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Google je wijs! 
 

over informatievaardigheden in het onderwijs 
 

Jaap Walhout 



Overzicht 

§  “Ik hoef niet naar school, want ik google.” 

§  Van proces naar product 

§  Omgaan met bronnen 

§  “Deze website is te wit, het is net een ziekenhuis.” 

§  “Ik weet precies wat ik doe, want ik gebruik Google heel vaak.” 

§  “Met alleen Google trucjes kom je er niet.” 



“Ik hoef niet naar school, want ik google.” 
 

Alles staat op 
internet 

Je hebt school 
niet meer nodig 

om alle informatie 
in je op te nemen 

Google = de 
nieuwe school 



Belang van informatievaardigheden 



Belang van informatievaardigheden 



Belang van informatievaardigheden 



Belang van informatievaardigheden 



“Ik hoef niet naar school, want ik google.” 
 

Alles staat op internet 

 

Je hebt school niet meer nodig om alle informatie tot je te nemen 

Google = het nieuwe leren 



Van proces naar product 

Opdracht  

 

Welke stappen zijn van belang (oftewel: moeten doorlopen worden) bij een opdracht 

waarbij je informatie moet zoeken op internet? 



Informatievaardigheden 

Definiëren Zoeken Selecteren / 
beoordelen 

Verwerken Presenteren Evalueren 

Vaststellen 
taakeisen 

Orienteren 
onderwerp 

Afbakenen 
onderwerp 

Opstellen 
vragen 

Bepalen 
zoekstrategie 

Uitvoeren 
zoekstrategie 

Evalueren 
zoekresultaten 

Scannen 
websites 

Beoordelen 
site / info 

Bewaren info 

Bestuderen 
informatie 

Beoordelen 
site / info 

Bewaren info 

Oriënteren 
taak 

Plannen 
schrijfproces 

Uitwerken 
product 

Reviseren 
product 

Evalueren 
product 

Evalueren 
proces 

Regulatie 



Het eindproduct 

Opdracht  

 

Hoe ziet een goede opbouw van een verslag eruit? 



Het eindproduct 

INHOUD OPBOUW 
Onderwerp omschrijven en 
inkaderen 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Hoofdvraag beschrijven Hoofdstuk 1: Inleiding 
Deelvragen beschrijven Hoofdstuk 1: Inleiding 
Antwoord op deelvraag 1 Hoofdstuk 2: (Inhoudelijke titel) 
Antwoord op deelvraag 2 Hoofdstuk 3: (Inhoudelijke titel) 
Antwoord op deelvraag 3 Hoofdstuk 4: (Inhoudelijke titel) 
Antwoord op deelvraag !.. Hoofdstuk 5: (Inhoudelijke titel) 
Terugkoppelen van de 
deelvragen naar de hoofdvraag 

Hoofdstuk 6: Conclusie 

Bronvermelding Bronnen 
 



Omgaan met bronnen 

§  Wat is plagiaat? 

§  En hoe ga je om met plaatjes/afbeeldingen? 

§  Ctrl-C & Ctrl-V => alleen met de juiste bronvermelding! 



Omgaan met bronnen: bronvermelding 



Omgaan met bronnen: bronvermelding 

1.  Jongeren kunnen niet internetten, Volkskrant, 2010 

2.  ANP. Jongeren kunnen niet internetten. Volkskrant. Geraadpleegd op 5 oktober 

2010, http://www.volkskrant.nl/nieuws/jongerenkunnennietinternetten.htm 

3.  Volkskrant, Jongeren kunnen niet internetten, 2010.  

4.  Volkskrant (2010). Jongeren kunnen niet internetten. Geraadpleegd op 5 oktober 

2010, http://www.volkskrant.nl/nieuws/jongerenkunnennietinternetten.htm 

5.  Jongeren kunnen niet internetten, Volkskrant, 4 oktober 2010, http://

www.volkskrant.nl/nieuws/jongerenkunnennietinternetten.htm 



Deze website is te wit, het is net een ziekenhuis 

-  Beoordelen van bronnen op internet 

-  Casussen 

-  Benzineprijzen 

-  Immigratie 

-  Schade film industrie door illegaal downloaden 

-  Mexicaanse griep 

-  Politieke partijen 



Casus: benzineprijzen 

-  Als de olieprijs stijgt, stijgt de benzineprijs dan ook? 

-  Als de olieprijs daalt, daalt de benzine prijs dan ook? 



Casus: benzineprijzen 



Casus: benzineprijzen 



Casus: Immigratie 

-  Hoe groot is de massa-immigratie uit moslimlanden? 



Casus: Illegaal downloaden 

-  Hoe groot is de schade van illegaal downloaden voor de muziek- en 

filmindustrie? 

 



Casus: Mexicaanse griep 

-  Zijn de stoffen in het griepvaccin levensgevaarlijk? 

-  Squaleen    autoimmuun ziekten 

-  Aluminiumverbindingen   Alzheimer / ADHD 

-  Thiomersal    hersenschade en autisme 



Casus: Politieke partijen 

-  Welke politieke partij heeft het grootste gat in z’n hand? 

 



Bronnen beoordelen 

Hoe ontstaan deze mythes? 

 

 

Framing 



Beoordelingscriteria 

Bruikbaar? 

 

 

Verifieerbaar? 

 

 

Betrouwbaar? 

Connectie met de taak 
Publiek 
Versheid 
Uiterlijk 

Auteur 
Referenties 
Overeenkomst met andere bronnen 

Betrouwbare organisatie? 
Primaire bron? 
Doel 
Soort website 
 



Beoordelingscriteria 

§  Wie? 

§  Wat? 

§  Waar? 

§  Wanneer? 

§  Waarom? 

§  Hoe? 



Ik weet precies wat ik doe, want ik gebruik Google heel vaak 

§  Ik kook vaak een ei, dus ik ben een goede kok. 

§  Instrumenteel vaardig ó strategisch vaardig 



Beïnvloedende factoren 

Taalvaardigheid 
Voorkennis 
Bekendheid met taakcontext 
Opvattingen over kennis 
Geloof ó weten 

Vraagstelling 
Aanwijzingen 
Taakcondities 

Hoeveelheid en type 
informatie 
Toegangsmogelijkheden 

Individuele factoren 

Context factoren 

Bron factoren 



Met alleen Google trucjes kom je er niet 

Opdracht  

 

Welke manieren/trucs ken je om een zoekopdracht te verfijnen? 



Zoek operatoren (1) 

§  + => verbatim of “woord”   exacte woorden 

§  “aanhalingstekens gebruiken”  exacte (deel van een) zin 

§  zoeken met –minteken   uitsluiten van termen 

§  filetype:ppt    specifieke bestanden 

§  10 … 20    binnen een cijferreeks 

§  site:nu.nl    binnen een website 

§  "* * uitvinder van de radio”  woorden in laten vullen 



Zoek operatoren (2) 

§  allintitle:    alleen in de titel zoeken 

§  intitle:    in de titel zoeken 

§  inurl:     onderdeel van de link 

§  cache:    zoeken in het (recente) verleden 

§  OR of |:    het één of het ander 

§  link:www.website.nl   verwijzingen naar een webpagina 

§  allintext:    woorden in de tekst 



Denk in antwoorden 

§  Geen vragen stellen! 

§  Hoe ziet de tekst er waarschijnlijk uit? 

§  Probeer te voorspellen! 

§  Staat het misschien in een bepaald type bestand? 

§  Speel met synoniemen 



Terugblik op vanochtend 

§  Beelddenker 

§  Digital natives ó digital immigrants 

§  Wikipedia 



Contact 

 

 

 

 

E-mail:   jaap.walhout@ou.nl 

 

Twitter:   @jaap_w 

 

 


