstuk of een folder. Tussen de verschillende fasen is het van belang 

dat leerkrachten terugkijken naar de eerder genomen stappen. Leerlingen beoordelen ter 

afsluiting elkaars eindproducten. De onderzoeker heeft een format ontwikkeld om leerlingen 

te ondersteunen bij de beoordeling. Daarbij liggen de beoordelingscriteria voornamelijk op de 

onderzoeksvragen, om op deze wijze te stimuleren dat leerlingen zich meer richten op het 

proces dan op het product. Deze criteria zijn vooraf aan de leerlingen uitgedeeld op papier. 

Het geven en ontvangen van feedback heeft een direct positief effect op het gedrag van de 

leerlingen (Austin-van Rij, 2013). Leerlingen maken tijdens de lessenserie veel gebruik van 

werkbladen en andere ondersteunende materialen. Deze instrumenten zijn positief gebleken in 

het onderzoek van Austin-van Rij (2013).  

 

Leerlingen gaven in de contextanalyse en tijdens de kinderklankborgroep aan dat ze opmaak 

belangrijk vinden. Interventie zeven richt zich dan ook op het omgaan met tekstverwerking en 
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het opslaan van bestanden. Leerlingen en leerkrachten gebruiken vooral Google als primaire 

zoekmachine. Om te stimuleren dat leerlingen en leerkrachten ook andere zoekmachines gaan 

gebruiken, heeft de onderzoeker een hulpblad ontwikkeld met diverse zoekmachines die beter 

geschikt zijn voor leerlingen uit het basisonderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 

hoe zoekmachines te werk gaan, om zo het mentale model van het internet te versterken. 

Interventie negen richt zich op betrouwbaarheid van bronnen. Leerlingen krijgen daarbij van 

de leerkrachten een hulpblad uitgedeeld, zodat ze betrouwbaarheid van websites beter kunnen 

beoordelen. Tijdens interventie tien gaan leerlingen aan het werk met het eindproduct. 

Interventie elf gaat over het beoordelen van de eindproducten. Het ontwerp wordt afgesloten 

door de afname van een eindmeting. Gedurende het ontwerp worden ouders op de hoogte 

gehouden door middel van de nieuwsbrief van school. Voor de matrix verwijst de 

onderzoeker u graag naar Bijlage Q. Voor de innovatie zijn er diverse materialen ontwikkeld 

op basis van het theoretisch kader en de organisatie analyse. Deze kunt u vinden in Bijlage R.  

  

4.4  Ontwerpeisen. 

In de ontwerpeisen wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden en de 

ontwerpbeperkingen. Onder de randvoorwaarden worden de eisen bepaald die niet te 

beïnvloeden zijn. Bij de ontwerpbeperkingen gaat het om de beperkingen die de 

opdrachtgever geeft aan mogelijke oplossingen.  

4.4.1 Ontwerpcriteria. 

 Het prototype maakt gebruik van het zesfasenmodel (Brand-Gruwel & Walhout, 

Informatievaardigheden voor leraren, 2010). 

- Het gehanteerde model is iteratief (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). 

- Voorkennis wordt geactiveerd (Austin-van Rij, 2013). 

- Er dient teruggekeken te worden op het product en het proces (Brand-Gruwel & 

Walhout, 2010; Austin-van Rij, 2013; Van Sprang, 2012). 

 Zelfreflectie is tijdens het zoeken van informatie belangrijk, leerlingen dienen 

regelmatig stil te staan bij wat ze aan het doen zijn. (Borgdorff, Pijpers, Boot, & 

Pardoen, 2010). 

 Er is voor leerlingen nog veel winst te behalen op het gebied van het formuleren van 

goede zoekvragen, het beoordelen van bronnen, kritisch denken, het verwerken van de 

informatie en het construeren van kennis (Brand-Gruwel, 2014). 

- Leerlingen kunnen van hun hoofdvraag deelvragen formuleren (Brand-Gruwel &  

  Walhout, 2010). 

- Bij zoektermen kunnen leerlingen gerichtere zoekopdrachten geven (Austin-van Rij,  

  2013; Walraven, 2008). 

- Leerlingen zien in dat woorden als ‘de’ en ‘het’ niet relevant zijn voor  

  de zoekresultaten (Walraven, Paas & Schouwenaar, 2013). 

- Leerlingen slaan gevonden informatie op, om deze op een later tijdstip terug te  

  kunnen halen (Walraven, 2008). 

 Leerlingen hebben inzicht in de werking van het internet (Austin-van Rij, 2013). 

- Leerlingen hebben een mentaal model van internet (Austin-van Rij, 2013). 

- Leerlingen gebruiken ook andere zoekmachines dan Google (Nextvalue research,  

  2013). 

- Leerlingen leren websites op betrouwbaarheid te bekijken (Marzano & Heflebower,  

  2012). 

- Leerlingen versterken hun manier van zoekopdrachten geven (Pijpers, 2008). 

- Leerlingen versterken hun interpretatie van zoekresultaten (Pijpers, 2008). 
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 ICT is een krachtig leermiddel voor het verwerken van de 21e eeuwse vaardigheden 

(Thijs et al., 2014a). 

 Leerlingen werken in tweetallen om te leren van elkaar (Austin-van Rij, 2013). 

 Het ontwerp houdt rekening met de zeer zwakke lezers (Kuiper, 2010). 

 Leerlingen slaan gevonden informatie op (Austin-van Rij, 2013).  

 De innovatie wordt geïntegreerd aangeboden (Nextvalue research, 2013). 

 Het geven en ontvangen van feedback heeft een direct positief effect op het gedrag 

van de leerlingen (Austin-van Rij, 2013). 

 Leerlingen maken tijdens de lessenserie veel gebruik van werkbladen en andere 

ondersteunende materialen. Deze instrumenten zijn positief gebleken in het onderzoek 

van Austin-van Rij (2013). 

 Leerkrachten worden minder inhoudelijk expert, maar veel meer procesbegeleider 

(Peeters & Van Baren-Nawrocka, 2015). 

4.4.2  Randvoorwaarden. 

 Er is weinig literatuur beschikbaar over informatievaardigheden binnen het Primair 

Onderwijs.  

 De school werkt met zes wekelijkse thema’s voor wereldoriëntatie. Het onderzoek 

moet aansluiten bij het thema van IPC waaraan de leerlingen werken. 

 In de bovenbouw zitten 118 leerlingen. Het zijn heterogene groepen. 

 Werkstukken worden in Word gemaakt. 

 Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden over het onderzoek. 

 Er is afstemming nodig met het team van de bovenbouw. 

 Er moeten duidelijke afspraken zijn tijdens de uitvoering van de innovatie. 

 Leerlingen hebben meer keuzevrijheid in wat ze willen leren. 

 Leerlingen leren nieuwe onderwerpen. 

 Leerlingen werken samen. 

 Binnen de school wordt er meer uitgewisseld over onderwijs en visie. 

4.4.3  Ontwerpbeperkingen. 

 Informatievaardigheden worden binnen de school niet structureel aangeboden. 

 Werkstukken worden twee tot drie keer gemaakt per schooljaar. 

 Informatievaardigheden komen voornamelijk terug binnen wereldoriëntatie en taal. Er 

is geen integratie met informatievaardigheden. 

 Op de locatie Kelnarij zijn per groep zeven computers aanwezig. 

 Op de locatie Bijstergoed zijn tien computers per groep aanwezig. 

 De ICT-(basis)vaardigheden van leerlingen zijn divers.  
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4.5  Conclusies. 

Het ontwerp bestaat uit twaalf interventies om informatievaardigheden bij leerlingen en 

leerkrachten te vergroten. De eerste twee interventies zijn gericht op de leerkrachten. De 

overige interventies zijn gericht op de leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Het ontwerp richt zich 

specifiek op de vaardigheden ‘definiëren’, ‘zoeken’ en ‘evalueren’. Het maken van 

onderzoeksvragen zal tijdens het ontwerp centraal staan. De overige fasen komen aan bod, 

maar zullen een minder prominente plek krijgen. Het aanbieden van informatievaardigheden 

zal geïntegreerd zijn binnen de thema’s van IPC. Doordat er gewerkt wordt met twee thema’s 

binnen de bovenbouw, zijn er ook twee interventies ontworpen. Het ontwerp houdt rekening 

met de ontwerpeisen. 
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5.  Evaluatie collectief ontwerpgericht onderzoek. 
In de evaluatie van het collectief ontwerpgericht onderzoek wordt het ontwerp en de 

organisatieontwikkeling geëvalueerd. De eerste paragraaf beschrijft de methode en de 

resultaten van de evaluatie op het ontwerp. De tweede paragraaf geeft een beschrijving van de 

methode van de evaluatie en resultaten op de organisatieontwikkeling. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een conclusie van de evaluatie van het ontwerp en organisatieontwikkeling. 

Om ontwerpkennis te kunnen genereren is de onderzoeker uitgegaan van een overkoepelende 

ontwerpvraag en deelvragen passend bij het ontwerp en organisatieontwikkeling.  

 

Ontwerpvragen: 

1) In hoeverre voldoet het ontwerp aan de behoeften van de leerkrachten en leerlingen? 

2) In hoeverre draagt het ontwerp bij aan de attitude, kennis en prestaties op het gebied 

van informatievaardigheden bij leerkrachten en leerlingen? 

3) Kunnen leerlingen goede onderzoeksvragen opstellen? 

4) Kunnen leerlingen deelvragen bij de onderzoeksvraag opstellen? 

5) Heeft het geven en ontvangen van feedback door leerkrachten effect op het gedrag van 

de leerlingen? 

6) Hoe werken de ondersteunende materialen bij het ontwerp? 

 

Organisatieontwikkelingsvragen: 

1) In hoeverre draagt het ontwerp bij aan organisatieontwikkeling? 

2) Hoe hebben leerkrachten in de bovenbouw de afstemming onderling ervaren?  

3) Hoe hebben leerkrachten in de bovenbouw het maken van afspraken ervaren? 

4) Hoe hebben leerkrachten het maken van afspraken ervaren tijdens de uitvoering van 

de innovatie? 

5) Hoe hebben leerlingen het samenwerken ervaren? 

6) Hebben leerlingen nieuwe onderwerpen geleerd? 

7) Hoe hebben leerlingen het samenwerken ervaren? 

8) Zijn informatievaardigheden geïntegreerd aangeboden? 

9) Hebben de leerlingen meer keuzevrijheid gehad? 

 

5.1  Methode en resultaten evaluatie van het ontwerp. 

Het collectief ontwerpgericht onderzoek wordt op verschillende manieren gemonitord en 

geëvalueerd. Tijdens het monitoren wil de onderzoeker zicht krijgen op de werking van het 

ontwerp door middel van het monitoringslogboek voor leerkrachten. Het logboek voor 

leerlingen en leerkrachten wordt ingezet om te bepalen of het ontwerp voldoet aan de 

verwachting van de onderzoeker. De nul- en eindmeting zijn ingezet om de werking van het 

ontwerp te toetsen. Tussentijds heeft de onderzoeker een semi-gestructureerd interview 

ingezet om eventueel gedurende het ontwerp bij te kunnen sturen op basis van de nulmeting.  

5.1.1   Methode monitoringslogboek voor leerkrachten. 

De leerkrachten hebben gebruik gemaakt van logboeken om bevindingen over het ontwerp bij 

te houden. De logboeken werden per interventie ingevuld op algemene kijkpunten en ontwerp 

specifieke kijkpunten. De vragen in het monitoringslogboek zijn kwalitatief. De logboeken 

zijn geanalyseerd en vergeleken door middel van een horizontale vergelijking (Van der Donk 

& Van Lanen, 2014). Het logboek kunt u vinden in Bijlage S. 
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5.1.2   Methode logboek voor leerlingen. 

Het logboek voor de leerlingen bestaat uit een kwalitatief gedeelte en een kwantitatief 

gedeelte. Het kwantitatieve gedeelte is ingevuld door 96 leerlingen en is grafisch 

vormgegeven. De antwoorden zijn gebaseerd op een drie-punts- Likertschaal (Baarda et al., 

2012). Het kwalitatieve gedeelte is ingevuld door 97 leerlingen en is geanalyseerd door de 

data te analyseren aan de hand van categorieën (Van der Donk & Van Lanen, 2014). Foutief 

ingevulde antwoorden zijn uit de resultaten van het logboek gehaald. In het logboek van de 

leerlingen bestaat de kwantitatieve vragenlijst uit een twee- en een driepunts- Likertschaal 

(Baarda et al., 2012). De tweepuntschaal is gekozen wanneer leerlingen alleen konden kiezen 

wanneer iets wel of niet begrepen werd. Voor de driepuntsschaal is gekozen omdat dit 

eenvoudiger voor de leerlingen is om in te vullen en er zo meer nuance mogelijk is binnen de 

vragenlijst. Het logboek voor de leerlingen is te vinden in Bijlage T. 

  

5.1.3   Methode voor de nul- en eindmeting. 

Tijdens de nul- en eindmeting wordt ingezoomd op de onderdelen waarvan literatuur aangeeft 

dat ze van belang zijn, of waarvan uit de praktijk naar voren komt dat dit van belang is om 

inzicht te krijgen bij de leerlingen. Als basis voor deze metingen is gebruik gemaakt van het 

onderzoek van Austin-van Rij (2013). Er is een vragenlijst ontwikkeld voor de leerlingen 

waarbij ze hun eigen vaardigheden bekijken op de onderdelen over het beoordelen van 

websites, het reguleren van hun eigen werk en het mentale beeld van het internet en 

zoekmachines. De vragen over gebruik van het internet waren multiple choice, met wisselend 

één goed antwoord of meerdere antwoorden die juist waren. Voor de eindmeting is gebruik 

gemaakt van een parallelle versie. De vragenlijsten kunt u vinden in Bijlage P. Een valkuil bij 

een dergelijke vragenlijst kan zijn dat leerlingen gewenste antwoorden geven. Toch is het 

belangrijk om te starten met een dergelijke meting (Austin-van Rij, 2013). 

5.1.4   Methode tussentijds semi-gestructureerd interview met leerkrachten uit de  

            bovenbouw. 

Met leerkrachten die het ontwerp uitvoeren (N=5) is er na drie weken een tussentijdse 

evaluatie ingebouwd. De onderzoeker heeft op basis van categorieën een semi-gestructureerd 

interview gehouden met de leerkrachten die het ontwerp uitvoeren (Van der Donk & Van 

Lanen, 2014). Deze data is geanalyseerd aan de hand van categorieën. Deze categorieën 

waren onderverdeeld in monitoring-, en ontwerp specifieke vragen. Daarnaast was er door de 

onderzoeker ruimte ingepland om eventuele praktische zaken betreffende het onderzoek te 

bespreken, zoals inhoudelijke aanvullingen en organisatorische zaken, om zo meer 

afstemming binnen de bouw te krijgen. 

5.1.5   Methode vragenlijst op ontwerp leerkrachten uit de bovenbouw. 

Aan het einde van het ontwerp is door de onderzoeker een digitale vragenlijst afgenomen bij 

alle leerkrachten die het ontwerp hebben uitgevoerd (N=7). Het eerste gedeelte van de 

vragenlijst is gebaseerd op de ontwerpcriteria en bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief 

gedeelte. Het tweede gedeelte van de vragenlijst bestaat eveneens uit een kwalitatief en een 

kwantitatief gedeelte en richt zich op het ontwerp. In beide delen van de vragenlijst bestaat 

het kwantitatieve gedeelte uit een vijf-punts- Likertschaal (Baarda et al., 2012). Door de 

onderzoeker is gekozen voor een vijfpuntsschaal om een meer genuanceerd beeld te krijgen 

van het ontwerp. Tevens kan er in deel twee van de vragenlijst gekozen worden voor de optie 

‘niet van toepassing’, daar de groepen 5-6, 5-6 en 6-7 (N=3) niet alle onderdelen behandeld 

hebben. Een week na het versturen van de digitale vragenlijst is er nog een herinnering naar 

de deelnemende leerkrachten gestuurd. 
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5.1.6   Methode analyse gemaakt werk door leerlingen. 

Op basis van het gemaakte werk van de leerlingen zijn vooraf door de onderzoeker kijkpunten 

ontwikkeld op basis van de ontwerpeisen en deze zijn op basis van een horizontale 

vergelijking vergeleken (Van der Donk & Van Lanen, 2014). Alle eindproducten zijn door de 

onderzoeker aan het einde van het ontwerp verzameld. Daarbij zijn zeventien mindmaps, 

twaalf placemats, 22 zoekplannen, 22 zoeklogboeken, zes folders, zeventien werkstukken en 

22 beoordelingsformulieren bekeken op van te voren gestelde criteria op basis van de 

ontwerpeisen.  

5.1.7   Methode semi-gestructureerd interview met leerlingen. 

Met drie leerlingen uit groep 7-8 (N=3) is er aan het einde van het ontwerp een semi-

gestructureerd interview gehouden. De onderzoeker heeft op basis van ontwerpeisen vragen 

opgesteld voor leerlingen die het ontwerp uitgevoerd hadden (Van der Donk & Van Lanen, 

2014). Deze data is geanalyseerd aan de hand van deze categorieën. Deze categorieën waren 

onderverdeeld in monitoring-, en ontwerp specifieke vragen. Het interview is opgenomen op 

video om later te kunnen analyseren. Als analyse instrument is gebruik gemaakt van het 

terugbrengen van data tot betekenisvolle tekstfragmenten (Van der Donk & Van Lanen, 

2014). 
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5.1.8   Resultaten monitoringslogboek voor leerkrachten. 

Voor de jongere leerlingen, groep 5 en 6, zijn de termen die gebruikt worden in de nul- en 

eindmeting soms nog lastig. Pas vanaf groep 7 hebben de leerlingen voldoende begrip.  

De leerkrachten geven aan dat het handig is om ook al vragen te laten noteren tijdens het 

activeren van de voorkennis. De groepjes hebben veel coaching nodig bij het maken van 

onderzoeksvragen. De hulpbladen voor de leerkrachten werken goed. Het blad 'zoekplan' 

heeft nog wel aanpassing nodig, omdat zoekwoorden hetzelfde zijn als kernwoorden. 

Leerlingen geven aan al veel te weten over het werken met Word, maar leerkrachten zien dit 

minder terug tijdens het werk. Google wordt nog steeds veel gebruikt door leerlingen. 

Leerlingen zijn beter in staat om sites te beoordelen op betrouwbaarheid. Het beoordelen van 

elkaars werk vinden de leerlingen leuk om te doen. Ze zijn daarbij ook positief kritisch. 

5.1.9   Resultaten logboek voor leerlingen.  

Leerlingen geven een gemiddelde waardering van 2,53 in het kwantitatieve gedeelte. 

Leerlingen geven positieve reacties op het ontwerp. Tijdens het ontwerp is voornamelijk 

gekozen om dit te richten op de onderdelen ‘definiëren’, ‘zoeken’ en ‘evalueren’. Daarbij is 

les zes van groot belang omdat daar de leerlingen het meest aan het werk zijn gegaan met het 

opstellen van onderzoeksvragen. De resultaten van deze les kunt u vinden in Figuur 9. Op 

deze onderdelen waarderen de leerlingen de lessen op definiëren met een 2,48 en op evalueren 

met 2,53. Een totaaloverzicht van alle resultaten op de kwantitatieve vragenlijst kunt u vinden 

in Bijlage U. In het kwalitatieve gedeelte van de vragenlijst geven leerlingen aan dat ze veel 

geleerd hebben over het maken van onderzoeksvragen. Daarbij vinden ze het samenwerken 

leuk om te doen, maar sommige leerlingen geven ook aan dat dit soms lastig is. Leerlingen 

geven ook aan dat ze geleerd hebben hoe ze moeten zoeken op internet. Leerlingen vinden het 

leuk om een werkstuk te maken en te beoordelen, daarbij vinden ze de hoeveelheid informatie 

soms lastig om te bewerken. 

 
Figuur 9. Grafische weergave van de resultaten over les 6, het opstellen van zoekvragen. 
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5.1.10  Resultaten van de nulmeting en eindmeting. 

De nulmeting is afgenomen bij 99 leerlingen. De eindmeting is afgenomen bij 87 leerlingen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat zestien leerlingen vergeten waren de achterzijde van de 

vragenlijst in te vullen. Vragen die door leerlingen foutief of dubbel zijn ingevuld zijn 

verwijderd uit de meting. De resultaten van de vragenlijst zijn procentueel weergeven, zodat 

het mogelijk is om deze te vergelijken. Figuur 10 geeft een weergave van de meest opvallende 

resultaten van de nul- en eindmeting. Bij de vraag of leerlingen weten wat het internet is, laten 

leerlingen een kleine 1% stijging zien in het geven van goede antwoorden. Daarbij moet wel 

worden opgemerkt dat leerlingen 16% beter scoren bij het antwoord dat alle computers met 

elkaar verbonden zijn. Leerlingen gebruiken betere strategieën tijdens het zoeken en passen 

ook hun strategie beter aan wanneer ze niet het gewenste resultaat vinden (+25%). Zo zoeken 

ze meer met trefwoorden (+10%). Ze hebben daarbij ook een beter begrip hoe zoekmachines 

werken (+16%) en wat zoekmachines zijn (+51%). Leerlingen weten ook beter hoe ze 

informatie kunnen bewaren om later te kunnen gebruiken (+20%). Bij het onderdeel over het 

toepassen van zoekstrategieën is af te lezen dat leerlingen minder reflecteren op hun eigen 

zoekproces (-0,41) en dat ze ook minder planmatig zijn gaan zoeken (-0,22). Wel zijn 

leerlingen meer gaan nadenken over wat ze nog niet weten (+0,31) en maken ze een overzicht 

van wat ze willen zoeken (+0,18). In Bijlage V vindt u alle resultaten.  

 

 
Figuur 10. Grafische weergave toepassen van zoekstrategieën. 
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5.1.11  Resultaten tussentijds semi-gestructureerd interview met leerkrachten uit de  

            bovenbouw. 

Leerkrachten geven aan dat leerlingen snel geneigd zijn om tijdens de nulmeting gewenste 

antwoorden te geven. Om de resultaten betrouwbaarder te maken is het wenselijk om een 

handleiding voor de afnemer bij te voegen. De logboeken voor de leerkrachten worden niet op 

alle punten ingevuld omdat dit niet altijd mogelijk is. De monitoringslogboeken worden meer 

als richting gevend ervaren. Door de consequente opbouw van het logboek zijn leerkrachten 

wel beter in staat om gericht te observeren. Het maken van onderzoeksvragen gaat goed, maar 

wordt wel als lastig ervaren. Beide hulpbladen, vragenmachientje en hulpblad vragen stellen, 

worden goed gebruikt. Er zijn veel hulpbladen, dit is wellicht niet nodig en zorgt eerder voor 

verwarring.  

 

5.1.12  Resultaten vragenlijst op ontwerp leerkrachten uit de bovenbouw.  

De vragenlijst is door vier leerkrachten ingevuld (N=4). Het eerste gedeelte op basis van de 

ontwerpcriteria is gewaardeerd met een gemiddelde van 3,75. Leerkrachten waren binnen dit 

onderdeel van de vragenlijst het meest positief over de integratie met wereldoriëntatie (5,0) en 

het samenwerken (4,5). Leerkrachten waren het minst positief over de vaardigheid dat 

leerlingen bronnen kunnen controleren op betrouwbaarheid (2,75). Dit is opvallend omdat 

leerkrachten in de monitoringslogboeken aangeven dat leerlingen dit meer doen. Het 

kwalitatieve gedeelte van de vragenlijst is vergeleken door middel van een horizontale 

vergelijking (Van der Donk & Van Lanen, 2014). In deze vragenlijst geven leerkrachten aan 

dat ze meer coachend aan het werk zijn geweest en dat ze vooral het leren onderzoeken als 

borging willen meenemen. Een grafische weergave van de resultaten kunt u vinden in Figuur 

11. De leerkrachten (N=4) geven de lessen gemiddeld een 4,45, waarbij leerkrachten positief 

waren over de inhoudelijke lessen voorafgaand aan de interventies (5,0). Leerkrachten waren 

minder positief over de nulmeting (3,0). Over de eindmeting waren ze positiever (4,0). Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat de onderzoeker tussentijds nog een handleiding heeft 

aangereikt aan de leerkrachten en dat leerkrachten en leerlingen beter bekend zijn met de 

termen die gehanteerd worden binnen de vragenlijsten. Een overzicht van de resultaten kunt u 

bekijken in Bijlage W.  

 

 
Figuur 51. Grafische weergave resultaten ontwerpcriteria onder leerkrachten. 
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5.1.13  Resultaten analyse gemaakt werk door leerlingen. 

De zoekplannen zijn voornamelijk door één van de tweetallen ingevuld. De kolom met het 

maken van trefwoorden en de kolom met het maken van zoekwoorden was voor de leerlingen 

niet helemaal duidelijk en was veelal niet ingevuld. Het zou beter zijn om één van de twee te 

gebruiken. Daarnaast is de kolom met 'Wat kun je zeggen over.." niet helemaal duidelijk. Hier 

zou de voorkennis opgehaald kunnen worden, maar alleen door sturing van de leerkracht is dit 

gebeurd. Het zoeklogboek is door maar weinig leerlingen ingevuld. Dit kwam later ook terug 

tijdens het beoordelen van elkaars werk. Er werden maar weinig bronnen genoteerd, terwijl er 

veel websites bezocht zijn. De kwaliteit van de beoordelingsformulieren is goed te noemen. 

Alle criteria komen in de groepen 7-8 (N=2) naar voren. Wel is er verschil tussen kwaliteit en 

kwantiteit te zien.  

5.1.14 Resultaten semi-gestructureerd interview met leerlingen. 

Tijdens het semi-gestructureerde interview gaven leerlingen aan dat het maken van 

onderzoeksvragen lastig is. Het maken van de deelvragen vonden de leerlingen echter 

makkelijker en dit kwam door de hulpbladen die de leerlingen ter beschikking hadden.  

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de hoeveelheid hiervan lastig te overzien was. 

Leerlingen gebruiken ook andere websites dan Google, maar Google blijven de leerlingen nog 

wel het beste vinden om te gebruiken naar het zoeken van informatie. 
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5.2   Methode en resultaten evaluatie van de organisatieontwikkeling.  
De volgende paragrafen geven de methode en resultaten weer van de organisatieontwikkeling. 

Tijdens het gehele proces van organisatieontwikkeling wil de onderzoeker zicht krijgen op de 

werking van de organisatie. Aan het einde van het ontwerp heeft de onderzoeker een 

vragenlijst onder leerkrachten uitgezet en zijn drie leerlingen (N=3) door middel van een 

semi-gestructureerd interview bevraagd over de ontwerpcriteria. Als evaluatie op de 

organisatieontwikkeling is met de bovenbouw gebruik gemaakt van methodiek van De 

Storyline (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009).  

5.2.1   Methode semi-gestructureerd interview met leerlingen uit de bovenbouw. 

Met drie leerlingen uit groep 7-8 (N=3) is aan het einde van het ontwerp een semi-

gestructureerd interview gehouden. De onderzoeker heeft op basis van ontwerpeisen vragen 

opgesteld gericht op de evaluatie van de organisatieontwikkeling. Vooraf heeft de 

onderzoeker categorieën vastgesteld op basis van de organisatieontwikkeling (Donk & Lanen, 

2014). Het interview is opgenomen op video om later te kunnen analyseren. Als analyse 

instrument is gebruik gemaakt van het terugbrengen van data tot betekenisvolle 

tekstfragmenten (Van der Donk & Van Lanen, 2014). 

5.2.2   Methode vragenlijst leerkrachten uit de bovenbouw. 

Aan het einde van het ontwerp is door de onderzoeker een digitale vragenlijst afgenomen bij 

alle leerkrachten die het ontwerp hebben uitgevoerd (N=6). De vragen zijn opgebouwd in een 

vijf-punts- Likertschaal (Baarda et al., 2012) en richten zich op de randvoorwaarden die 

tijdens de organisatie analyse naar voren kwamen. Er is door de onderzoeker gekozen voor 

een vijfpuntsschaal om een meer genuanceerd beeld te krijgen van het ontwerp. Een week na 

het versturen van de digitale vragenlijst is er nog een herinnering naar de deelnemende 

leerkrachten gestuurd. 

5.2.3   Methode evaluatie van de organisatieontwikkeling. 

Om het collectief ontwerpgericht onderzoek te borgen heeft de onderzoeker een open digitaal 

schriftelijk interview afgenomen bij zes leerkrachten (N=6) (Van der Donk & Van Lanen, 

2014). De vragenlijst is gebaseerd op de ontwerpeisen. De vragenlijst kunt u vinden in Bijlage 

X. In eerste instantie was de werkvorm van de Storyline voorbereid 

(http://kennisbank.lectoraat.nl), door ziekte van drie collega’s heeft dit helaas geen doorgang 

kunnen vinden. De conclusies vanuit de ingevulde vragenlijsten zullen in april 2016 

besproken worden tijdens de bouwvergadering. De data vanuit het interview is achteraf 

teruggebracht tot betekenisvolle tekstfragmenten (Van der Donk & Van Lanen, 2014). 

5.2.4   Resultaten semi-gestructureerd interview met leerlingen uit de bovenbouw. 

De mogelijkheid tot keuzes en de integratie met wereldoriëntatie hebben de leerlingen als 

positief ervaren. Leerlingen geven ook aan dat ze veel geleerd hebben van 

informatievaardigheden, maar ook van het onderwerp zelf. Ze hebben daarbij ook van elkaar 

geleerd door het samenwerken.  

5.2.5   Resultaten vragenlijst leerkrachten uit de bovenbouw. 

Leerkrachten in de bovenbouw (N=4) geven aan dat ze van mening zijn dat er duidelijke 

afspraken zijn gemaakt (3,75). Leerkrachten zijn tevreden over het feit dat leerlingen veel 

nieuwe onderwerpen geleerd hebben (4,25) en dat ze geleerd hebben van elkaar (4,5). Met 

name de integratie met wereldoriëntatie wordt als positief ervaren (5,0). Leerkrachten zijn 

minder tevreden met het feit dat leerlingen keuzevrijheid hebben gekregen in wat ze willen 

leren (3,25). 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkennisbank.lectoraat.nl%2F&h=LAQFzUMk3
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5.2.6   Resultaten evaluatie organisatieontwikkeling. 

Het schriftelijk interview is door zes leerkrachten (N=6) ingevuld. Leerkrachten in de 

bovenbouw hebben een grote betrokkenheid en afstemming ervaren. Als kanttekening geven 

ze aan dat ze meer tussentijdse evaluaties zinvol zouden vinden. Leerkrachten geven tevens 

aan dat ze meer behoefte hebben aan het vergroten van hun eigen vaardigheden, omdat ze 

leerlingen u lastiger konden begeleiden. Wat leerkrachten graag mee zouden willen nemen uit 

het collectieve ontwerpgericht onderzoek is het delen van visie op onderwijs. 

5.3 Conclusies. 

Leerkrachten geven aan dat leerlingen veel coaching nodig hebben gedurende het stellen van 

onderzoeksvragen. De hulpbladen die aangeboden werden zijn veel ingezet. Daarbij zijn er 

wel enkele aanpassingen nodig bij het werkblad ‘zoekplan’. Door de hoeveelheid hulpbladen 

was het geheel voor leerlingen soms moeilijk te overzien. Leerlingen geven aan veel geleerd 

te hebben van het onderwerp en het ontwerp. Er is een discrepantie tussen het aantal 

deelnemers bij de nul- en eindmeting. Hierdoor is er de mogelijkheid tot selectie bias. Tijdens 

het ontwerp zijn leerlingen betere strategieën gaan gebruiken. Het is wel opvallend dat 

leerlingen minder reflectie gebruiken aan het einde van het ontwerp. Leerlingen en 

leerkrachten zijn positief over de integratie met wereldoriëntatie, het ontwerp en de coachende 

rol. Leerkrachten zijn positief over het ontwerp, de gemaakte afspraken binnen het ontwerp en 

de integratie met wereldoriëntatie. Leerlingen zijn eveneens positief over de integratie met 

wereldoriëntatie en het samenwerken. Uit de evaluatie van de organisatieontwikkeling kwam 

naar voren dat leerkrachten zich betrokken hebben gevoeld tijdens het proces en dat met name 

het delen van visie op onderwijs als belangrijke verandering wordt gezien. 
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6. Conclusies, discussie en aanbevelingen.  

De discussie binnen het onderwijs die nu gevoerd wordt, is over welke kennis en 

vaardigheden leerlingen zouden moeten beschikken om straks een actieve deelname in de 

maatschappij te kunnen hebben. Het doel van het collectief ontwerpgericht onderzoek is om 

zicht te krijgen op de manier waarop leerlingen informatie verwerken door middel van de 

computer en het internet.  

 

6.1  Conclusies. 
Het ontwerp heeft bijgedragen aan het vergroten van de informatievaardigheden van 

leerkrachten en leerlingen. In het ontwerp is de focus gelegd op de het stellen van 

onderzoeksvragen. Deze komen binnen het zesfasenmodel ook terug bij de onderdelen 

‘definiëren’, ‘zoeken’ en ‘evalueren’ (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). Er is binnen het team 

van de bovenbouw gewerkt aan didactiek en afstemming van informatievaardigheden. 

Leerkrachten geven aan dat leerlingen veel coaching nodig hebben gedurende het stellen van 

onderzoeksvragen. De uitgereikte hulpmiddelen werkten goed, maar de hoeveelheid was voor 

leerlingen en leerkrachten soms moeilijk te overzien. Leerlingen zijn door de interventie beter 

in staat om onderzoeksvragen op te stellen. Ze weten beter hoe ze websites kunnen 

controleren op betrouwbaarheid en hoe ze informatie moeten opslaan. De hulpbladen die 

aangeboden werden zijn veel ingezet. Door de hoeveelheid hulpbladen was het voor de 

leerlingen soms moeilijk te overzien. Het hulpblad ‘zoekplan’ is door leerlingen veel gebruikt, 

maar kan kleiner gemaakt worden door overbodige informatie hieruit te verwijderen. Tijdens 

het ontwerp zijn leerlingen betere strategieën gaan gebruiken. Leerlingen hebben een beter 

mentaal van het internet gekregen en kunnen daarnaast betrouwbaarheid van bronnen beter 

controleren.  

 

Binnen het team van de bovenbouw bestond een grote betrokkenheid en bereidheid. 

Aangegeven werd dat de hoeveelheid sturing en afspraken prettig was. Leerkrachten zijn ook 

positief over de integratie met wereldoriëntatie en de coachende rol. Het werken aan een 

collectieve ambitie hebben de leerkrachten als prettig ervaren. Leerlingen geven aan dat het 

samenwerken nog lastig blijft, maar dat ze ook veel van elkaar geleerd hebben. Ze hebben 

tijdens het ontwerp ook veel nieuwe onderwerpen geleerd en de mogelijkheid tot kiezen 

vonden leerlingen eveneens prettig.  

6.2  Beperkingen en vervolgvragen. 

Ouders zijn door middel van de nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van de 

innovatie. Er is echter achteraf geen onderzoek gedaan naar het effect van deze 

informatievoorziening. Uit het inspectierapport van de school komt naar voren dat de school 

inhoudelijk beter kan informeren (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015). 

De onderzoeker geeft dan ook de aanbeveling aan de school om met betrokken actoren te 

communiceren over inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. Leerlingen vinden het 

stellen van onderzoeksvragen lastig. Uit de literatuur komt naar voren dat leerlingen hier veel 

mee moeten oefenen om goede onderzoekers te worden (Peeters & Baren-Nawrocka, 2015). 

Aanbevolen wordt dan ook om hier vanaf de onderbouw mee te starten. Als aanbeveling kan 

gebruik gemaakt worden van het basisdocument ‘Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij 

Natuur en Techniek’. Hierin staan praktische handreikingen om een eerste stapt te maken naar 

onderzoekend leren (Graft & Kemmers, 2007). 

 

Leerkrachten en leerlingen hebben de coachende rol van leerkrachten als positief ervaren. 

Leerkrachten zijn echter wel van mening dat dit andere competenties vraagt dan de expert-
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docent. Om deze vaardigheden te versterken zou de school kunnen werken aan 

coachingsvaardigheden voor leerkrachten. Het boek ‘Begeleiden van actief leren’ geeft 

handreikingen om leerkrachten te ondersteunen  (Bergh & Ros, 2015) 

 

Tijdens de organisatie analyse is op basis van vier vragenlijsten een instrument ontwikkeld 

om leerkrachten te bevragen. Hierbij heeft de onderzoeker bewust gekozen voor een set met 

vragen, maar achteraf bezien ook een aantal vragen niet gesteld, die wellicht wel relevant 

zouden kunnen zijn binnen de analyse. Zo is er geen onderzoek gedaan naar eigen inbreng 

(Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009), Professionaliseringmogelijkheden (Schenke, et al., 

2015) en de rol van de schoolleider (Verbiest, 2012). De contextanalyse is uitgevoerd binnen 

de school en geeft een representatief beeld van de school. Deze informatie is generaliseerbaar 

binnen de eigen organisatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat er een lage respons is op de 

vragenlijst die uitgezet is onder ouders, waardoor er selectiebias zou kunnen zijn.  

 

Voor het basisonderwijs is nog maar weinig bekend over informatievaardigheden. Er zijn al 

wel losse projecten, maar een geïntegreerd aanbod is er helaas niet (Nextvalue research, 

2013). Dit is opvallend, omdat informatievaardigheid een hot item is en in de huidige tijd 

leerlingen worden opgeleid die praktisch alles op het internet doen (Schnabel, et al., 2016)  
 

‘Goede wijn mag best oud zijn en een nieuwe zak kan zorgen voor meer samenhang in het 

onderwijsleerproces en kwaliteitsverbetering’ (Veen, et al., 2005 p.23). 
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Bijlage A 

Karakteristiek gedrag van leerlingenin het zoek- en verwerkingsgedrag  

Marzano en Heflebower (2012): 

 Leerlinge surfen liever dan dat ze op trefwoorden zoeken. 

 Leerlingen kunnen moeilijk trefwoorden kiezen. 

 Leerlingen beperken hun onderzoek en gebruiken alleen de bekende bronnen. 

 Leerlingen hebben weinig geduld. 

 Leerlingen blokkeren bij grote lappen tekst. 

 Leerlingen richten zich op het verzamelen van simpele feitelijke kennis. 

 Leerlingen zoeken naar één goed antwoord. 

 Leerlingen passen hun onderzoeksvraag aan als het antwoord niet snel gevonden is. 

 Leerlingen besteden weinig aandacht aan het lezen en begrijpen van de gevonden informatie. 

 Leerlingen hebben moeite met het inschatten van het belang van de gevonden informatie. 

 Leerlingen kunnen moeilijk de waarde van informatie op internet bepalen. 

 

Pijpers (2008)  

 Leerlingen lezen niet goed wat er op een webpagina staat. 

 Leerlingen zijn ongeduldig en missen daarom belangrijke aanwijzingen. 

 Leerlingen hebben moeite met het doorgronden van de structuur van websites. 

 Leerlingen zien vaak het verschil niet tussen reclame en feitelijke informatie. 

 Leerlingen trappen gemakkelijk in commerciële valkuilen. 

 Leerlingen zijn niet goed in het geven van opdrachten aan zoekmachines. 

 Leerlingen zijn niet goed in het interpreteren van de resultaten van zoekmachines.  

 

Zoekproblemen volgens bij de leeftijdscategorie van leerlingen in het primair onderwijs Walraven 

(2008): 

 Leerlingen gebruiken hele zinnen in zoekopdrachten in plaats van keywords. 

 Leerlingen hebben geen zin om te lezen of teksten zelfs maar te scannen. 

 Leerlingen zoeken antwoorden die passen bij het idee dat ze al in hun hoofd hebben. 

 Leerlingen vergeten sites te bookmarken en slaan relevante informatie niet op.  
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Bijlage B 

Diverse modellen informatievaardigheden.  

ACRL-NORMEN  

De rapportage ‘Naar een leerlijn informatievaardigheden’ (Van der Kaap & Schmidt, 2007), 

gericht op het voortgezet onderwijs, gebruikt als basis voor het stappenplan van 

informatievaardigheden het schema van Albert Boekhorst (2004). Het schema bestaat uit vijf 

fasen waarbij elke fase een kennisproduct oplevert en iedere volgende fase een 

evaluatiemoment van de voorgaande fase is. De vijf fasen zijn: 

 Het beseffen van de informatiebehoefte 

 Het formuleren van de informatievraag 

 Het hebben van kennis van informatiebronnen 

 Het hebben van kennis van ICT 

 Het selecteren, verwerken, vastleggen en verspreiden van de informatie. 

 

De vijf fasen in dit stappenplan worden ook wel de ACRL-normen genoemd, vernoemd naar 

de ALA afdeling Association of College and Research Libraries, die de norm heeft 

samengesteld. Voor de Nederlandse markt heeft Boekhorst (2004)de officiële vertaling 

gemaakt, die in bovenstaand schema staat weergegeven. In de definitie van Suskie (2009) 

wordt hier nog de factor ‘legaal en ethisch’ aan toegevoegd. Hiermee wordt het belang erkent 

van leren omgaan met auteursrechten en plagiaat. 

BIG 6-MODEL  

In het rapport ‘Door de bomen het bos.’ (Van Veen, 2005) worden de Big 6 activiteiten 

gebruikt als stappenplan om een mogelijk informatieprobleem op te lossen. Het Big 6 

informatieprocesconcept is oorspronkelijk van Michael Eisenberg en Robert Berkowitz 

(1987). Het is het meest gebruikte en bekende model voor informatievaardigheden. Het Big 6-

model bestaat uit zes niveaus: 

 Het bepalen van de leertaak.  

 Zoekstrategieën toepassen.  

 Het lokaliseren van de informatie.  

 Het gebruiken van de informatie.  

 Het verwerken van de informatie.  

 Het evalueren van de informatie en het eigen werk.  
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SUC6-MODEL  

In zijn boek ‘Goochelen met informatievaardigheden’, hanteert den Hollander (2010) het 

Suc6 model als basis voor zijn didactische aanpak. Den Hollander heeft zijn aanpak gebaseerd 

op het informatieprocesmodel van Boekhorst (2004). Het Suc6-model bevat de volgende 

stappen: 

 Starten: het bepalen van de leertaak. 

 Vragen: het bepalen van de informatiebehoefte. 

 Zoeken: zoekstrategieën toepassen. 

 Vinden: het lokaliseren van informatie. 

 Kiezen: het gebruiken en verwerken van de gevonden informatie. 

 Terugkijken en beoordelen: evalueren van het proces en het resultaat. 
 

DRIE VAARDIGHEIDNIVEAUS 

Van Veen (2005) combineert de Big 6 met drie vaardigheidsniveaus. Zijn model is sterk 

gericht op het gebruik van nieuwe media. De vaardigheidsniveaus zijn instrumentele 

internetvaardigheden, structurele vaardigheden, strategische vaardigheden. Van Veen (2005) 

noemt de indeling in zijn model zelf tijdelijk, contingent en tentatief, vanwege de snel 

veranderende aard van de instrumentele internetvaardigheden. 
  



MLI-5-CPO-UE | W.S. van Zomeren | 140807 | Locatie Zwolle | 2014-2016 54 

Bijlage C 

Acitiviteitensysteem van Engeström (1987) 
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Bijlage D 

Vragenlijst leerkrachten praktijkanalyse. 

Beste collega, 

 

Hieronder een vragenlijst over het verwerken van informatievaardigheden (Deel II). Het doel van deze 
vragenlijst is om een beeld te krijgen hoe goed je in staat bent om informatie (van het internet) te 

verwerken. 

1.  

Vaststellen van de 

informatie behoefte  

Ik kan mijn voorkennis 

activeren en op grond daarvan 

bepalen welke (aanvullende) 

informatie ik nodig heb  

O  O  O O O 

Ik kan hoofd- en (deel) vragen 

bedenken  

O  O  O O O 

Ik kan gaande het onderzoek 

de gekozen deelvragen 

bijstellen/ reflecteren op de 

gekozen deelvragen  

O  O  O O O  

2.  

Effectieve 

zoekstrategie 

kiezen en uitvoeren  

Ik kan aangeven welke 

informatiebronnen ik nodig 

heb  

O  O  O O O 

Ik weet waar ik die 

informatiebronnen kan vinden  

O  O  O O O 

Ik kan de catalogus in 

bibliotheek/mediatheek 

gebruiken  

O  O  O O O 

Ik kan elektronische 

informatiebronnen gebruiken  

O  O  O O O 

Ik kan verschillende 

zoektermen gelijktijdig 

gebruiken  

O  O  O O O 

Ik kan zoeken met 

gebruikmaking van "..." en het 

- en + teken  

O  O  O O O 

Ik kan zoeken met boolean 

operators (AND,OR,NOT)  

O  O  O O O 

Ik kan het zoeken beperken via 

de taal en datum functie  

O  O  O O O 

Ik kan zoeken op 

bestandsformaat  

O  O  O O O  

3.  

Informatie 

gebruiken en 

selecteren  

Ik kan relevante informatie 

halen uit bronnen  

O  O  O O O 

Ik kan informatie op 

bruikbaarheid beoordelen 

gegeven de onderzoeksvraag of 

onderzoeksvragen  

O  O  O O O 
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Ik kan informatie op 

betrouwbaarheid beoordelen 

gegeven de 

onderzoeksvraag/onderzoeksvr

agen  

O  O  O O O 

Ik kan beoordelen in hoeverre 

een bron antwoord geeft op de 

onderzoeksvraag/onderzoeksvr

agen  

O  O  O O O  

4.  

Informatie 

verwerken  

Ik kan overeenkomsten en 

verschillen in bronnen 

vaststellen  

O  O  O O O  

Ik kan grafieken lezen  O  O  O O O  

Ik kan tabellen lezen en maken  O  O  O O O  

Ik kan cartoons interpreteren  O  O  O O O  

Ik kan nieuwe informatie 

verbinden met eerder gevonden 

informatie  

 

O  O  O O O  

5.  

Onderzoeks 

resultaten 

presenteren  

  

Ik kan een voor het onderwerp 

geschikte presentatievorm 

kiezen (schriftelijk verslag, 

PowerPoint, website enz.)  

O  O  O O O  

Ik kan voet/eindnoten 

toevoegen aan een verslag  

O  O  O O O  

Ik kan op juiste wijze een boek 

vermelden in de literatuurlijst  

O  O  O O O  

Ik kan op juiste wijze een 

artikel in een boek vermelden 

in de literatuurlijst  

O  O  O O O  

Ik kan op juiste wijze een 

internet artikel vermelden in de 

literatuurlijst  

O  O  O O O  

Ik kan een PowerPoint 

presentatie maken  

O  O  O O O  

Ik kan een website maken O  O  O O O  

6.  

Evalueren  

Ik kan kritisch kijken naar het 

eindproduct van mijn 

onderzoek  

O  O  O O O  

Ik kan kritisch kijken naar mijn 

werkwijze  

O  O  O O O  
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Opdracht indirecte observatie leerkrachten. 

Hoe vaardig ben jij op internet? 
Leuk dat je tijd wilt maken voor deze opdracht. 
Hieronder zie je enkele vragen oplopend van makkelijk naar moeilijk. Het is de bedoeling dat je deze 
vragen door middel van internet opzoekt.  
 

 Ruimte voor aantekeningen  

Je gaat met je groep een dagje naar een 
pretpark. Zoek uit wat goedkoper is: met 
het openbaar vervoer naar Walibi World of 
met het openbaar vervoer naar de 
Apenheul 

 
 
 
 
 
 
 

Wat is het grootste land, naar 
inwonersaantal en oppervlakte in het 
continent Oceanië? 

 
 
 
 
 
 

De wereld draait steeds meer om het 
internet. Welk land heeft de meeste 
(internet en/of technologie gerelateerde) 
start-ups in verhouding met het aantal 
inwoners? 
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Observatieformulier leerkrachten 

 Aantal keren 
waargenomen 

Aantekeningen 

A. Zoekvaardigheden:    
1. Oriëntatie op de zoekvraag.    
2. Weten hoe een zoekmachine werkt.    

3. Formuleren van goede zoektermen.    

4. De weg kunnen vinden in de vele 
zoekresultaten.  

  

5. Afbakenen van het onderwerp.    

B. Leesvaardigheden:    

1. De weg vinden in een menu en de 
links op een website.  

  

2. ‘Scannen’ (een tekst, maar ook de 
resultatenlijst van een zoekmachine 
snel doornemen aan de hand van 
steekwoorden)  

  

C. Beoordelingsvaardigheden:    
1. Beoordelen of de tekst begrepen 

wordt.  
  

2. Beoordelen of de gevonden 
informatie klopt.  

  

3. Beoordelen of de gevonden informatie 
bruikbaar is.  

  

D. Zelfreflectie.  
Tussendoor de gevonden resultaten evalueren 
en eventueel op een andere manier doorgaan 
met zoeken.  
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Bijlage E 

Vragenlijst leerlingen praktijkanalyse. 

 

Hoe zoek jij informatie op internet? 

 

De vragenlijst hieronder gaat over het opzoeken van informatie op het internet. De meester heeft net al 

een aantal dingen uitgelegd over de vragenlijst. Als je een woord niet begrijpt, mag je dat natuurlijk 

altijd vragen. Hieronder nog een geheugensteuntje: 

 Helemaal 

mee oneens 

Mee 

oneens 

Een beetje Mee eens Helemaal 

mee eens 

Deel 1 

Ik kan mijn voorkennis gebruiken en ik weet daarna 

wat ik moet zoeken 
O  O  O O O 

Ik kan hoofdvragen en deelvragen bedenken  O  O  O O O 

Wanneer ik aan het werk ben kan ik mijn vragen 

bedenken. 
O  O  O O O  

Deel 2 

Ik weet waar ik informatie kan vinden ik nodig heb 

(boeken, internet, etc.) 
O  O  O O O 

Ik weet waar ik die informatie kan vinden  O  O  O O O 

Ik kan de bibliotheek/mediatheek gebruiken  O  O  O O O  

Ik kan het internet gebruiken om informatie op te 

zoeken.  
O  O  O O O 

Ik kan verschillende zoekwoorden gebruiken  O  O  O O O 

Ik kan zoeken met "..." en het - en + teken  O  O  O O O 

Ik kan zoeken met AND, OR, NOT O  O  O O O  

Ik kan zoeken met taal en datum O  O  O O O 

Ik kan zoeken op soort bestand (plaatje, word) O  O  O O O 
Deel 3 

Ik kan de goede informatie opzoeken O  O  O O O 

Ik weet goed wanneer de informatie bruikbaar is voor 

mijn werk 
O  O  O O O 

Ik weet wanneer de informatie kan vertrouwen O  O  O O O  

Ik weet wanneer een bron antwoord geeft op mijn 

vraag. 
O  O  O O O 

Betrouwbaar: Klopt het allemaal wat ik zie en lees? 

Bron: Waar je je informatie haalt 

 

Ik zit in groep…… 
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Deel 4 

Ik kan overeenkomsten en verschillen in teksten 

vinden 
O  O  O O O 

Ik kan informatie uit grafieken halen  O  O  O O O 

Ik kan tabellen lezen en maken  O  O  O O O  

Ik kan tekeningen lezen O  O  O O O 

Ik kan nieuwe en al gevonden informatie verwerken  O  O  O O O 
Deel 5 

Ik kan verschillende manieren gebruiken om te laten 

zien wat ik heb geleerd (verslag, PowerPoint, website 

enz.)  

O  O  O O O 

Ik kan werken met Word O  O  O O O 

Ik kan een presentatie maken  O  O  O O O  

Ik kan mijn werk digitaal presenteren O  O  O O O 
Deel 6 

Ik kan kritisch kijken naar wat ik heb gemaakt O  O  O O O 

Ik kan kritisch kijken naar hoe ik heb gewerkt  O  O  O O   O 
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Opdracht indirecte observatie leerlingen. 

 Antwoorden  

Zoek op internet wat het voedsel van de 

wolf is. Bekijk de eerste tien resultaten 

op de resultatenpagina.  

 

Wat is een betrouwbare website?  

 

Waar zie je dat aan?  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………\ 

Regent het op dit moment in Londen?  
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Je gaat met je groep een dagje naar een 

pretpark. Zoek uit wat goedkoper is: met 

het openbaar vervoer naar Walibi 

World of met het openbaar vervoer naar 

de Apenheul 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Observatieformulier leerlingen 

Bron: Internet als bron van informatie in het basisonderwijs 
 

Observatie- en opdrachtenformulier 
Individueel afgenomen toets internetvaardigheden leerling groep …………………………………. Naam:………………………………………………..  

Datum: ……………………………… observator: Sander van Zomeren 

 Aantal keren waargenomen Aantal keren waargenomen Aantal keren waargenomen Aantal keren waargenomen 

A. Zoekvaardigheden:      

6. Oriëntatie op de zoekvraag.      

7. Weten hoe een zoekmachine werkt.      

8. Formuleren van goede zoektermen.      

9. De weg kunnen vinden in de vele zoekresultaten.      

10. Afbakenen van het onderwerp.      

B. Leesvaardigheden:      

3. De weg vinden in een menu en de links op een 
website.  

    

4. ‘Scannen’ (een tekst, maar ook de resultatenlijst 
van een zoekmachine snel doornemen aan de 
hand van steekwoorden)  

    

C. Beoordelingsvaardigheden:      

4. Beoordelen of de tekst begrepen wordt.      

5. Beoordelen of de gevonden informatie klopt.      

6. Beoordelen of de gevonden informatie bruikbaar 
is.  

    

D. Zelfreflectie.  
Tussendoor de gevonden resultaten evalueren en eventueel 
op een andere manier doorgaan met zoeken.  
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Bijlage F 

Resultaten vragenlijst leerkrachten kwantitatief gedeelte 
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Bijlage G 

Kwantitatieve resultaten vragenlijst praktijkanalyse leerlingen. 

 

 

 



MLI-5-CPO-UE | W.S. van Zomeren | 140807 | Locatie Zwolle | 2014-2016 67 
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Bijlage H 

Vragenlijst leerkrachten t.b.v. contextanalyse 

 

Beste collega’s, 

 
Voor het collectieve onderzoek zijn 

Marienke en Sander bezig om de context 

van het onderzoek te bepalen. Dit houdt in 

het kort in dat we onderzoek doen naar belangrijke factoren die het onderzoek beïnvloeden. Samen 
met de stuurgroep hebben we gekeken naar de instrumenten die we willen inzetten met elkaar om op 

deze wijze een gedegen beeld van de school te krijgen. De input die geleverd wordt kan eveneens 

dienen voor verder gesprek en ontwikkeling. De vragen gaan over verschillende onderwerpen. De lijst 
bestaat uit 42 vragen. We hopen dat je de vragenlijsten voor maandag 9 november weer in kunt 

leveren. Na afloop zullen wij natuurlijk alle conclusies met jullie delen. 

 
N.B. Alle vragenlijsten worden anoniem ingevuld en verwerkt, wel willen we jullie vragen om je 

bouw in te vullen. Heb je naar aanleiding van de vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen, dan 

vernemen wij dat graag. 

 
Kruis het vakje van uw keuze aan. Per uitspraak mag je slechts één vakje aankruisen 

 

 

 

Bij ons op school… 

 

st
er

k
 m

ee
 o

n
ee

n
s 

o
n

ee
n

s 
 

ee
n

s 
 

st
er

k
 m

ee
 e

en
s 

Onderwijs en visie 

1 wordt regelmatig met elkaar gesproken over wat de visie op onderwijs 

betekent voor onze dagelijkse praktijk. 
O O O O 

2 reflecteren de leerkrachten over hun eigen opvattingen over goed 

onderwijs. 
O O O O 

3 worden beslissingen genomen in lijn met de visie van de school op 

leren en onderwijs. 
O O O O 

4 maakt de planning het mogelijk dat leerkrachten en team samen 

werken en leren. 
O O O O 

5 Is iedereen goed op de hoogte van de gemaakte afspraken O O O O 

Betrokkenheid 

6 nemen we de opvattingen van elk teamlid serieus. O O O O 

7 hebben we oog en oor voor problemen die teamleden ervaren tijdens 

de uitvoering van taken. 
O O O O 

8 zorgen collega’s voor elkaar.  O O O O 

9 accepteren andere collega’s me zoals ik ben. O O O O 

10 durven we elkaar aan te spreken op gedrag en de uitvoering van taken.     

11 respecteren collega’s wat ik te vertellen heb. O O O O 

Participatie op school 

12 zijn docenten bereid om energie te steken in de thema’s waarop de 

school zich verder wil ontwikkelen. 
O O O O 

13 ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de 

onderwijskwaliteit. 
O O O O 

14 Ik ben tevreden over de samenstelling van de actieteams. O O O O 

Bouw: onderbouw/middenbouw/bovenbouw 
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15 hebben de actieteams een sterke invloed op het schoolbeleid. O O O O 

16 worden de beslissingen of adviezen van actieteams duidelijk 

gecommuniceerd binnen de school 
O O O O 

17 worden de beslissingen of adviezen van actieteams door de 

meerderheid van de school gedragen. 
O O O O 

18 ben ik vrij om te kiezen in welke actieteams ik wil participeren. O O O O 

19 is er een duidelijke omschrijving van de rol van de verschillende 

actieteams. 
O O O O 

20 wordt het advies (of uitwerking) van de actieteams nauw opgevolgd 

door de directie. 

 

O O O O 

Onderzoekende houding 

21 delen docenten kennis en ervaringen die voor de kwaliteit van het 

onderwijs van belang zijn. 
O O O O 

22 delen docenten kennis over landelijke ontwikkelingen in het 

onderwijs. 
O O O O 

23 gebruiken docenten kennis uit onderzoek om hun onderwijs verder te 

ontwikkelen. 
O O O O 

24 zijn docenten op de hoogte van nieuwe inzichten uit hun vak en het 

onderwijs. 
O O O O 

Participatief management 

25 Is de directie is gemakkelijk aanspreekbaar voor medewerkers. O O O O 

26 is de directie laat veel initiatief aan medewerkers. O O O O 

27 is de directie kan delegeren. O O O O 

28 is de directie polst regelmatig naar wat er leeft onder de medewerkers. O O O O 

29 is de directie heeft vertrouwen in de medewerkers. O O O O 

30 is de directie is bereid om haar ideeën voor te leggen. O O O O 

31 is de directie toont voldoende waardering voor de inspanningen van 

medewerkers. 
O O O O 

32 is de directie hakt knopen door wanneer het nodig is. O O O O 

33 is de directie geeft medewerkers de kans om over hun functioneren te 
overleggen. 

O O O O 

34 is de directie biedt medewerkers voldoende inspraak in het 

schoolbeleid 
O O O O 

Binding aan de school 

35 als er iemand iets goed zegt over mijn school, dan word ik blij. O O O O 

36 komen wij voor elkaar op. O O O O 

37 ben ik trots dat ik er werk. O O O O 

Sociale Cohesie 

38 hebben leerlingen, ouders en leraren een sterke band met elkaar. O O O O 

39 zetten leerlingen, ouders en leraren zich in voor de 
schoolgemeenschap. 

O O O O 

40 doen leerlingen, ouders en leraren veel dingen samen O O O O 

41 worden ouders als gelijkwaardige gesprekspartners erkend als er iets 

over hun kind 
besproken wordt. 

O O O O 

 

Wat ik verder nog kwijt wil 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage I 

Vragenlijst leerlingen contextanalyse. 

 

Op de volgende bladzijde vind je vragen over hoe het op school gaat. We willen dat graag weten, 

omdat we zo kunnen kijken wat we beter kunnen doen. We hopen dat je deze vragenlijst wilt invullen. 

De vragen hieronder beantwoord je door een kruisje te zetten in de kolom die het best past. Ook geef 

je aan of dit moet veranderen of niet hoeft te veranderen. 

Wat vond je afgelopen week het leukst om te doen op school? 

 

 

 

 

 

 

Op school Helemaal 

niet 

Niet Niet en 

wel 

Wel Helemaal Dit hoeft niet 

te veranderen 

Dit moet 

veranderen 

1 kan ik goed op schieten met 

de juf/meester 

O O O O O   

2 is bijna iedereen aardig 

tegen mij 

O O O O O   

3 leer ik interessante nieuwe 

dingen 

O O O O O   

4 Weet ik wat er van mij 

verwacht wordt 

O O O O O   

5 Kan ik laten zien wat ik 

allemaal kan 

O O O O O   

6 Ben ik veel alleen O O O O O   

7 Kan ik mezelf zijn O O O O O   

8 Vind ik de meeste kinderen 

in mijn groep aardig 

O O O O O   

9 Vinden veel kinderen mij 

niet leuk 

O O O O O   

10 Hebben wij duidelijke 

afspraken 

O O O O O   

 

De juf/meester…. Helemaal 

niet 

Niet Niet en 

wel 

Wel Helemaal Dit hoeft niet 

te veranderen 

Dit moet 

veranderen 

11 Laat mij kiezen wat ik wil 

leren 

O O O O O   

12 Geeft mij het gevoel dat ik 

het niet goed kan 

O O O O O   

13 Laat mij dingen doen die ik 

niet leuk vind 

O O O O O   

14 Vertelt mij dat ik het goed 

doe 

O O O O O   

15 Houdt rekening met mijn 

gevoelens 

O O O O O   

Ik zit in groep…… 
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16 Vindt het goed als ik mijn 

mening zeg 

O O O O O   

17 Vindt mij niet aardig O O O O O   
 

Bij ons in de groep Helemaal 

niet 

Niet Niet en 

wel 

Wel Helemaal Dit hoeft niet 

te veranderen 

Dit moet 

veranderen 

18 Hoort iedereen erbij O O O O O   

19 Horen sommige kinderen er 

niet bij 

O O O O O   

20 Zijn we het met elkaar eens O O O O O   

21 Begrijpen we elkaar niet O O O O O   

22 Werken we veel samen O O O O O   

23 Werken we weinig samen O O O O O   
 

Als we in de groep 

samenwerken… 

Helemaal 

niet 

Niet Niet en 

wel 

Wel Helemaal Dit hoeft niet 

te veranderen 

Dit moet 

veranderen 

24 Houden we geen rekening 

met elkaar 

O O O O O   

25 Maken we samen duidelijke 

afspraken 

O O O O O   

26 Denk ik dat ik het minder 

goed kan dan anderen 

O O O O O   

27 Lukt dat niet goed O O O O O   

28 Vertellen de andere 

kinderen mij dat ik het goed 

doe 

O O O O O   

29 Kan ik goed met de andere 

kinderen opschieten 

O O O O O   

30 Voel ik me eenzaam O O O O O   

31 Hebben we vaak ruzie O O O O O   

32 Leer ik interessante nieuwe 

dingen 

O O O O O   

33 Moet ik vaak doen wat de 

andere kinderen zeggen 

O O O O O   

34 Doen we veel O O O O O   

35 Wordt rekening gehouden 

met mijn gevoelens 

O O O O O   

36 Kan ik niet laten zien wat ik 

kan 

O O O O O   

37 Vinden we elkaar vaak niet 

leuk 

O O O O O   

38 Kan ik mijzelf zijn O O O O O   

39 Voel ik me niet goed in wat 

ik doe 

O O O O O   

40 Krijg ik niet de kans om zelf 

te bepalen wat ik doe 

O O O O O   

  Helemaal 

niet 
Niet Niet en 

wel 
Wel Helemaal Dit hoeft niet 

te veranderen 
Dit moet 

veranderen 
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41 Is iedereen aardig tegen mij O O O O O   

42 Willen andere kinderen 

liever niet met mij in een 

groepje 

O O O O O   

43 Dwingen we elkaar dingen 

te doen die we eigenlijk niet 

willen 

O O O O O   

44 Vertellen we elkaar wat we 

goed doen 

O O O O O   

45 Wordt er geluisterd naar wat 

ik er van vind 

O O O O O   

46 Doen sommige kinderen 

niet mee 

O O O O O   

47 Luisteren we naar elkaar O O O O O   

48 Doen we dat als vrienden O O O O O   

49 Leren we samen 

interessante nieuwe dingen 

O O O O O   

50 Leren we veel van elkaar O O O O O   

51 Moet ik dingen doen die ik 

niet wil 

O O O O O   

52 Kan iedereen zichzelf zijn O O O O O   

53 Kunnen we goed met elkaar 

opschieten 

O O O O O   

 

Wil je nog wat schrijven over je ingevulde vragenlijst? Of heb je een vraag, dan kan je die hieronder 

kwijt. 
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Bijlage J 

Vragenlijst ouder(s)/verzorger(s) contextanalyse. 

 

Beste ouder/verzorger, 

Wij volgen de Master Leren en Innoveren aan de KPZ te Zwolle. Dit jaar voeren wij een 

gezamenlijk onderzoek uit. De eerste stap hierin is de huidige situatie van de school, met 

daarin alle betrokken actoren, volledig in beeld te brengen. Wij willen u daarom vragen of u 

deze vragenlijst voor ons in zou willen vullen, de gegevens blijven uiteraard anoniem.  

Deze vragenlijst bestaat uit stellingen die worden beoordeeld met een vijf- of vierpuntsschaal. 

Voor de stelling kunt u het cijfer invullen van de schaal die voor u geldt.  

Bijvoorbeeld: 

1 = helemaal mee eens 

2 = mee eens 

3 = niet mee eens 

4 = helemaal niet mee eens 

1. Op het schoolplein zouden er meer speeltoestellen moeten komen. 

Ik ben het hier niet mee eens, dus ik klik op nummer 3. 

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!  

 

Met vriendelijke groeten,  

Sander en Marienke 

 

Welke locatie zit(ten) uw kind(eren)? * 

o   Kelnarij 

o   Bijsteren 

Welke groep zit(ten) uw kind(eren)? * 

Meerdere antwoorden mogelijk! 

o   Onderbouw, Groep 1/2 

o   Middenbouw, Groep 3/4/5 

o   Bovenbouw, Groep 6/7/8 

Betrokkenheid ouder- leerling 

1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = niet oneens, maar ook niet eens 4 = eens 5 = helemaal 

eens 

1. Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte blijf van de gebeurtenissen op school. * 

2.Ik volg de prestaties van mijn kind op school. * 

3. Het is mijn verantwoordelijkheid dat mijn kind huiswerk maakt. * 

Betrokkenheid ouder – ouder 

Contact tussen ouders 1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = niet oneens, maar ook niet eens 4 = 

eens 5 = helemaal eens 

5. Op de school van mijn kind accepteren andere ouders me zoals ik ben. * 

6. Op de school van mijn kind vind ik het leuk om met andere ouders te praten. * 

7. Op de school van mijn kind respecteren ouders wat ik te vertellen heb. * 

Betrokkenheid ouder – ouder 

Band tussen ouders 1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = niet oneens, maar ook niet eens 4 = 

eens 5 = helemaal eens 

8. Op de school van mijn kind bestaat er ook een band tussen ouders. * 

9. Op de school van mijn kind zorgen ouders voor elkaar. * 

10. Op de school van mijn kind zijn er ouders voor me als ik ze nodig heb. * 

11.Op de school van mijn kind ben ik met een aantal ouders bevriend. * 
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Openheid van de school naar ouders 

1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = niet oneens, maar ook niet eens 4 = eens 5 = helemaal 

eens 

12. Bij een afspraak op school wordt er echt tijd voor me vrijgemaakt. * 

13. De leraren zijn open tegenover mij. * 

14. De directie is gemakkelijk bereikbaar. * 

15. Ik kan de leraren makkelijk aanspreken. * 

16. Als ik een klacht of een probleem meld, wordt daar correct mee omgegaan. * 

17. Ik word als gelijkwaardige gesprekspartner erkend als er iets over mijn kind besproken 

wordt. * 

18. De directie of leraren organiseren regelmatig een spreekuur of contactmoment. * 

19. De ouders krijgen een telefoonnummer of e-mailadres van leraren. * 

20. Het is voor mij moeilijk om inlichtingen te winnen. * 

Schools welbevinden 

1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = niet oneens, maar ook niet eens 4 = eens 5 = helemaal 

eens 

21. Mijn kind heeft veel vrienden op school. * 

22. Mijn kind voelt zich onzeker op school. * 

23. Mijn kind wil van school veranderen. * 

24. Mijn kind voelt zich veilig op school. * 

25. Mijn kind kan zichzelf zijn op deze school. * 

Sociale cohesie 

1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = niet oneens, maar ook niet eens 4 = eens 5 = helemaal 

eens 

26. Op onze school hebben leerlingen, ouders en leraren een sterke band met elkaar. * 

27. Op onze school hebben leerlingen ouders en leraren niet veel met elkaar. * 

28. Op onze school worden leerlingen, ouders en leraren geaccepteerd. * 

29. Op onze school zetten leerlingen, ouders en leraren zich in voor de schoolgemeenschap. * 

30. Op onze school doen leerlingen, ouders en leraren veel dingen samen. * 

Binding aan de school 

1 = klopt niet 2 = klopt een beetje 3 = klopt aardig 4 = klopt tamelijk goed 5 = klopt helemaal 

31. Als iemand iets goed zegt over de school van mijn kind, dan word ik blij. * 

32. Op de school van mijn kind komen wij voor elkaar op. * 

33. Ik ben trots op de school van mijn kind. * 

34. Als iemand iets slechts zegt over de school van mijn kind, dan vind ik dat naar. * 

35. Als iemand iets slechts zegt over de school van mijn kind, dan is het alsof ze iets slechts 

over mij zeggen. * 

36. Als iemand iets goeds zegt over de school van mijn kind, dan is het alsof ze iets goeds 

over mij zeggen. * 

Actieve deelname ouders 

1 = nooit 2 = zelden 3 = soms 4 = dikwijls 5 = altijd 

37. Feesten en vieringen. * 

38. Culturele activiteiten of soortactiviteiten (denk aan toneelvoorstellingen, concerten, 

sportwedstrijden etc). * 

39. Ouderavonden, 10-minuten gesprekken. * 

40. Informele ontmoetingsmomenten voor ouders. * 

41. Open dagen. * 

42. Acties voor het goede doel op school. * 

43. Avonden in het teken van de vervolgopleiding of de beroepskeuze. * 

Actuele participatiegraad ouders 
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1 = ik word niet betrokken 2 = ik word daarover geïnformeerd 3 = ik mag daarover mijn 

mening geven d.m.v. enquête of vragenlijst 4 = ik mag daarover meepraten, meedenken of 

meebeslissen 

44. De besteding van de financiële middelen. * 

45. De samenwerking met andere scholen. * 

46. De mate waarin de leraren hun vak bijhouden en zich bijscholen. * 

47. De projecten op school. * 

48. Het schoolreglement. * 

49. De visie van de school en de pedagogische aanpak. * 

50. De buitenschoolse activiteiten. * 

51. De infrastructuur in het schoolgebouw en de omgeving. * 

52. Het aantal leerlingen per klas. * 

53. Gezondheid, veiligheid en hygiëne op school. * 

54. De aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school. * 

55. Het straffen en belonen van leerlingen. * 

56. De manier van lesgeven. * 

57. De omgang van leraren met leerlingen. * 

58. De communicatie tussen school en ouders. * 

59. De organisatie van het huiswerk. * 

60. Brede opvoedingsvraagstukken, zoals pesten. * 

61. De inhoud van de vakken of lessen. * 

62. De oudercontacten. * 

63. De werving of het ontslag van leraren en directie. * 

64. De dag- en weekindeling. * 

65. De organisatie van toetsen. * 

Dit was de laatste vraag. Bedankt voor het invullen! Hieronder kunt u nog eventuele 

opmerkingen kwijt. Niet verplicht! 
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Bijlage K 

Kwantitatieve resultaten leerkrachten contextanalsye. 
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Overzicht kleuren teamprofiel van de Gabriëlschool. 
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Bijlage L 

Kwantitatieve resultaten ouder(s)/verzorger(s) contextanalyse. 
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Bijlage M 

Kwantitatieve resultaten leerlingen contextanalyse. 
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Bijlage N 

Evaluaties van gebruikte instrumenten. 

Instrument Evaluatie 

Vragenlijst 

ouder(s)/verzorger(s) 

Een aantal ouders heeft feedback gegeven op de vragenlijst 

zelf. Bij een eventuele aanpassing aan het instrument zou het 

wenselijk zijn als: 

 De schaalverdeling in het voorbeeld hetzelfde als in 

vragenlijst zelf.  

 De optie 'niet van toepassing' bijvoegen in de antwoord 

mogelijkheid 

 Bij actieve deelname ouder een korte toelichting geven 

 Vragen meer te specificeren op groep 

 In de vraagstelling 'mijn kind' aanpassen op meerdere 

kinderen, zodat de vragen ook voor meerdere kinderen 

in te vullen is.  

Vragenlijst leerkrachten 

informatievaardigheden 

De vragenlijst was voor leerkrachten goed invulbaar. 

Leerkrachten geven zichzelf hoge cijfers. Wanneer er echter 

met hen in gesprek wordt gegaan blijkt dat ze zaken toch te 

goed hebben ingevuld. Een aanbeveling zou zijn om ook bij 

leerkrachten een indirecte observatie uit te voeren. 

Vragenlijst leerkrachten 

betrokkenheid, distributie, 

uitwisseling 

De vragenlijsten zijn allemaal weer binnen een week 

teruggekomen. Dit zegt iets over de betrokkenheid van het 

team. De vragenlijsten waren goed invulbaar. Het 

opmerkingenveld is weinig gebruikt door collega’s. 

 

De keuze om te werken met een vierpuntsschaal is verstandig 

gezien leerkrachten gedwongen werden tussen matig en 

voldoende.  

 

Wel de opmerking van collega's gehoord in teamkamer: 

Ze hadden graag een optie n.v.t. gehad. 

Ze vullen het toch wel wenselijk in, omdat iedereen aan de 

keuze bouw en het handschrift toch wel kan zien door wie het 

is ingevuld... 

Vragenlijst leerlingen 

betrokkenheid, distributie, 

uitwisseling. 

Sommige leerlingen vonden de vragenlijst vrij pittig. Met 

name de wederkerigheid die in de vragen 12, 13, 36, 39 40 en 

42 naar voren kwamen kan lastig voor de leerlingen. Bij een 

eventuele aanpassing aan het instrument zou het wenselijk zijn 

deze wederkerigheid eruit te halen. 

De leerlingen constateerden meerdere keren dezelfde vraag: 3, 

32, 49. Dit zorgde voor verwarring bij de kinderen. Bij 

eventuele aanpassing aan het instrument zou het wenselijk zijn 

deze 'dubbele' vragen eruit te halen.  

Vragenlijst leerlingen over 

informatievaardigheden 

Het instrument is goed invulbaar voor alle leerlingen in groep  

6 t/m 8. De leerkrachten van groep 6 hebben nog wel extra 

instructie gegeven bij de vragenlijst. De aanpassingen vanuit 

de aanbevelingen vanuit het individueel actieonderzoek 
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hebben goed uitgepakt. Tevens is de feedback van de 

stuurgroep in het instrument verwerkt. 

 

Opvallen dat groep Adelaars 8 veel dubbele zaken hebben 

ingevuld! Ik heb van te voren besloten om het instrument door 

de eigen leerkrachten te laten invullen, om hen een groter 

deelgenoot te maken van het instrument en het proces. De 

valkuil hierbij is dat de consistentie minder betrouwbaar zou 

kunnen zijn. 

 

In het onderzoek is verder niet meegenomen het verschil 

tussen jongens en meisjes.  

 

Vooraf zijn uit elke groep wel kinderen gekozen die 

gemiddeld, hoog en laag scoren voor de vakken begrijpend 

lezen, technisch lezen en woordenschat. Bij een eventueel 

vervolg dient het aanbeveling om hier verder op in te zoomen. 

Interview met ouders Ouders waren erg betrokken tijdens de workshops. Het tijdstip 

was vrij vroeg in het proces van analyse, daardoor had er meer 

diepgang in kunnen zitten op het onderdeel 

informatievaardigheden. 
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Bijlage O 

Voorbereidingsformulier ontwerp. 

Leerlingen werken de komende zes weken met het thema ‘Ruimte’. Binnen de school wordt er 

gewerkt door middel van IPC. Het onderzoek sluit daarbij prima op aan. In week 1 en week 2 krijgen 

de leerkrachten instructie. In week 3 t/m 7 krijgen de leerlingen diverse lessen.  
 

Op de locatie Kelnarij is er wellicht een probleem met het aantal computers. Het is op deze locatie van 

belang om af te stemmen wanneer er gewerkt wordt met de computers. Daarnaast kan er ook gebruik 

gemaakt worden van het principe van BYOD (Bring Your Own Device). 

Les 1 
Naam van de les Instructie leerkrachten inhoudelijk 

Week nummer 1 (4 t/m 8 januari) 

Doel  Leerkrachten weten hoe we het thema en informatievaardigheden 

gaan koppelen. 

 Leerkrachten leren over wat informatievaardigheden zijn. 

 Leerkrachten hebben kennis over het surfgedrag van leerlingen. 

 Leerkrachten weten hoe ze websites kunnen beoordelen op 

betrouwbaarheid.  

 Leerkrachten weten hoe een aantal basisvaardigheden in Word 

werken. (afbeeldingen, opmaak, tabellen) 

Deelnemers Leerkrachten bovenbouw (n=6) 

Materialen Presentatie informatievaardigheden 

Artikel informatievaardigheden 

Klaarzetten Presentatie 

Hand-outs 

Beginsituatie Leerkrachten hebben verschillende achtergronden wanneer het gaat om 

informatievaardigheden.  

Inleiding 

15 minuten 

De onderzoeker geeft aan de leerkrachten een korte inleiding wat de 

aanleiding is geweest om dit onderzoek te doen. 

Kern 

30 minuten 

Onderzoeker geeft de presentatie met bovenstaande doelen. 

Afsluiting 

10 minuten 

Eventuele ruimte voor op- of aanmerkingen. Desgewenst kan het 

ontwerp ook nog verder aangescherpt worden indien nodig. 

Opmerkingen  
 

Les 2 
Naam van de les Instructie leerkrachten organisatie 

Week nummer 2 (11 t/m 15 januari) 

Doel  Leerkrachten weten hoe ze de materialen kunnen gebruiken 

 Er zijn afspraken gemaakt hoe er dit project gewerkt wordt 

 Leerkrachten weten hoe het logboek voor leerkrachten en leerlingen 

werkt. 

 Leerkrachten weten hoe de lessenserie voor leerlingen werkt. 

Deelnemers Leerkrachten bovenbouw (n=6) 

Materialen Vragenmachine; 

Alle werkbladen voor leerlingen (zie materialenoverzicht); 

Klaarzetten Opzet lessenserie. 



MLI-5-CPO-UE | W.S. van Zomeren | 140807 | Locatie Zwolle | 2014-2016 88 

Beginsituatie Leerkrachten weten inhoudelijk het belang van informatievaardigheden 

en leerkrachten krijgen nu instructie hoe we dit de leerlingen gaan 

leren. 

Inleiding 

15 minuten 

De onderzoeker haalt kort de doelen van voorgaande bijeenkomst 

terug. 

Kern 

30 minuten 

De onderzoeker geeft aan de hand van een presentatie en beschikbare 

materialen een overzicht van de komende lessen. 

Daarbij weten leerkrachten ook het belang van het werken met een 

logboek. Daarnaast worden er binnen het bouwteam afspraken gemaakt 

hoe we hier mee gaan werken. 

Afsluiting 

10 minuten 

Eventuele ruimte voor op- of aanmerkingen. Desgewenst kan het 

ontwerp ook nog verder aangescherpt worden indien nodig.  

Opmerkingen  
 

 

Les 3 
Naam van de les Nulmeting 

Week nummer 3 (18 t/m 22 januari 2016) 

Doel  De onderzoeker krijgt inzicht in de beginsituatie van de leerlingen. 

 Leerlingen komen in aanraking met het Zesfasenmodel 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Posters informatievaardigheden 8x; 

Logboek voor kinderen 32x; 

Beoordelingsformat Miniwerkstuk 

Klaarzetten Prezi over informatievaardigheden. Hierin wordt er voor de leerlingen 

duidelijk gemaakt waarom informatievaardigheden belangrijk zijn en 

hoe ze dit leren. 

Beginsituatie Door de behoefteanalyse heeft de onderzoeker een goed beeld gekregen 

van wat de leerlingen lastig vinden wanneer het gaat over 

informatievaardigheden. Leerkrachten hanteren in het ontwerp het 

zesfasenmodel.  

Inleiding 

15 minuten 

De leerkrachten vertellen aan de leerlingen wat het doel is voor de 

komende drie weken. Hiervoor is het nodig om eerst te kijken wat 

iedereen nu al eigenlijk weet of het informatievaardigheden.  

Daarnaast werken ze de komende drie weken aan het thema en maken 

de leerlingen een mini werkstuk over een door een tweetal gekozen 

kunststroming. 

Kern 

30 minuten 

De onderzoeker neemt de nulmeting af bij de leerlingen 

Afsluiting 

10 minuten 

De nulmeting wordt met de kinderen nabesproken. Wat vonden ze 

lastig, wat willen ze leren en hoe staan ze tegen deze lessenserie. 

Opmerkingen Leerlingen kunnen de komende weken ook hun eigen apparaten mee 

naar school nemen.  

Les 4 
Naam van de les Vragen formuleren 

Week nummer 3 (18 t/m 22 januari 2016) 

Doel  Leerlingen leren hun voorkennis te activeren en dit te koppelen aan 

leervragen die ze nog hebben. Door het teamleren leren de kinderen 

ook andere manieren van verwerken van informatie. 
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Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Placemat 32x 

Wit papier 32x 

Observatieformulieren 10x 

Klaarzetten Introductiefilmpje 

Beginsituatie In les één staat het bedenken van de onderzoeksvraag centraal. Dit 

heeft als doel om goed te bedenken wat ze nog willen leren. 

Inleiding De les begint met een korte terugblik op les één.  

Leerlingen vinden het nog lastig om van hun hoofdvraag deelvragen te 

maken. Een manier om gedachten te structuren is de mindmap en 

placemat werkwijze. De onderzoeker introduceert, kort, deze manieren 

van werken. De leerlingen zijn al redelijk bekend met beide 

instrumenten. 

Kern Elke leerling schrijft een getal op van één tot en met zeven. Alle 

leerlingen met het getal één gaan bij elkaar staan, met het getal twee, 

etc. De nummers corresponderen met de kunststromingen één tot en 

met zeven. De leerlingen vormen teams en gebruiken de werkvorm 

placemat om hun voorkennis te activeren. Deze werkvorm houdt in dat 

iedere leerling voor zichzelf opschrijft wat zij al van het onderwerp 

weten. Daarna overleggen de leerlingen met elkaar en schrijven de 

gezamenlijke kennis in het midden. Vervolgens maken ze van deze 

kennis een mindmap om de kennis te structureren. 

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt 

als afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door en 

kijk wat ze goed vonden gaan, wat ze moeilijk vonden en wat ze de 

volgende keer anders zouden willen doen. 

Opmerkingen  
 

Les 5 
Naam van de les Mentaal model van internet 

Week nummer 4 (25 t/m 29 januari 2016) 

Doel  Leerlingen weten wat het internet is. 

 Leerlingen kennen veelvoorkomende extensies. 

 Leerlingen kennen het ontstaan van internet 

 Leerlingen weten wat voor invloed het internet heeft op de 

maatschappij. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Presentatie internet 

Filmpje van wat het internet is. 

Klaarzetten Presentatie 

Filmpje over ontstaan (http://www.schooltv.nl/video/internet-het-

meestgebruikte-communicatiemiddel/#q=internet ) (36 seconden) 

Filmpje over wat is het internet http://www.schooltv.nl/video/hoe-

werkt-het-internet-computers-praten-met-elkaar/#q=internet) (2.07) 

Filmpje over wat het internet is. ( 

http://www.schooltv.nl/video/internet-de-hele-wereld-heeft-internet-

maar-hoe-werkt-het-precies/#q=internet ) (2.54) 

Beginsituatie Vanuit de organisatieanalyse kwam naar voren dat leerlingen moeite 

hebben met het formuleren van goede hoofd- en deelvragen.  

http://www.schooltv.nl/video/internet-het-meestgebruikte-communicatiemiddel/#q=internet
http://www.schooltv.nl/video/internet-het-meestgebruikte-communicatiemiddel/#q=internet
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-het-internet-computers-praten-met-elkaar/#q=internet
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-het-internet-computers-praten-met-elkaar/#q=internet
http://www.schooltv.nl/video/internet-de-hele-wereld-heeft-internet-maar-hoe-werkt-het-precies/#q=internet
http://www.schooltv.nl/video/internet-de-hele-wereld-heeft-internet-maar-hoe-werkt-het-precies/#q=internet
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Inleiding De leerkrachten gaan met leerlingen het gesprek aan of ze weten wat 

het internet is. Leerlingen brainstormen in groepjes van vier over wat 

ze denken dat het internet is. Per groepje is er één woordvoerder en alle 

antwoorden worden door de leerkracht opgeschreven.  

Kern Filmpjes. 

Daarnaast leert de leerkracht de leerlingen over de meest voorkomende 

extensies. (.com; .info; .nl (landen)) 

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt 

als afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door.  

Opmerkingen  
 
 

Les 6 
Naam van de les Zoekvragen formuleren 

Week nummer 4 (25 t/m 29 januari 2016) 

Doel  De leerlingen leren vanuit hun hoofdvraag deelvragen te 

formuleren. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Werkblad ‘Vragen bedenken’ 30x; 

Werkblad ‘Zoekplan’ 30x; 

Zoekmachientje 

Klaarzetten Werkbladen 

Beginsituatie Er wordt teruggekeken naar de vorige les, waarbij de leerlingen een 

mindmap en gewerkt hebben met de zoekmachine. Daarnaast hebben 

een aantal groepjes al een eerste stap gezet om vragen te bedenken. 

Inleiding De leerlingen nemen hun mindmap, zoekmachine en placemat erbij en 

kijken wat zij nog weten van de voorgaande les.  

Kern Vanuit hun placemat en/of mindmap gaan de leerlingen vragen 

bedenken. Hierbij mogen zij ook meerdere formulieren gebruiken, daar 

één formulier voor één hoofdvraag is. De onderzoeker geeft aan dat in 

een later stadium maar één hoofdvraag gekozen kan worden. Op het 

werkblad ‘Zoekplan’ vullen zij hoofd- en deelvragen in, welke later 

worden omgezet in zoekvragen. Je kan geen werkstuk maken over 

bijvoorbeeld ‘Het tropisch regenwoud’ in het algemeen. Dat onderwerp 

is veel te groot. Met je hoofdvraag geef je aan welk onderdeel(tje) van 

het tropisch regenwoud je wil gaan bestuderen. Een goede hoofdvraag 

is niet eenvoudig te beantwoorden. Een goede hoofdvraag roept direct 

een paar andere vragen op. Dat zijn je deelvragen. De deelvragen 

verdelen het onderzoek en straks het werkstuk in overzichtelijke delen 

(hoofdstukken). De kinderen vullen dit blad in tot en met het gedeelte 

over trefwoorden. Aansluitend gaan de kinderen in tweetallen diverse 

sites bezoeken. De gevonden websites worden opgeslagen in een 

document, zodat ze deze in les 4 kunnen gebruiken. 

De websites die bezocht worden, worden genoteerd in het logboek. 

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt 

als afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door en 

kijk wat ze goed vonden gaan, wat ze moeilijk vonden en wat ze de 

volgende keer anders zouden willen doen. 

Opmerkingen  
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Les 7 
Naam van de les Bewaren van informatie en werken met Word 

Week nummer 5 (1 t/m 5 februari 2016) 

Doel  Leerlingen leren op een goede manier hun bestanden op te slaan. 

 Leerlingen leren om mapjes te maken op de computer. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Computers 

Klaarzetten Leerkrachten computer; 

Word opgestart. 

Beginsituatie Leerlingen slaan hun materialen heel divers op en kunnen zodoende 

hun opgeslagen materialen lastig terugvinden. De beginsituatie per 

leerling is hier wel erg verschillend lin. 

Inleiding De leerkracht vertelt het doel van de les. Leerlingen leren hun bestande 

op de juiste manier op te slaan en leren daarnaast wat praktische tips en 

trucs over het werken met Word. 

Kern Leg de leerlingen uit dat het van groot belang is je bestanden juist op te 

slaan. Je kan de leerlingen bijvoorbeeld uitleggen dat dit in aparte 

mapjes kan met hun naam. Daarnaast kan je gebruikmaken van de 

volgende stelregel. 

Naam + onderwerp + versie. 

 

De leerkracht geeft de leerlingen diverse tips voor het werken in Word. 

- Afbeeldingen toevoegen; 

- Afbeeldingen opmaken; 

- Werken met tabellen 

Afsluiting De leerkracht haalt de doelen van de les nogmaals kort terug. Alle 

leerlingen vullen individueel hun logboek in. 

Opmerkingen  
 

 

Les 8 
Naam van de 

les 

Zoekmachines 

Week 

nummer 

5 (1 t/m 5 februari 2016) 

Doel  De leerlingen leren wat Google is. 

 De leerlingen kennen diverse zoekmachines. 

 De leerlingen kunnen websites opslaan. 

 De leerlingen weten hoe ze een bestand juist moeten opslaan. 

 De leerlingen kunnen gerichte zoekcommando’s geven. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Geprinte lijst met zoekmachines 

Geprinte lijst met commando’s 

Zoeklogboek 

Klaarzetten Filmpje van Het klokhuis over Google (http://www.hetklokhuis.nl/tv-

uitzending/298/Google ) 

http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/extra/1322/Speuren%20op%20het%2

0internet . 

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/298/Google
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/298/Google
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/extra/1322/Speuren%20op%20het%20internet
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/extra/1322/Speuren%20op%20het%20internet
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Beginsituatie De leerlingen hebben in de eerdere les een begin gemaakt met hun 

zoekplan. Om informatie te kunnen vinden op internet moeten zij nu 

vaardigheden aangeleerd krijgen om gericht te zoeken op internet. 

Inleiding De onderzoeker heeft voor deze les de zoekplannen van de kinderen 

bestudeerd en bekeken hoe ver de leerlingen zijn. Naar aanleiding van de 

vorderingen zal de inleiding vorm gegeven worden. 

Kern In les acht krijgen de leerlingen een instructie van de onderzoeker over de 

werking van zoekmachines, Google en de zoekoperatoren. Ook bekijken 

de kinderen een film over het klokhuis over Google. Zij vullen daarna het 

werkblad ‘Zoekplan’ verder in. Per deelvraag bedenken ze trefwoorden en 

waar en hoe ze willen gaan zoeken. Daarna kunnen de leerlingen in 

tweetallen gaan zoeken op internet. De link naar sites die zij bruikbaar 

vinden slaan ze op in een tekstdocument. Aan de orde komende volgende 

vaardigheden: 

- Hoe werkt Google (klokhuis aflevering) 

- Wat is Google 

- extensies (.com, .gov, .nl, .net) 

- Google zoek hulmiddelen 

- Yurls 

- Verzamelpagina’s 

- Andere zoekmachines  

   www.8-12.info  

    www.netwijs.nl 

   www.meestersipke.nl  

   www.koekeltjes.nl  

   www.jeugdbieb.nl  

  www.jouwzoekmachine.nl  

- Bookmarken 

- Zoeken met Booleaanse operators 

- Zoeken met +, - 

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt als 

afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door en kijk 

wat ze goed vonden gaan, wat ze moeilijk vonden en wat ze de volgende 

keer anders zouden willen doen. 

Opmerkingen  
 

Les 9 
Naam van de les Beoordelen van websites 

Week nummer 6 (8 t/m 12 februari 2016) 

Doel  Leerlingen kunnen websites beoordelen op betrouwbaarheid. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Werkblad ‘Checklist hoe betrouwbaar is deze website?’ 

Klaarzetten Logboek leerlingen 

Werkbladen ‘checklist hoe betrouwbaar is deze website?’ 

Placemats 

Zoekplannen 

Beginsituatie De leerlingen hebben in les twee diverse websites bezocht en 

opgeslagen op hun account of onder notities. Leerlingen stellen al wel 

http://www.8-12.info/
http://www.netwijs.nl/
http://www.meestersipke.nl/
http://www.koekeltjes.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.jouwzoekmachine.nl/
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vragen hoe ze kunnen zien dat websites betrouwbaar zijn, maar weten 

dit nog niet. 

Inleiding De vorige les hebben de leerlingen geleerd hoe ze goed kunnen zoeken. 

In deze les leren de leerlingen hoe ze bronnen kunnen controleren. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNnjI50GJIE  

Kern De leerlingen bekijken de gevonden websites aan de hand van criteria 

opgesteld op het werkblad ‘Checklist hoe betrouwbaar is deze website’. 

De checklist kan daarbij als hulpmiddel gebruikt worden. Belangrijker 

is het om leerlingen te leren dat triangulatie belangrijk is.  

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt 

als afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door en 

kijk wat ze goed vonden gaan, wat ze moeilijk vonden en wat ze de 

volgende keer anders zouden willen doen. 

Opmerkingen De vraag is even hoeveel websites de leerlingen in les twee al hebben 

bezocht. Mochten dit weinig websites zijn, dan moeten ze aanvullende 

websites bezoeken. 
 

 

Les 10 
Naam van de les Verwerken van informatie 

Week nummer 6 (8 t/m 12 februari 2016) 

Doel  Leerlingen gaan aan het werk met het miniwerkstuk. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Computers 

Verkorte lijsten (checklist websites, booleaanse operators, 

zoekmachines) 

Klaarzetten De tot nu toe gevonden informatie 

Beginsituatie De leerlingen hebben nu voldoende bagage om gericht aan de slag te 

gaan met de opdracht.  

Inleiding De leerkrachten kijkt samen met leerlingen terug naar de les over het 

opslaan van informatie en het werken met Word.  

Kern De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag om hun informatie te 

verwerken in een miniwerkstuk. Leerlingen die het goed zelfstandig 

kunnen hebben minder begeleiding nodig dan leerlingen die dit nog 

lastig vinden.  

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt 

als afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door en 

kijk wat ze goed vonden gaan, wat ze moeilijk vonden en wat ze de 

volgende keer anders zouden willen doen. 

Opmerkingen  

Les 11 
Naam van de les Evaluatie op proces en product 

Week nummer 7 (15 t/m 19 februari 2016) 

Doel  Leerlingen leren te reflecteren op het proces 

informatievaardigheden. 

 Leerlingen leren te reflecteren op het product van 

informatievaardigheden. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Beoordelingsformulier miniwerkstuk 

https://www.youtube.com/watch?v=sNnjI50GJIE
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Klaarzetten Computers 

Beoordelingsformulieren 

Beginsituatie De leerlingen krijgen de eerst vijftien minuten de tijd om te de laatste 

zaken af te ronden voor hun werkstuk.  

Inleiding De onderzoeker neemt met de leerlingen het beoordelingsformulier 

door. 

Kern Ieder team krijgt het verslag van een ander team en geven feedback (les 

tien). Ze kijken daarbij of de onderzoeksvragen voldoende wordt 

beantwoord en of de bronnen betrouwbaar zijn. De teams passen daar 

hun verslag op aan en krijgen feedback van de leerkracht.  Tot slot 

wordt de mindmap uit les één aangevuld en gecorrigeerd door de teams 

en evalueren de leerlingen de lessen en hun eigen proces 

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt 

als afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door en 

kijk wat ze goed vonden gaan, wat ze moeilijk vonden en wat ze de 

volgende keer anders zouden willen doen. 

Opmerkingen De werkstukken hoeven niet uitgeprint te worden. De beoordeling kan 

ook digitaal gedaan worden. 
 

Les 12 
Naam van de les Eindmeeting 

Week nummer 7 (15 t/m 19 februari 2016) 

Doel  Het meten van de opbrengst van de lessenserie over 

informatievaardigheden. 

Deelnemers Leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Materialen Eindmetingen (32x) 

Klaarzetten Eindmetingen 

Beginsituatie Leerlingen zouden nu al veel meer moeten weten over 

informatievaardigheden.  

Inleiding De onderzoeker neemt voor de afname de toets met de kinderen door. 

Kern Afnemen van de toets.  

Afsluiting Alle leerlingen vullen individueel hun logboek in. De leerkracht neemt 

als afsluiting aansluitend nog kort de doelen met de leerlingen door en 

kijk wat ze goed vonden gaan, wat ze moeilijk vonden en wat ze de 

volgende keer anders zouden willen doen. 

Opmerkingen  
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Bijlage P 

Nulmeting 

Wat is je naam? ……………………………………………………………………….. 

Ik zit in groep …………………………………. Bij de …………………………….. 

 

Wat is internet eigenlijk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 een soort bibliotheek 

 mensen en bedrijven mogen er dingen op zetten 

 maar er is een soort directeur die alles controleert 

 mensen en bedrijven mogen er dingen opzetten maar niemand controleert 

 het zijn veel computers die allemaal met elkaar verbonden zijn 

 een bedrijf met verschillende afdelingen 

 een grote computer waar iedereen op kan 

 

Als ik informatie zoek ga ik meestal (meerdere antwoorden mogelijk) 

 eerst bedenken wat ik al weet 

 eerst bedenken waar ik informatie kan vinden 

 eerst zoeken in informatieve boeken 

 meteen op internet zoeken via een zoekmachine 

 meteen op internet zoeken op informatieve sites 

 

Als ik informatie op internet zoek formuleer ik mijn zoektermen meestal: 

 in een woord 

 met meerdere woorden 

 in een vraag 

 

Als je op Google het woord Artis (dat is een dierentuin in Amsterdam) intypt en je klikt op 

zoeken 

dan krijg je: 

 de homepage van Artis 

 gegevens over Artis uit de gouden gids 

 websites die over Artis gaan 

 websites waarin het woord Artis voorkomt 

 adres en telefoonnummer van Artis uit de telefoongids 

 

Je hebt op internet informatie gezocht maar je hebt nog niet gevonden wat je zoekt, er staat 

veel tussen wat niet over je onderwerp gaat. Kun je nog iets verbeteren? 

 je kunt niets verbeteren 

 je laat de zoekmachine opnieuw zoeken 

 je gebruikt een andere manier om te zoeken 

 je probeert een andere zoekmachine 

 

Als je een bruikbare website vindt maar je wilt nog verder zoeken dan is het handig om het 

adres op 

te slaan. Waar moet je klikken om dat te doen? 

 bestand 

 favorieten 
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 pagina 

 extra 

 

Wat krijg je als je in Google "Hans en Grietje" intypt? (met de aanhalingstekens) 

 alle webpagina's waarin Hans of Grietje voorkomen 

 alle webpagina's waarin de tekst ‘Hans en Grietje’ voorkomt 

 alle webpagina's waarin Hans en Grietje voorkomen 

 

Wat is geen zoekmachine? 

 Altavista 

 Internet explorer 

 Google 

 Yahoo 

 

Lees de volgende zinnen en geef aan of je iets nooit soms, meestal, vaak of altijd doet. 

 Nooit Soms Meestal Vaak Altijd  

Ik maak een overzicht van mogelijke woorden      

Ik houd bij welke woorden ik heb gebruikt.      

Ik houd in de gaten of gevonden informatie klopt.      

Aan het eind controleer ik nog een  keer of ik alle 

informatie heb. 

     

Ik zet een plan uit voor welke informatie ik waar ga 

zoeken. 

     

Ik werk met een plan bij het zoeken, het selecteren en 

het verwerken van informatie 

     

Ik denk na over wat ik nog niet weet.      

Ik maak een overzicht van de dingen die ik moet 

zoeken. 

     

Ik maak een zoek plan voordat ik ga zoeken.      

Ik kijk na het bekijken van een site welke informatie 

ik nog moet vinden. 

     

Ik ga denk na wat ik zelf al weet over het onderwerp.      

Ik kijk regelmatig of ik op de goede manier 

aan het zoeken ben. 

     

Ik denk na of er iets fout is gegaan 

wat een volgende keer beter kan. 

     

Ik kijk aan het einde wat er goed en fout ging 

Tijdens het zoeken. 

     

Lees de volgende zinnen en geef aan of je iets nooit soms, meestal, vaak of altijd doet. 

 Nooit Soms Meestal Vaak Altijd  

Ik kijk of de site er mooi uit ziet.      

Ik kijk wanneer de site voor het laatst is bijgewerkt.      

Ik kijk of wie de makers van de website zijn.      

Ik kijk of wat het doel van de website is.      

Ik kijk of de bronnen worden vermeld.      

Ik kijk of ik contact op kan nemen 

met de makers van de website. 

     

Ik kijk of de site veel advertenties bevat.      

Ik kijk of de links op de website werken.      
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Eindmeting 

 

Wat is je naam? ……………………………………………………………………….. 

Ik zit in groep …………………………………. Bij de …………………………….. 

 

Wat is internet eigenlijk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 een soort bibliotheek 

 mensen en bedrijven mogen er dingen op zetten 

 er is een soort directeur die alles controleert 

 mensen en bedrijven mogen er dingen opzetten maar niemand controleert 

 het zijn veel computers die allemaal met elkaar verbonden zijn 

 een bedrijf met verschillende afdelingen 

 een grote computer waar iedereen op kan 

 

Als ik informatie zoek ga ik meestal (meerdere antwoorden mogelijk) 

 eerst bedenken wat ik al weet 

 eerst bedenken waar ik informatie kan vinden 

 eerst zoeken in informatieve boeken 

 meteen op internet zoeken via een zoekmachine 

 meteen op internet zoeken op informatieve sites 

 

Als ik informatie op internet zoek formuleer ik mijn zoektermen meestal: 

 in een woord 

 met meerdere woorden 

 in een vraag 

 

Als je op Google het woord Dolfinarium intypt en je klikt op zoeken dan krijg je: 

 de homepage van het Dolfinarium 

 gegevens over het Dolfinarium op de website van het Dolfinarium 

 websites die over het Dolfinarium gaan 

 websites waarin het woord Dolfinarium voorkomt 

 adres en telefoonnummer van het Dolfinarium uit de telefoongids 

 

Je hebt op internet informatie gezocht maar je hebt nog niet gevonden wat je zoekt, er staat 

veel tussen wat niet over je onderwerp gaat. Kun je nog iets verbeteren? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 je kunt niets verbeteren 

 je laat de zoekmachine opnieuw zoeken 

 je gebruikt een andere manier om te zoeken 

 je probeert een andere zoekmachine 

 

Als je een bruikbare website vindt maar je wilt nog verder zoeken dan is het handig om het 

adres op 

te slaan. Waar moet je klikken om dat te doen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 je slaat het op in een bestand, zoals Word. 

 favorieten 

 pagina 

 extra 
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Wat krijg je als je in Google Hans AND Grietje intypt? (dus met het woordje AND teken) 

 alle webpagina's waarin Hans of Grietje voorkomen 

 alle webpagina's waarin de tekst ‘Hans en Grietje’ voorkomt 

 alle webpagina's waarin Hans en Grietje voorkomen 

 

Wat is geen zoekmachine? 

 8-12.info 

 Chrome 

 Google 

 Davindi 

 

Lees de volgende zinnen en geef aan of je iets nooit soms, meestal, vaak of altijd doet. 

 Nooit Soms Meestal Vaak Altijd  

Ik maak een overzicht van mogelijke woorden      

Ik houd bij welke woorden ik heb gebruikt.      

Ik houd in de gaten of gevonden informatie klopt.      

Aan het eind controleer ik nog een  keer of ik alle 

informatie heb. 

     

Ik zet een plan uit voor welke informatie ik waar ga 

zoeken. 

     

Ik werk met een plan bij het zoeken, het selecteren en 

het verwerken van informatie 

     

Ik denk na over wat ik nog niet weet.      

Ik maak een overzicht van de dingen die ik moet 

zoeken. 

     

Ik maak een zoek plan voordat ik ga zoeken.      

Ik kijk na het bekijken van een site welke informatie 

ik nog moet vinden. 

     

Ik ga denk na wat ik zelf al weet over het onderwerp.      

Ik kijk regelmatig of ik op de goede manier 

aan het zoeken ben. 

     

Ik denk na of er iets fout is gegaan 

wat een volgende keer beter kan. 

     

Ik kijk aan het einde wat er goed en fout ging 

Tijdens het zoeken. 

     

 

Lees de volgende zinnen en geef aan of je iets nooit soms, meestal, vaak of altijd doet. 

 Nooit Soms Meestal Vaak Altijd  

Ik kijk of de site er mooi uit ziet.      

Ik kijk wanneer de site voor het laatst is bijgewerkt.      

Ik kijk of wie de makers van de website zijn.      

Ik kijk of wat het doel van de website is.      

Ik kijk of de bronnen worden vermeld.      

Ik kijk of ik contact op kan nemen 

met de makers van de website. 

     

Ik kijk of de site veel advertenties bevat.      

Ik kijk of de links op de website werken.      
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Bijlage Q 

Matrix ontwerp 

Needs ‘Hoe dient het begeleidingstraject voor leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw op de Gabrielschool er uit te zien om hun 

informatievaardigheden te vergroten?’ 

Interventiedoel Door leerkrachten te scholen over informatievaardigheden en het belang hiervan kunnen ze leerlingen informatievaardigheden 

aanleren. Daarbij worden informatievaardigheden geïntegreerd met het stellen van onderzoeksvragen. De rol van leerkracht 

verschuift daarbij van expert naar begeleider. 

Gedragsdoelen Leerdoelen Veranderdoelen 

 Attitude Vaardigheden Kennis Signalen/omgeving Versterking/ 

Beloning of 

bekrachtiging 

Regels/afspraken 

De onderzoeker geeft 

tijdens de eerste twee 

bijeenkomsten de 

leerkrachten uit de 
bovenbouw informatie 

over het werken met 

onderzoeksvragen, 

informatievaardigheden 

en het belang van 

informatievaardigheden. 

(Les 1) 

Leerkrachten weten het 

belang van 

informatievaardigheden. 

De leerkrachten weten hoe ze 

informatievaardigheden 

geïntegreerd met 

wereldoriëntatie kunnen 
aanbieden. 

Leerkrachten van de 

bovenbouw weten wat 

informatievaardigheden 

zijn. 

  De leerkrachten 

krijgen tijdens de 

eerste bijeenkomst 

een mapje uitgereikt 
met daarin 

achtergrondinformatie 

over het ontwerp en 

alle beschikbare 

hulpmiddelen die 

gebruikt kunnen 

worden tijdens het 

ontwerp. 

Leerkrachten weten hoe 

je een aantal 

basisvaardigheden in 

Word werken. 

(afbeeldingen, opmaak, 
tabellen) 

Leerkrachten weten hoe 

ze websites kunnen 

beoordelen op 

betrouwbaarheid.  

Leerkrachten hebben 

kennis over het 

surfgedrag van 

leerlingen. 
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De onderzoeker geeft de 

leerkrachten informatie 

over hoe we dit project 

gaan werken aan het 

vergroten van 

informatievaardigheden. 

(Les 2) 

 Leerkrachten weten hoe ze de 

aangereikte materialen kunnen 

gebruiken. 

 Leerkrachten werken 

met de diverse 

aangeboden 

hulpmiddelen 

(zoekplan, 

zoekmachine, vragen 

bedenken, logboek 

leerkrachten, logboek 

leerlingen, 

beoordelingsformat 

miniwerkstuk, 

checklist 
betrouwbaarheid 

websites, 

vragenmachientje). 

 Er zijn afspraken 

gemaakt over hoe er 

gewerkt wordt met 

het zesfasenmodel 

(Brand-Gruwel & 

Walhout, 2010) 

Leerkrachten weten hoe het 

logboek voor leerkrachten en 

leerlingen werkt. 

Er zijn afspraken 

gemaakt hoe er dit 

project gewerkt 

wordt. 

Leerkrachten weten hoe de 

lessenserie voor leerlingen 

werkt. 

De onderzoeker krijgt 

door middel van de 

nulmeting inzicht in de 

beginsituatie van de 

leerlingen. 

(Les 3) 

  Leerlingen weten wat 

het zesfasenmodel is. 

Gedurende het 

ontwerp hangt er in 

elke groep één poster 

met daarop het  

zesfasenmodel (Brand-
Gruwel & Walhout, 

2010). 

Leerlingen gaan 

een 

miniwerkstuk 

maken over het 

thema ruimte. 
Daarbij wordt er 

ook gelet op de 

opmaak. 

 

Leerlingen weten het 

belang van 
informatievaardigheden. 

De leerkracht van de 

groep leert de kinderen 

hun voorkennis te 

gebruiken bij het stellen 

van onderzoeksvragen. 

(Les 4) 

Leerlingen gebruiken 

hun voorkennis om tot 

goede leervragen te 

komen. 

Leerlingen weten hoe ze samen 

moeten werken. 

Leerlingen weten hoe 

een placemat werkt. 

De leerlingen krijgen 

een placemat 

uitgereikt waarop de 

informatie 

gestructureerd kan 

worden.  

 

De leerkracht 

loopt rond 

tijdens het 

werken met de 

placemats en 

stelt zich 

coachend op. 

Leerlingen werken in 

viertallen aan één 

placemat. Pas bij het 

formuleren van 

vragen gaan ze verder 

in tweetallen. 
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De leerkracht geeft 

instructie over het 

ontstaan van het 

internet, wat 

veelvoorkomende 

extensies zijn en wat het 

internet is. 

(Les 5) 

Leerlingen weten wat 

voor invloed het 

internet heeft op de 

maatschappij. 

 Leerlingen weten hoe 

het internet ontstaan is 

en hoe het internet 

werkt.  

   

De leerkracht leert de 

leerlingen door middel 

van het zoekplan en 

vragenmachientje om 
onderzoeksvragen te 

stellen en daarbij 

deelvragen. 

(Les 6) 

Leerlingen kunnen uit 

hun hoofdvraag 

deelvragen halen. 

Leerkrachten lopen rond en 

begeleiden door middel van 

scaffolding de leerlingen om 

verder te komen met hun 
onderzoeksvragen. 

Leerlingen weten het 

verschil tussen hoofd- 

en deelvragen. 

Leerlingen maken 

gebruik van het 

stappenplan: 

‘Zoekplan’ en  
Vragenmachientje. 

De leerkracht 

vraagt door om 

op deze wijze 

goede vragen te 
krijgen.  

Een aantal goede 

vragen worden 

klassikaal 

besproken door 

de leerkracht. 

Alle vragen gaan 

eerst door de 

vragenmachine, 

voordat deze terecht 
komt in de goede 

vragencategorie. 

De onderzoeksvragen 

komen voort vanuit 

de voorkennis en zijn 

passend binnen het 

thema van 

wereldoriëntatie. 

Leerlingen kunnen het 

vragenmachientje 
toepassen.  

De leerkracht geeft de 

leerlingen instructie hoe 

zij bestanden op moeten 

slaan. De leerkracht 
leert de leerlingen een 

aantal 

basisvaardigheden van 

Word. 

(Les 7) 

Leerlingen kunnen een 

aantal 

basisvaardigheden van 

Word gebruiken.  

 Leerlingen weten hoe ze 

bestanden opslaan op de 

computer. 

  Bestanden worden 

altijd opgeslagen met 

naam+onderwerp. 

 

Mapjes worden op 
naam gemaakt. 

De leerkracht geeft de 

leerlingen instructie 

over Google en andere 

zoekmachines. 

(Les 8) 

Leerlingen weten dat 

zoekmachines bepaalde 

informatie laten zien. 

Leerlingen weten hoe Google 

zoekt op het internet.  

Leerlingen kunnen 

websites opslaan. 

De leerlingen 

gebruiken het hulpblad 

met daarop diverse 

mogelijkheden met 

zoekmachines. 

  

Leerlingen weten dat er ook 

andere zoekmachines dan 

Google bestaan. 

Leerlingen weten hoe 

een zoekmachine werkt 

en kunnen gebruik 

maken van diverse 
zoekmachines. Leerlingen weten hoe ze 

zoektermen kunnen maken 
vanuit hun deelvragen.  
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De leerkracht geeft de 

leerlingen instructie 

over hoe ze kunnen 

beoordelen of websites 

betrouwbaar zijn.  

(Les 9) 

Leerlingen kijken 

kritisch naar websites 

die zij bezoeken. 

 

Leerlingen kunnen websites 

beoordelen op 

betrouwbaarheid. 

Leerlingen weten hoe ze 

kunnen beoordelen of 

een website 

betrouwbaar is. 

De leerlingen krijgen 

van de onderzoeker 

een hulpblad 

‘Checklist 

betrouwbaarheid van 

websites’ uitgereikt. 

 Websites worden 

vooraf gescreend op 

betrouwbaarheid. 

Leerlingen weten dat 

niet alles wat te vinden 

is op het internet 

betrouwbaar is. 

De leerkracht begeleidt 

de leerlingen met het 

verwerken van de 

gevonden informatie. 

(Les 10) 

 Leerlingen kunnen de eerder 

geleerde vaardigheden 

toepassen in de verwerking. 

 Alle beschikbare 

hulpmiddelen die 

gedurende het ontwerp 

aangeboden zijn. 

De leerkracht 

stelt zich 

coachend op en 

begeleidt 

leerlingen die 

het lastiger 

vinden. 

 

De leerkracht geeft 
instructie over het 

beoordelingskader 

welke is besproken is 

les 3. De leerkracht 

loopt rond tijdens de 

beoordeling van elkaars 

werk. 

(Les 11) 

 
 

Leerlingen leren te reflecteren 
op het proces van 

informatievaardigheden 

 Leerlingen maken 
gebruik van het 

beoordelingsformat 

miniwerkstuk. 

Leerlingen 
kijken de 

gemaakte 

werkstukken van 

elkaar na en 

geven daarop 

feedback. 

 

Leerlingen leren te reflecteren 

op het product van 

informatievaardigheden 

De onderzoeker krijgt 

inzicht in de eindsituatie 

van de leerlingen. 

(Les 12) 

   Eindmeting vragenlijst   
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Bijlage R 

Overzicht ontwikkelde materialen voor het ontwerp. 

Placemat 

Het placemat model is bedoeld om samen met vier leeringen de voorkennis te activeren  

(SLO, z.j.). 

 

Opzet werkstuk 

Om leerlingen houvast te geven tijdens de uitvoering krijgen ze vooraf de opzet van de 

leerkracht uitgedeeld. Hierdoor zou het beter voor de leerlingen, leerkrachten en onderzoeker 

moeten zijn om de individuele eindproducten met elkaar te vergelijken (Zomeren, 2015). 

 

Zoekplan 

Het zoekplan is gebaseerd op het onderzoek van Sprenger (2013). De aanbevelingen vanuit 

dit onderzoek zijn eveneens verwerkt in het nieuwe zoekplan. Kinderen vullen hierbij 

gestructureerd een aantal vragen in, om zo gestructureerd inzicht te krijgen in hun 

onderzoeksvraag. In Bijlage XX kunt u het formulier vinden. 

 

Vragenmachientje 

Het vragenmachientje is een hulpmiddel voor leerlingen om hun vraag te testen aan vooraf 

opgestelde criteria. Het vragenmachientje is gebaseerd op het onderzoek van Peeters en 

Meijer (2014).  

 

Hulpblad vragen bedenken 

Omdat leerlingen moeite hebben met het stellen van de juiste vragen, heeft de onderzoeker op 

basis van het onderzoek van De Groot (2011) en Sprenger (2013) een hulpblad ontwikkeld 

om leerlingen te ondersteunen bij het stellen van vragen.  

 

Beoordeling mini-werkstuk 

Het beoordelingsformulier is ontwikkeld op basis van het zoekplan. Hiermee wil de 

onderzoeker bereiken dat de leerlingen zich meer richten op het stellen van onderzoeksvragen, 

dan op het uiteindelijke product (Zomeren, 2015). 

 

Checklist ‘Hoe betrouwbaar is deze website’. 

Dit instrument is gebaseerd op het onderzoek van Kaap & Schmidt (2007) en 

http://www.webdetective.nl/index.php/checklist geraadpleegd op december 2015. 

 

Zoeklogboek 

Het zoeklogboek draagt er toe bij om leerlingen inzicht te 

geven in hun zoekgedrag, zodat zij dit later kunnen 

gebruiken bij het maken van hun eindproduct (Walraven & 

Voogt, 2014) 

 

Poster informatievaardigheden 

De poster is ontwikkeld op basis van het zesfasenmodel 

(Brand-Gruwel & Walhout, 2010). Hierbij zijn de stappen 

vervangen door andere termen, die begrijpelijker zijn voor 

leerlingen. 

http://www.webdetective.nl/index.php/checklist
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Bijlage S 

Monitoringslogboek voor leerkrachten. 

Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

3 

Nulmeting 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. 

organisatie en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

Hoe vonden de leerlingen het invullen van 

de vragenlijst? 

 

Overige opmerkingen.  
 

Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

4 

Vragen formuleren 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  
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Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. 

organisatie en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

Hoe werkt de inzet van het logboek van de 

kinderen? 

 

Hoe ging het werken met het placemat?  

Overige opmerkingen.  
 

Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

5 

Mentaal model van internet 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. 

organisatie en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

Wat vonden de kinderen van de filmpjes?  

In hoeverre was het aanleren van extensies 

relevant? 

 

Overige opmerkingen.  
 

 

Naam leerkracht: 

Groep: 

……………….………………. 

……………….………………. 
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Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

6 

Zoekvragen formuleren 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. organisatie 

en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

Hoe ging het maken van hoofdvragen en 

deelvragen? 

 

Hoe werkte het hulpblad ‘zoekplan’?  

Hoe werkte het hulpblad ‘Vragen 

bedenken’? 

 

Hoe werkte het ‘Vragenmachientje’?  

Overige opmerkingen.  
 

 

Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

7 

Bewaren van informatie en werken met 

Word 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  
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Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. 

organisatie en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

In hoeverre hebben de leerlingen de stof 

goed begrepen? 

 

Overige opmerkingen.  
 

Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

8 

Zoekmachines 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. organisatie 

en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

In hoeverre was deze relevant?   

Zijn leerlingen naar aanleiding van deze les 

andere zoekmachines gaan gebruiken? 

 

Overige opmerkingen.  
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Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

9 

Beoordelen van website 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. 

organisatie en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

In hoeverre zijn kinderen in staat websites 

te beoordelen?  

 

Overige opmerkingen.  
 

Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

10 

Verwerken van informatie 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 



MLI-5-CPO-UE | W.S. van Zomeren | 140807 | Locatie Zwolle | 2014-2016 109 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. 

organisatie en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

Zijn kinderen voldoende in staat om alle 

gevonden informatie op de juiste manier te 

verwerken?  

 

Kon je de leerlingen voldoende 

ondersteunen tijdens het proces? 

 

Overige opmerkingen.  
 

Naam leerkracht: 

Groep: 

Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

……………….………………. 

……………….………………. 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

11 

Evaluatie op product en proces 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. organisatie 

en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

Zijn kinderen voldoende in staat om elkaar 

te beoordelen op het proces? 

 

Zijn kinderen voldoende in staat om elkaar 

te beoordelen op het product? 

 

Wat vond je van het beoordelingsformat?  

Overige opmerkingen.  
 

Naam leerkracht: 

Groep: 

……………….………………. 

……………….………………. 
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Titel ontwerp: 

Datum uitvoering: 

Les: 

Onderdeel: 

Informatievaardigheden binnen de 

bovenbouw 

………………. 

12 

Eindmeting 

Kijkpunt Aspect 

Opvallende zaken m.b.t. organisatie.  

Dit hoopt de onderzoeker te bereiken.  

Hier wil de onderzoeker specifiek op letten.  

Observaties uitvoering t.a.v. eigen gedrag.  

Observatie uitvoering t.a.v. gedrag van 

leerlingen. 

 

Observaties uitvoering t.a.v. gedrag andere 

participanten: wat verliep zoals verwacht, 

wat verliep anders, waardoor kwam dat? 

 

Voornemens volgende keer t.a.v. 

organisatie en uitvoering. 

 

Ontwerp specifiek  

Hoe vonden de leerlingen het invullen van 

de vragenlijst? 

 

In hoeverre werkte het logboek voor de 

kinderen 

 

Overige opmerkingen.  
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Bijlage T 

Logboek voor leerlingen 

Les 4: Vragen maken 

Ik weet waar de komende 

lessen over gaan 

O ja    O een beetje 

  

O nee 

Dit heb ik ervan geleerd.  

 

Dit vond ik goed gaan.  

 

Dit vond ik niet zo goed gaan.  

 

Wat vond je van het maken 

van de placemat? 
   

Wat vind je van het resultaat 

van de placemat? 
   

Hoe vond je het maken van 

de mindmap? 
   

Wat vind je van het resultaat 

van de mindmap? 
   

 

Les 5: Wat is het internet 

Dit heb ik ervan geleerd.  

 

De filmpjes vond ik. 

   

 

Les 6: Zoekvragen maken 

Dit heb ik ervan geleerd.  

 

Dit vond ik goed gaan.  

 

Dit vond ik niet zo goed gaan.  

 

Het hulpblad ‘Vragen 

bedenken’ hielp mij. 
   

Het maken van trefwoorden 

ging… 
   

Het maken van zoekwoorden 

ging… 
  

 

Het bedenken van andere 

woorden ging… 
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Het blad ‘Zoekplan’ hielp mij 

om mijn vragen kleiner te 

maken 

 
   

Het zoekmachinetje kon ik 

….. gebruiken 

    

 

Les 7: Bewaren van informatie en werken met Word 

Ik weet nu hoe ik mijn 

informatie moet opslaan 
  

Ik weet hoe ik een afbeelding 

netjes kan maken 
  

Dit vond ik goed gaan. 

  

Ik weet hoe ik mijn informatie 

netjes kan maken, 
  

 

Les 8: Zoekmachines  

Ik weet dat er meerdere 

zoekmachines bestaan die 

beter zijn voor mijn leeftijd. 
  

Ik weet hoe zoekmachines 

zoeken op internet. 
  

Ik weet hoe ik informatie kan 

bewaren om het later te 

gebruiken. 
  

Ik weet waarom ik het zoek 

logboek moet gebruiken. 
  

 

Les 9: Beoordelen van websites 

Ik weet hoe ik kan zien dat 

websites goed zijn. 
  

Het opzoeken van informatie 

ging… 
 

  

 

 

Les 10: Het maken van je miniwerkstuk 

Door deze manier van werken 

kan ik mijn informatie beter 

vinden.    

Het werken met Word ging… 
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Les 11: Elkaar beoordelen 

Het lezen van elkaars verslag 

vond ik… 
 

  

Ik heb door het lezen van 

iemand anders zijn verslag 

ook wat geleerd.    

Dit vond ik het leukste om te 

doen. 

 

 

 

Dit hoeft van mij de volgende 

keer niet meer. 

 

 

 

Als je nog iets wil vertellen, 

kan dat hier. 
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Bijlage U 

Kwantitatieve resultaten logboek voor leerlingen. 
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Bijlage V 

Kwantitatieve resultaten nul-en eindmeting. 
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Bijlage W 

Resultaten eindmeting leerkrachten op het ontwerp. 
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Bijlage X 

Vragenlijst leerkrachten organisatieanalyse. 

Beste collega, 

  

Doordat de vergadering van vanmiddag helaas niet doorgaat mis ik nu nog een stuk 

informatie van jullie die ik erg graag mee zou willen nemen in mijn Thesis. Hieronder zie je 

een aantal vragen die ik graag aan jullie gesteld zou willen hebben vanmiddag. De vragen zijn 

gebaseerd op de eerdere analyse over de school en over informatievaardigheden. Hieruit zijn 

ontwerpeisen gekomen; zoals betere afstemming en delen van visie. Deze vragenlijst gaat 

dus niet over de lessen die we gedaan hebben, maar meer over het gehele onderzoek van 

september tot nu. Dat scheelt dan ook volgende week weer tijd tijdens de bouwvergadering . 

Als ik de feedback binnen heb, schrijf ik nog een conclusie en dat kunnen we dan later een 

keer bespreken. Deze feedback is dan ook bedoeld om binnen de school mee te nemen om het 

de volgende keer nog beter te doen. 

  

Willen jullie voor zaterdag de vragenlijst retourneren? 

  

1.       In hoeverre heb je betrokken gevoeld bij het onderzoek? 

2.       Op welke punten had je hierin meer sturing gewild? 

3.       Tegen welke beperkingen liep je aan? 

4.       Wat vond je van de afstemming binnen de bouw? 

5.       Wat vond je van de afspraken die gemaakt zijn over de innovatie? 

6.       Is er door de school meer uitgewisseld over onderwijs en visie? Zo ja, wanneer en hoe? 

7.       Wat nemen we mee uit het collectieve onderzoek?  

Niet zozeer de uitvoering, maar meer het proces. 

8.       Wat nemen we niet mee vanuit het collectieve onderzoek?  

Niet zozeer de uitvoering, maar meer het proces. 

9.    .In hoeverre draagt het ontwerp bij aan organisatieontwikkeling? 

10.   Welke gebeurtenissen gedurende het onderzoek vond je nog meer van belang? 

 


