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STELLINGEN
bij het proefschrift

INSTRUCTION FOR INFORMATION PROBLEM SOLVING
Jimmy Frèrejean
8 december 2017

1. Het ogenschijnlijk gemak waarmee studenten zich op het internet voortbewegen is
geen bewijs voor hun vermogen om doordacht, systematisch, en kritisch om te gaan
met het zoeken en beoordelen van informatiebronnen. (dit proefschrift)
2. De bevinding dat modelvoorbeelden effectief zijn voor het aanleren van
informatievaardigheden onderstreept het belang van het professionaliseren van onze
leerkrachten. (dit proefschrift)
3. Informatievaardighedenonderwijs kan beter worden ingebed in verschillende vakken
over een langdurige periode dan aangeboden in losstaande cursussen. (dit
proefschrift)
4. De kwaliteit van een oplossing van een informatieprobleem hangt niet altijd samen
met de kwaliteit van het oplossingsproces, wat een grote uitdaging vormt bij het
beoordelen van iemands informatievaardigheid. (dit proefschrift)
5. Partijen die door middel van nepnieuws en alternatieve feiten de publieke opinie
pogen te beïnvloeden maken slim gebruik van de wetenschap dat onze fact-checking
skills en ons kritisch beoordelingsvermogen onvoldoende ontwikkeld zijn.
6. Als onze studenten onbewust onbekwaam zijn in informatievaardigheden en onze
leerkrachten bewust onbekwaam zijn, dan wordt het dringend tijd om onze
lerarenopleiders bewust bekwaam te maken.
7. De hoeveelheid tijd en werk benodigd voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen,
implementeren, en onderzoeken van een onderwijsinterventie wordt gemakkelijk
onderschat.
8. De kans op het vinden van de juiste oplossing wordt aanzienlijk vergroot indien men
start bij het doorgronden van het probleem, wat voor soort probleem dat ook moge
zijn.

