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Introductie 
 
Internet: we gebruiken het om boeken te kopen en een reis te boeken, maar vooral om informatie op 
te zoeken. Internet is niet meer weg te denken uit onze kennismaatschappij. 'Googlen' is een 
werkwoord geworden en synoniem voor 'iets opzoeken op internet'. Maar hoe goed zijn we in het 
vinden van geschikte informatie op het internet? Uit wetenschappelijk onderzoek (Brand-Gruwel, 
Wopereis & Vermetten, 2005; Walraven, Brand-Gruwel & Boshuizen, 2008) blijkt dat zowel kinderen, 
jongeren als volwassen vaak problemen ondervinden om snel en effectief informatie te vinden op 
internet. Het goed omschrijven van de zoekvraag, het bedenken van de juiste zoektermen, het 
beoordelen en selecteren van sites en informatie die betrouwbaar en geschikt zijn, en het combineren 
van informatie van verschillende sites geeft vaak problemen. Deze vaardigheden zijn onderdeel van 
wat men ‘informatievaardigheden’ noemt. Iemand die informatievaardig is kan informatieproblemen 
onderkennen, informatievragen definiëren, bronnen en informatie lokaliseren en evalueren en 
gevonden informatie verwerken tot een product (Brand-Gruwel, et al 2005).  
 
In het onderstaande gaan we eerst kort in op de relatie tussen mediawijsheid en 
informatievaardigheden. Daarna gaan we in op het belang van deze vaardigheden en hoe in het 
onderwijs instructie in deze vaardigheden kan bijdragen aan kritisch webgebruik door leerlingen. Tot 
slot wordt ingegaan op de rol van de docent en wordt ingegaan op hoe docenten informatievaardiger 
kunnen worden en deze vaardigheden kunnen overbrengen op hun leerlingen.  
 
Informatievaardigheden en mediawijsheid 
 
Informatievaardigheden kunnen worden gezien als een onderdeel van het concept ‘mediawijsheid’. 
Mediawijsheid kan worden gedefinieerd als: "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit 
waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en 
fundamenteel gemedialiseerde wereld" (Raad voor Cultuur, juli 2005). Mediawijsheid omvat 
informatievaardigheden, ICT-vaardigheden en netiquette. Het begrip media omvat daarbij zowel 
internet (ook b.v. weblog, forum), beeld, geluid en gedrukte media (kranten, tijdschriften, boeken). 
Informatievaardigheden vormen dus een belangrijk onderdeel van mediawijsheid. 
 
Belang van informatievaardigheden 
 
De sterke opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt dat leerlingen en 
studenten internet gebruiken als hun voornaamste bron voor informatie voor werkstukken en andere 
schoolse taken. Uit een onderzoek van Beljaarts (2006) blijkt dat 87 procent van de scholieren internet 
gebruikt bij het zoeken naar informatie. Slechts 4 procent gebruikt hiervoor boeken uit de bibliotheek.  
 
Hoewel het gebruik van internet voor werkstukken op school heel gewoon is geworden, wordt vaak 
voorbij gegaan aan het feit dat informatie zoeken op internet niet altijd zo gemakkelijk is als het lijkt. In 
de grote brei aan informatie op internet is het vaak lastig om de juiste informatie te vinden. Voordat 
internet was ingeburgerd als informatiebron, werd voor het oplossen van een informatieprobleem de 



bibliotheek geraadpleegd. De informatie die werd verkregen was al op verschillende manieren gefilterd 
en beoordeeld op betrouwbaarheid en bruikbaarheid door experts. Met de opkomst van internet is 
deze filter- en beoordelingsfunctie voor een groot gedeelte weggevallen. Dit maakt dat het beoordelen 
van websites en de informatie op websites op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en verifieerbaarheid 
een essentiële vaardigheid is geworden. Echter uit onderzoek van Walraven, Brand-Gruwel & 
Boshuizen (2008) blijkt dat leerlingen nauwelijks sites en informatie beoordelen en als ze al 
beoordelen dat dit gebeurt aan de hand van oppervlakkige criteria als lay-out, aanwezigheid van 
beeldmateriaal of de taal waarin de informatie is weergegeven. Criteria als de reputatie van de 
organisatie achter de site, het soort site (blog, forum, krant enz.) of de auteur worden niet gehanteerd. 
Het niet hanteren van dergelijke meer diepgaande criteria maakt dat sites worden geselecteerd van 
mindere kwaliteit (e.g. Van Meeuwen, Brand-Gruwel & Van Gog, 2008).  
 
Niet alleen het beoordelen van sites en informatie is een belangrijke vaardigheid geworden sinds de 
komst van internet, maar ook het hanteren van goede zoekstrategieën en bijvoorbeeld het goed 
kunnen genereren van de juiste zoektermen zijn essentiële vaardigheden om efficiënt en effectief te 
kunnen vinden wat je zoekt.  
 
Voor het internettijdperk was het al van belang om informatievaardig te zijn. Informatievaardigheden 
zijn namelijk noodzakelijke vaardigheden voor een leven lang leren. In onze huidige 
informatiemaatschappij is het belang van informatievaardigheden aanzienlijk toegenomen doordat 
men zelf de juiste informatie moet zien te vinden en beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. 
Dit maakt dat we leerlingen moeten leren deze vaardigheden binnen allerlei schoolse taken goed toe 
te passen. Deze schoolse taken kunnen variëren in complexiteit. Het zoeken naar antwoorden op 
feitvragen (In welk jaar werd de Amerikaanse president Nixon geboren?) is veelal makkelijker dan het 
vinden van informatie om meer open vragen te beantwoorden (Wat zijn de gevolgen van de 
opwarming van de aarde?) Voor deze laatste type taken is het nodig informatie van verschillende sites 
te combineren en zo een consistent geheel te vormen van de verschillende informatie-elementen. Dit 
vraagt ook dat leerlingen hypertext goed leren lezen en informatie leren combineren. Hier is een taak 
weggelegd voor het onderwijs. 
 
Informatievaardigheden en onderwijs 
 
Het is niet verwonderlijk dat het belang van het kunnen oplossen van informatieproblemen 
(informatievaardigheid) zijn weerslag vindt in het onderwijs. Niet alleen de komst van internet maakt 
het belang van deze vaardigheden essentieel, ook de vernieuwingen in het onderwijs benadrukken 
het belang. Van leerlingen en studenten wordt verwacht dat ze actief en zelfstandig kennis (leren) 
construeren, waarbij ze de informatie die tot deze kennis leidt zelf dienen te verzamelen, te verwerken, 
te integreren met eerder opgedane kennis en te organiseren en presenteren. Dit proces kan worden 
gezien als een complexe cognitieve vaardigheid. De vaardigheid bestaat namelijk uit verschillende 
deelvaardigheden die een duidelijke relatie met elkaar hebben en in elkaar grijpen: een juiste houding, 
specifieke kennis en vaardigheden. Van een dergelijke complexe cognitieve vaardigheden mag niet 
worden verwacht dat leerlingen deze zonder instructie naar behoren ontwikkelen. Echter het onderwijs 
in informatieproblemen oplossen staat nog in de kinderschoenen. De Onderwijsraad (2003) geeft aan 
dat het onderwijs een belangrijke taak heeft in het aanleren van deze vaardigheden en studenten voor 
dient te bereiden op het werken in de informatiemaatschappij, maar de raad zegt tevens dat het 
onderwijs hierin te kort blijkt te schieten. Leerlingen zijn in de huidige vorm nog te vaak passief, 
verzamelen alleen feiten en zijn nog geen echte kennisbouwers. De behoefte aan docenten die 
leerlingen informatievaardiger kunnen maken is maatschappelijk gezien evident.  
 
Rol van de docent in het onderwijs in informatievaardigheden 
 
De rol van de docent is in het overdragen van informatievaardigheden een belangrijke. In het huidige 
onderwijs wordt door docenten aan leerlingen en studenten opdrachten gegeven waarbij ze zelf 
informatie moeten zoeken en verwerken in een product. Zoals uit onderzoek blijkt, is dit zoeken en 
vinden van geschikte informatie niet altijd gemakkelijk. Leerlingen hebben behoefte aan goede 
voorbeelden en ondersteuning van dit proces en moeten leren informatievaardigheden effectief en 
efficiënt in te zetten. Momenteel worden, vaak met medewerking van medewerkers van een 
mediatheek, binnen scholen lessen verzorgd over het zoeken en vinden van informatie, maar een 
integratie van deze vaardigheden in het dagelijkse vakinhoudelijke onderwijs blijft vaak achterwege. 
De docent kan hierop voortborduren door instructie in deze vaardigheden in te bouwen in het 



vakinhoudelijke onderwijs. Dat betekent dat de docent opdrachten formuleert waarbij leerlingen 
informatie moeten zoeken om de taak te volbrengen. Bijvoorbeeld, maak samen met een klasgenoot 
een stripverhaal (twee A4-tjes) over de opkomst van Adolf Hitler. Het is niet alleen belangrijk om 
leerlingen dit soort opdrachten te geven, maar daarnaast is het van belang extra instructie en 
ondersteuning te geven. Bijvoorbeeld door samen een mindmap te maken van criteria die gebruikt 
kunnen worden om websites en informatie te beoordelen op betrouwbaarheid en bruikbaarheid, of 
door samen te bespreken hoe zoektermen kunnen worden gegenereerd. Het inbouwen van dit type 
instructie en ondersteuning neemt lestijd in beslag en kan ten koste gaan van de aandacht die wordt 
besteed aan de vakinhoud. Uit onderzoek van Walraven, Brand-Gruwel en Boshuizen (submitted) 
blijkt echter dat leerlingen (3VWO) die onderwijs kregen in geschiedenis gecombineerd met instructie 
in informatievaardigheden betere cijfers voor geschiedenis behaalden dan de leerlingen die alleen het 
vakinhoudelijke onderwijs kregen aangeboden.  
 
 
 
 
 
Een cursus voor docenten 
 
Om docenten te ondersteunen bij het geven van onderwijs in informatievaardigheden hebben het 
Ruud de Moor Centrum en het Centre for Learning Sciences and Technologies een cursus voor 
docenten ontwikkeld. 
 
De cursus 'Informatievaardigheden voor docenten' geeft docenten de kennis en vaardigheden om 
onderwijs te ontwerpen voor leerlingen, om hen te stimuleren op een effectieve en efficiënte wijze 
informatie te zoeken. Aan de hand van verschillende taken krijgt de cursist inzicht in de eigen 
informatievaardigheden en ervaart en leert welke aspecten van belang zijn bij het oplossen van 
verschillende typen informatieproblemen. Zo wordt aandacht besteed aan verschillende 
zoekstrategieën, de criteria die kunnen worden gebruikt om bronnen (websites) en informatie te 
beoordelen. Ook het verwerken van gevonden informatie tot een product worden benadrukt, waarbij 
zaken als plagiaat de revue passeren.  
 
De cursus is opgezet volgens de principes van blended learning en het werken aan realistische taken. 
Via bijeenkomsten en onderwijs aangeboden via een elektronische leeromgeving werken de cursisten 
aan praktijkgerichte taken, waarop ze feedback krijgen van de docenten en medecursisten. Aan het 
eind van de cursus heeft de cursist voor het eigen vakgebied verschillende opdrachten voor leerlingen 
ontworpen en heeft inzicht in hoe informatievaardigheden in het onderwijs kunnen worden 
geïntegreerd. 
 
Voor meer informatie over de cursus kijk op www.informatievaardig.nl 
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