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§  Zoekmachines 
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§  Beoordelen van informatie(bronnen) 

§  Beïnvloedende factoren 



Soorten bronnen & kanalen 

§  Maak een mindmap van de soorten bronnen & kanalen die je kunt 

bedenken? 



Zoekstrategieën  

§  Waar kan ik het beste zoeken?  

§  4 casussen 



Zoekstrategieën: casus 1 

Op een BBQ van vrienden ontdek je dat één van de sauzen over de datum is. 

Het label zegt: THT 01-04-12 (het is inmiddels juli) 

De gastheer zegt dat je het nog prima kunt eten & dat hij er niet ziek van is 

geworden. Je wilt toch graag die saus, dus met enige tegenzin doe je wat saus 

op je bord. 

 

Het blijft je echter niet lekker zitten. Je wil er meer over weten. Hoe ga je te 

werk? 

 



Zoekstrategieën: casus 2 

Bij diezelfde BBQ is iemand aanwezig die vindt dat gewelddadige games 

verboden moeten worden. Zelf heb je een tiener thuis die ook zulke games 

speelt, maar zich helemaal niet agressief gedraagt. 

 

Je wil er meer over weten. Hoe ga je te werk? 

 



Zoekstrategieën: casus 3 

Welke elektriciteitscentrale zorgt voor de stroomvoorziening van Las Vegas? 

 

Hoe ga je te werk? 

 



Zoekstrategieën: casus 4 

Je partner komt thuis van borrel van haar werk. Ze heeft drie glazen wijn op en 

is gewoon met de auto naar huis gekomen. Je vindt dat onverantwoord, maar zij 

zegt dat 2 glazen sowieso mag en een glas na een uur al verwerkt is door je 

lichaam. Ze zit dus aan de goede kant van de grens. 

 

Je bent het niet met haar eens en wil haar confronteren met accurate info. Hoe 

ga je te werk? 

 



Zoekstrategieën: casus 5 

Elke keer als je uit de auto stapt, krijg je een klein schokje als het portier 

aanraakt. Aangezien je dat vervelend vindt, wil je weten hoe je dat kan 

voorkomen. 

 

Hoe ga je te werk? 

 



Zoekstrategieën  

§  Zoekmachines 

§  Portals 

§  Social media 

§  Experts 

§  Specifieke sites 



Zoekmachines  

§  Welke zoekmachines ken je? 



Meta-zoekmachines  



Zoekoperatoren 

§  Welke zoekoperatoren ken je? 



Zoekoperatoren 

§  “woord” / verbatim (vroeger: +)  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 



Zoekoperatoren 

§  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 



Zoekoperatoren 

http://www.onlinephd.org/phd-in-googling/ 



Search Engine Optimization (SEO) 

§  Optimaliseren van positie webpagina in de zoekresultaten 

§  Gaming the system 

§  Technieken (o.a.): 

§  Keyword placement 

§  Link building 

§  Metadata (schema.org) 



Verder kijken dan je neus lang is (1) 



Verder kijken dan je neus lang is (2) 



Ontsnappen aan de ‘filter bubble’ 

§  Gebruik een andere zoekmachine 

§  Verwijder je cookies 

§  Verwijder je zoekgeschiedenis 

§  Zet je Facebook privacy-instellingen zo strikt als mogelijk is 

§  Zoekpersonalisatie uitzetten 

§  Zet ‘ad-targeting’ uit 

§  Ga incognito 

§  Wordt anoniem (Tor-project / Anonymizer) 

 



Beoordelen van informatie(bronnen) 

§  Opdracht: vergelijk de onderstaande 2 bronnen 

§  80% vmbo-jongeren checkt betrouwbaarheid niet (bron) 

§  Scholier blijft zitten door social media (bron) 

§  Wat valt je op? 



Scholier blijft zitten door social media 

§  Geloof niet alles wat je leest 

§  Is er echt geen wetenschappelijk onderzoek? 

§  Pasek, More & Hargittai (2009): Facebook and academic performance. 

Reconciling a media sensation with data 

§  Kirschner & Karpinski (2010): Facebook and academic performance.  

§  Junco (2011): Too much face and not enough books: The relationship between 

multiple indices of Facebook use and academic performance 



Uitsmijter 

§  Filmpje iPhone 4s/5 (bron) 
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