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Aanleiding

De maatschappij om ons heen verandert in hoog tempo. Globalisering, 

polarisering en flexibilisering zijn termen die we in ons dagelijks leven 

tegenkomen. De discussie 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.

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

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO). De school 

wil leerlingen voorbereiden op de veranderende samenleving. Door de 

snelle veranderingen zijn er in de toekomst andere vaardigheden nodig. 

Wereldoriëntatie is het hart binnen het Jenaplanonderwijs. In de bovenbouw 

wordt door middel van wereldoriëntatie steeds meer kennis geconstrueerd. 

Wat betekent dat leerlingen ook steeds meer hun informatie op diverse 

plekken zoeken en vinden. Het aanleren van informatievaardigheden 

ondersteunt de leerlingen tijdens het creëren van deze nieuwe kennis.

De doelstelling binnen dit onderzoek is dan ook om een antwoord te vinden 

op de vraag wat de rol is van ICT binnen de 21st century skills en daarbij 

specifiek het belang van informatievaardigheden. Het onderzoek richt zicht 

op de verbetering van informatievaardigheden van leerlingen en 

leerkrachten in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

Evaluatie

Conceptueel kader

Organisatieanalyse Innovatie-ontwerp
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Informatievaardigheden zijn in het model van Kennisnet (2016) structureel 
opgenomen. Informatievaardigheden vallen onder de paraplu digitale 
geletterdheid (Thijs, 2014). Ook andere termen vallen onder deze noemer, 
zoals ICT-(basis)vaardigheden, computational thinking skills, en 
mediawijsheid. Nederlands onderzoek (KNAW, 2012; Kennisnet, 2013) heeft 
aangetoond dat onze leerlingen redelijk goed zijn in instrumentale 
vaardigheden. Ze doen het echter slechter wanneer het gaat om structurele-
en strategische vaardigheden. De uitdaging is niet zo zeer om leerlingen te 
laten werken aan hun basisvaardigheden, maar te zorgen dat ICT gebruikt 
wordt op een constructieve manier. 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). 

Voor de analyse is er gebruik gemaakt van het activiteitenmodel van 

Engeström(1987). Het model geeft inzicht in diverse actoren die een rol spelen 

binnen een schoolorganisatie. De organisatie-analyse bestaat uit een 

praktijkanalyse en een contextanalyse. In de praktijkanalyse wordt er gekeken 

naar informatievaardigheden. In de contextanalyse wordt er gekeken naar de 

belangrijkste actoren die invloed kunnen hebben op de innovatie.
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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). 
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 87% van de 
leerlingen internet gebruikt bij het zoeken naar 
informatie. Verder komt uit onderzoek naar 
voren dat leerlingen karakteristiek gedrag 
vertonen in het zoek- en verwerkingsgedrag 
(Marzano & Heflebower, 2012; Pijpers, 2008; 
Walraven, 2008). Diverse onderzoeken 
adviseren om informatievaardigheden te 
integreren in het huidige curriculum (NextValue 
Research, 2013; Walraven, 2008; Brand-
Gruwel & Walhout, 2010). Er zijn diverse 
modellen om te leren omgaan met 
informatievaardigheden. In dit onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van het zesfasenmodelvan
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). 

Leerkrachten geven aan dat leerlingen veel coaching nodig hebben gedurende 

het stellen van onderzoeksvragen. De hulpbladen die aangeboden werden zijn 

veel ingezet. 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. 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. 

Praktijkanalyse

Hoe dient het begeleidingstraject voor leerkrachten en 

leerlingen in de bovenbouw op de Gabrielschool er uit te 

zien om hun informatievaardigheden te vergroten?’ 

In de praktijkanalyse wordt er gekeken naar welke kennis, vaardigheden en 

houdingen op het gebied van informatievaardigheden bij leerlingen uit de 

bovenbouw en leerkrachten van de school zichtbaar zijn (Van Zomeren, 2016). 

In februari en november zijn leerkrachten en leerlingen bevraagd 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). Daarnaast zijn er interviews afgenomen met 

leerlingen en leerkrachten. Ook hebben drie leerkrachten en leerlingen een 

opdracht moeten uitvoeren op het internet waarbij ze de taak kregen drie 

zoekopdrachten te vervullen. 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. Leerlingen 

schatten zich hoog in wanneer het gaat om informatievaardigheden. Ze 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. Twee op de drie leerkrachten geven aan dat 

informatievaardigheden geïntegreerd zouden moeten worden binnen het 

onderwijs op de Gabriëlschool. In de groepen worden informatievaardigheden 

voornamelijk gebruikt tijdens wereldoriëntatie. Ouders hebben tijdens de 

algemene ouderavond gelegenheid gekregen om deel te nemen aan een 

workshops over de toekomst van het onderwijs. Omgaan met informatie 

vinden ouders een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. 

Contextanalyse

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 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). Wanneer een goede onderzoeksvraag geformuleerd is, geeft dit 

richting aan het verdere onderzoek (Peeters & Meijer, 2014). 

Ontwerp

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. Het 

ontwerp richt zich specifiek op de vaardigheden ‘definiëren’, ‘zoeken’ en 

‘evalueren’. Het maken van onderzoeksvragen zal tijdens het ontwerp 

centraal staan. Het aanbieden van informatievaardigheden zal geïntegreerd 

zijn binnen de thema’s van IPC. Het ontwerp houdt rekening met de 

ontwerpeisen. 
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