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Overzicht 

§  Introductie 

§  Beoordelen van informatie(bronnen) 

§  Beïnvloedende factoren 

§  Anders zoeken / Verzamelen & bewaren / Augmented reality 

§  Beoordelen van wetenschapsnieuws 

§  Infobesitas / information overload 

§  Informatievaardigheden / mediawijsheid in de bibliotheek 



Beoordelen van informatie(bronnen) 

§  Opdracht: maak de quiz ‘Kiezen met kennis’ 

§  www.kiezenmetkennis.nl 

§  Wat valt je op bij het bekijken van je score? 



Beoordelen van informatie 

Selecteer en 
verwerk informatie Bestudeer gekozen sites 

Bewaar relevante informatie 

Beoordeel sites / informatie 
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§  Aansluiting taak 
§  Auteur 
§  Doel 

–  Primair / secundair 
§  Structuur 
§  Hoeveelheid info 



Beoordelen van informatie en sites 

Selecteer en 
verwerk informatie Bestudeer gekozen sites 

Bewaar relevante informatie 

Beoordeel sites / informatie 
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§  Reputatie (organisatie achter de site) 

§  Actualiteit 

§  Soort site (informatief, internetforum, weblogs, videosites etc …) 

§  Primair / Secundair 

§  Taalgebruik 

§  Lay-out 



Intermezzo 

§  Wat bevriest er sneller: koud of warm water? 



Invloed eigen mening 



(Dis)confirmation bias 



(Dis)confirmation bias 



Principle of least effort 



Information bias 

§  Waarom we blijven zoeken naar informatie => onzekerheid 

§  Meer informatie => betere beslissing (?) 

§  Overwaarderen waarde van informatie 

§  Tegenhanger van ‘Principle of least effort’ 





Intermezzo 

§  Bij welke plaats komt de Rijn Nederland binnen? 



Anders zoeken 

§  Cloudmagic 

§  Zoeken naar afbeeldingen 

§  Ontdekken: Stumble Upon 

§  #hashtags 

§  Siri / Google Now 

§  Google Alerts / Yotify 











#hashtags 







Siri / Google Now 



Google Alerts & Yotify 



Intermezzo 

§  Als je in China lekker hebt gegeten, hoe laat je dat merken? 



Verzamelen & bewaren 

§  RSS 

§  Social bookmarking: Delicious / Diigo / Pinboard 

§  Evernote 

§  Scoop.it 



RSS 



Social bookmarking 

Delicious Pinboard 



Evernote 





Intermezzo 

§  Wie heeft de boekdrukkunst uitgevonden? 



Augmented reality 



Augmented reality 



Beoordelen van wetenschapsnieuws 

§  De zekerheid van cijfers 

§  De halve waarheid 

§  Significantie 

§  Publicatie bias 

§  Absoluut en relatief 

§  Context, context & context 



Infobesitas / information overload 

 

 

Heb je wel eens het gevoel dat je alle informatie niet meer kunt behappen? 



Infobesitas / information overload 

De kunst van: 

§  het monotasken 

§  het filteren (content curation) 

§  het indelen van je tijd 

§  het loslaten / negeren 

§  het afremmen / verlangzamen 

§  het effectief gebruiken van ICT-middelen 



Informatievaardigheden / mediawijsheid in de bibliotheek 

§  Wie is jullie doelgroep? 

§  Weet je wat hun behoefte is? 

§  Wat heb je hen te bieden? 

§  Hoe kun je ze bereiken? 

 



Intermezzo’s 





Contact 

 

 

 

 

E-mail:   saskia.brand-gruwel@ou.nl & jaap.walhout@ou.nl 

 

Twitter:   @BrandGruwel / @jaap_w / @infovaardig 

 

 


