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Inleiding

Leermiddelen kiezen en doorgaande lijn samenstellen
Deze leermiddelengids helpt leesconsulenten en scholen die samenwerken binnen de Bibliotheek op school voor het
basisonderwijs (bo) bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. Daarbij kunnen
ze door leermiddelen te combineren ook een doorgaande lijn samenstellen. Achter in de gids is hier een voorbeeld van
opgenomen.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school bo is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs waarbij bibliotheken scholen ondersteunen
bij de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van hun leerlingen. Met deze aanpak kunnen bibliotheken
op deze onderwerpen op een structurele en effectieve, ondersteunende manier samenwerken met scholen en zo
invulling geven aan hun rol als wegwijzer1 in de moderne (media)samenleving.

Informatievaardigheden
Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van de voor de toekomst van jongeren zo belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden.
Hierbinnen richt de Bibliotheek op school zich vooralsnog op informatievaardigheden. Bibliotheken hebben al langere
tijd expertise op dit gebied: zij leren burgers sinds lang wegwijs worden in het groeiende informatieaanbod en fungeren
ook zelf als toegangspoort of warenhuis voor informatie.

Tools en handreikingen
Om bibliotheken te helpen bij het aangaan en behouden van een goede en structurele samenwerkingsrelatie met
scholen zijn verschillende tools en handreikingen ontwikkeld. Deze Leermiddelengids voor informatievaardigheden is
daar een voorbeeld van. Meer tools zijn te vinden in de toolkit op http://vo-bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/aande-slag/toolkit-openbaar.html.
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1 - De Visie Mediawijsheid 2016-2018 van de Koninklijke Bibliotheek noemt drie rollen voor bibliotheken: warenhuis, wegwijzer en werkplaats.
Als wegwijzer dragen bibliotheken bij aan het (media)vaardiger maken van mensen, opdat zij kunnen participeren in de huidige
mediasamenleving. (Bron: Mediawijsheid en de Openbare Bibliotheek: van warenhuis naar wegwijzer tot werkplaats. Visie Mediawijsheid
Koninklijke Bibliotheek 2016-2018. https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/visie_mediawijsheid_kb_final.pdf)

Hoe gebruik je de leermiddelengids?

Leermiddelen vergelijken en kiezen
Deze gids helpt je om binnen de Bibliotheek op school bo scholen te adviseren bij de inzet van landelijk beschikbare
leermiddelen voor informatievaardigheden2. De gids bevat zowel losse lessen en projecten als methodes voor één of
meer jaren. Je kunt ze vergelijken op inhoud en inzetbaarheid en die leermiddelen kiezen die het best passen bij de
behoefte van de school of docent.

Zelf doorgaande lijnen samenstellen
Met de leermiddelen in deze gids kun je ook zelf een doorgaande lijn samenstellen, zodat de school meer leerjaren
achtereen in opbouwende moeilijkheidsgraad kan werken aan informatievaardigheden. Achter in de leermiddelengids
laten we zien hoe een dergelijke doorgaande lijn eruit kan zien.

Hoofdindeling
De hoofdindeling van de gids helpt je bij het maken van een eerste selectie. De leermiddelen zijn als volgt ingedeeld:
• Leermiddelen voor meer leerjaren: leermiddelen voor informatievaardigheden voor meer leerjaren.
• Leermiddelen voor specifieke leerjaren: leermiddelen voor informatievaardigheden voor één leerjaar.
• Losse lessen: leermiddelen die bestaan uit één of meerdere los inzetbare lessen. Dit kunnen ook afzonderlijke lessen
informatievaardigheden zijn uit een leermiddel voor het bredere onderwerp mediawijsheid.
• Nadruk op een ander onderwerp: leermiddelen waarin wel aandacht is voor informatievaardigheden, maar die een
ander hoofdonderwerp behandelen (bijvoorbeeld mediawijsheid).
• Toepassen van informatievaardigheden: leermiddelen waarbij leerlingen de informatievaardigheden vooral moeten
toepassen. Er is dan geen of beperkt sprake van instructie over en oefening in het gebruik van de voor de opdracht
benodigde informatievaardigheden.

Inhoudelijke beschrijving
Bij elk leermiddel staat een beschrijving van de opzet en de inhoud aan de hand van een aantal vaste onderwerpen.3
Deze beschrijving bestaat steeds uit twee pagina’s.
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Op de eerste pagina vind je een beschrijving van:
• Naam, uitgever, jaar van uitgave, inhoud, kosten en de doorlooptijd van het leermiddel.
• Aandacht voor de drie hoofdthema’s van informatievaardigheden.
• De inzetbaarheid van het leermiddel.
• De aandacht voor de noodzakelijke stappen voor het oplossen voor informatievraagstukken.
• Aandacht voor verschillende bronnen.
• De didactiek van de opdrachten in het leermiddel.

2 - Bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) bieden soms leermiddelen die alleen lokaal of regionaal zijn af te nemen.
Deze leermiddelen zijn niet in deze gids opgenomen. Informeer bij uw eigen POI of bibliotheek naar het eventuele aanbod hiervan.
3 - De onderwerpen waarop de leermiddelen worden beschreven zijn geselecteerd op basis van onderzoek naar de voor een goede overdracht
van informatievaardigheden belangrijke aspecten. In principe geldt dat hoe meer van deze aspecten in het leermiddel terugkomen, hoe
vollediger het leermiddel voor wat betreft de inhoud en aanpak die voor leermiddelen voor informatievaardigheden wenselijk wordt geacht.

Op de tweede pagina lees je:
• of de leerling inzicht krijgt in het belang van informatievaardighenden en zijn eigen voortgang daarin;
• aan welke deelvaardigheden4 van de stappen voor het oplossen van informatievraagstukken wordt gewerkt;
• wat je verder nog moet weten over het leermiddel.

Symbolen en bullets: aan of uit
Voor de beschrijving van de leermiddelen werken we met een aantal symbolen en bullets. Deze kunnen aan of uit staan.
‘Aan’ betekent dat dit aspect in het leermiddel terugkomt. Het symbool of de bullet met bijbehorende tekst is dan oranje
of donkergrijs. Is het symbool of de bullet lichtgrijs, dan zie je waar het leermiddel geen of nauwelijks aandacht aan
besteedt. Zo krijg je snel inzicht in de volledigheid van het leermiddel.
Voorbeeld 1:
Dit leermiddel geeft wel aandacht aan de vaardigheid ‘zoeken van informatie’.

Dit leermiddel geeft geen aandacht aan de vaardigheid ‘zoeken van informatie’.

Voorbeeld 2:
In dit leermiddel is wel een expliciete rol voor de Bibliotheek weggelegd.

In dit leermiddel is geen expliciete rol voor de Bibliotheek weggelegd.

Op de volgende pagina’s vindt u een toelichting bij de symbolen.

Webpagina voor aanvullende en meest actuele informatie
Per leermiddel vind je onderaan iedere tweede pagina steeds een link naar de webpagina van het leermiddel. Hier staat
de meeste actuele informatie en kun je je eindoordeel over het leermiddel vormen. Wij adviseren dit altijd te doen
alvorens definitief voor de inzet van een leermiddel te kiezen.

Index
Wil je snel naar een specifiek leermiddel om te beoordelen in hoeverre dit geschikt is? Gebruik dan de leermiddelenindex
achter in de gids. Klik op een leermiddel of blader naar de opgegeven pagina.

4 - Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) heeft een voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden
ontwikkeld. Dit is gebaseerd op een zes-stappensystematiek voor het omgaan met informatieproblemen. Hierbij zijn voor iedere stap deelvaardigheden benoemd die een iemand moet beheersen om voldoende informatievaardig te zijn. Zie voor meer informatie de website over
het curriculum van de toekomst van SLO: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informa
tievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankader.
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Toelichting symbolen

Hoofdstappen bij het oplossen van informatievraagstukken
De leerling leert informatie zoeken.

De leerling leert informatie beoordelen.

De leerling leert informatie verwerken in een presenteerbare vorm
(Bijvoorbeeld een werkstuk, verslag of spreekbeurt.)

Inzetbaarheid van het leermiddel
Er is een explicite rol voor de Bibliotheek weggelegd in het leermiddel.

Er is een leerkrachtenhandleiding aanwezig.

Het leermiddel kan geïntegreerd worden binnen een ander vak/in het curriculum.

Er zijn duidelijke tussenstappen en einddoelen geformuleerd in de beschrijving van het leermiddel.

Er is sprake van niveauopbouw in het leermiddel.
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Er is een hulpmiddel voor de leerlingen voor het vastleggen van de stappen en de voortgang.

5 t/m 8

Groepen waarin het leermiddel kan worden ingezet.

1-4-6-8

Kerndoelen waar het leermiddel bij aansluit (zie toelichting volgende pagina).

Bronnen
Het leermiddel geeft aandacht aan online bronnen.

Het leermiddel geeft aandacht aan offline bronnen.

Opdrachten
Opdrachten werken toe naar een concreet eindproduct.

Opdrachten bevatten voor leerlingen herkenbare vraagstukken.

Opdrachten leren stappen voor het oplossen voor informatieproblemen.

Er zijn reflectiemomenten over de opbrengsten van de stappen na iedere opdracht.

Leerlingen kunnen samenwerken bij het maken van de opdrachten.

De opdrachten maken gebruik van verschillende soorten media.
(bijvoorbeeld kranten, online media, encyclopedieën en tijdschriften).

Toelichting bij ‘kerndoelen’
In het laatste blokje in de sectie ‘Inzetbaarheid van het leermiddel’ noemen we de kerndoelen waar het leermiddel bij
aansluit (voor zover benoemd door de makers van het leermiddel). De kerndoelen worden beschreven aan de hand van
de kerndoelennummers van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO. In het kerndoelenboekje van
SLO vindt u de bijbehorende beschrijvingen van deze kerndoelen. De kerndoelenkaarten van SLO geven een verkort
overzicht van alle kerndoelen.

Toelichting jaartal bij leermiddelen
Onder de titel van het leermiddel staat steeds een jaartal vermeld. Dit is het jaar van de meest recente uitgave of, in het
geval van een website, de meest recente update. Het is daarmee tevens het jaartal van de versie waar de beschrijving
van het leermiddel in deze gids op is gebaseerd.
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Symbolenkaart
Hoofdstappen die aan bod komen
Informatie zoeken.
Informatie beoordelen.
Informatie verwerken.

Inzetbaarheid van het leermiddel
Rol voor Bibliotheek.
Leerkrachtenhandleiding.
Te integreren in vak of 		
curriculum.
Duidelijke tussenstappen en
einddoelen.
Niveauopbouw.
Hulpmiddel stappen en 		
voortgang.
5 t/m 8 Groepen.
1 - 4 - 6 - 8 Aansluiting kerndoelen.
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Bronnen
Aandacht voor online bronnen.
Aandacht voor offline bronnen.

Opdrachten
Werken aan een concreet eindproduct.		

Reflectie op opbrengst stappen.

Herkenbare vraagstukken.			

Samenwerken.

Stappen worden aangeleerd.			

Verschillende soorten media aan bod.

Leermiddelen voor meerdere
leerjaren
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Leermiddelen voor meerdere leerjaren

Op Expeditie
Noordhoff Uitgevers (2010)

Op Expeditie is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8 voor het
maken van spreekbeurten en werkstukken. Leerlingen leren informatie
selecteren, ordenen, interpreteren en verwerken. De leerlijn bestaat uit
vier niveau’s. Op elk niveau doorlopen leerlingen de zes stappen voor het
oplossen van informatievraagstukken die gebaseerd zijn op de Big6. De
methode is flexibel inzetbaar. De leerkracht kan zelf bepalen in welk jaar
en op welk moment in het curriculum hij met Op Expeditie start. Per
leerjaar kan een niveau worden behandeld, maar de stof kan ook in één
jaar op verschillende niveaus worden ingezet. Naast het lesmateriaal is
er een website voor leerlingen met extra informatie bij de verschillende
stappen in de vorm van filmpjes. Daarnaast biedt de website inspiratie
voor onderwerpen bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.
Kosten (2017): Handleiding niveau 1: € 29,10. Handleiding niveau 2, 3 of 4:
€ 39,10 per handleiding. Leerwerkboek niveau 2 of 3: € 21,55 per set van 5
exemplaren. Optionele digiboardsoftware: € 190,- per jaar.
Gemiddelde doorlooptijd: 10 weken lang één lesuur per week.

1-4-6-8

5 t/m 8
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen

ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Op Expeditie is goed te integreren binnen het vak Nederlands of andere vakken waarin het maken van werkstukken
en spreekbeurten aan bod komt.
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Website
http://www.op-expeditie.nl

Leermiddelen voor meerdere leerjaren

Blits studievaardigheden
Delubas Educatieve Uitgeverij (2008-2013)

Blits studievaardigheden is een doorgaande leerlijn voor groep
5 t/m 8. Kinderen leren verschillende informatiebronnen lezen, begrijpen
en verwerken, waaronder internet. Blits biedt een programma voor 1 les
per week met in totaal 32 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in
4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets. De
lessen van een lesblok zijn opgebouwd rond een thema (bijvoorbeeld
piraten, wintersport, dieren in de natuur). De methode sluit aan bij de
Cito-toetsen. Leerlingen kunnen zowel begeleid als zelfstandig werken
met Blits. Het materiaal bestaat uit een verschillende boeken, een
digibordcomponent en een digitale toetsomgeving.
Kosten (2017): Werkboek (5 exemplaren) € 19,75; Antwoordenboek
€ 9,-; Bronnenboek € 23,-; Handleiding € 90,-; Digitaal basislicentie
(3 gebruikers) € 95,00; Digitaal extra licentie € 30,00; Digitale
toetsomgeving € 1,00 per ingevoerde leerling per schooljaar.
Gemiddelde doorlooptijd: 1 les per week, in totaal 32 lessen per leerjaar.

5 t/m 8

3-4-6-7-10-11-12
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen

ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• De leerling krijgt voornamelijk inzicht in het deel van informatievaardigheden dat gaat over het interpreteren van
bronnen en informatieverwerking. Dit wordt aangeleerd in de bredere context van studievaardigheden.
• De lesstof bevat veel en gevarieerde opdrachten. Het is een aantrekkelijk vormgegeven leermiddel dat goed aansluit
bij de leefwereld van de doelgroep.
• Er is geen sprake van een concreet eindwerkstuk, maar wel van veel opdrachten en afsluitende toetsen.

Website
http://www.delubas.nl/Onze-producten/Methodes-en-lesmaterialen/Blits-studievaardigheden/Productinformatie
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Leermiddelen voor meerdere leerjaren

Leerlijn Mediawijsheid
Bibliotheek Zuidoost Fryslân (2015)

De doorgaande Leerlijn Mediawijsheid van Bibliotheek Zuidoost Fryslân
voor groep 3 t/m 8 bestaat uit een verzameling lessen per leerjaar van
het basisonderwijs. Iedere les is ook afzonderlijk beschikbaar en kan los

Zuidoost Fryslân

van de leerlijn ingezet worden als aanvulling op het curriculum. In de
lessen ‘Slimmer zoeken’ leren leerlingen in groep 5 en 6 welke bronnen
er zijn om informatie te zoeken en hoe hier slim gebruik van te maken. In
de lessen voor groep 7 en 8 staat Google centraal en leren leerlingen de
betrouwbaarheid beoordelen. In de les ‘Biebs vs Google’ leren leerlingen
informatie- en zoekvaardigheden toepassen op zowel klassieke als
digitale informatiebronnen.
Kosten (2017): Lessen ‘Slimmer zoeken’ groep 5-6: € 484,-; groep 7-8:
€ 484,-. Lessen ‘Bieb vs Google’: € 302,50. (Lesmaterialen zijn digitaal.)
Gemiddelde doorlooptijd: ’Slimmer zoeken’ bevat per leerjaar 3 lessen
van 60 minuten. ‘Biebs vs Google’ duurt 90 minuten.

3 t/m 8

4-5-34-35-36
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STAPPEN

BRONNEN

Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken

Presenteren

• structuur doorgronden

Evalueren en beoordelen

• zoekresultaten interpreteren

• zoekopdrachten samenstellen
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Er is aandacht voor zowel traditionele als online bronnen. De nadruk ligt echter meer op online bronnen.
• In het leermiddel is wel aandacht voor het uitvoeren van informatieopdrachten en het kiezen en toepassen van
informatie, maar er is niet voorzien in het verwerken van informatie in een concreet eindproduct zoals bijvoorbeeld
een werkstuk.

Website
http://www.leerlijnmediawijsheid.nl
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Leermiddelen voor meerdere leerjaren

Ajodakt informatieverwerking
ThiemeMeulenhoff (2001-2006)

Met de werkboeken van Ajodakt leren de leerlingen verschillende
informatiebronnen raadplegen en de verkregen informatie interpreteren.
In het lesmateriaal komen realistische teksten en bronnen aan bod;
zoals advertenties, folders, formulieren en tabellen. Ook wordt gewerkt
met naslagwerken zoals een woordenboek of encyclopedie. Ajodakt
Informatieverwerking bestaat uit werkboeken met bijbehorende
antwoordboeken. Elk boekje bevat 23 taken, waarvan 4 toetsen.
Kosten (2017): Werkboek (5 exemplaren) € 35,30. Antwoordenboeken zijn
gratis online beschikbaar in PDF.
Gemiddelde doorlooptijd: Ieder boekje bestaat uit 23 lessen en 4 toetsen.
De leerkracht kan zelf bepalen in hoeveel tijd deze behandeld worden.

3-4-6

5 t/m 8
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Dit lesmateriaal besteedt uitgebreid aandacht aan het interpreteren van (veelal in de werkboeken aangeboden)
informatie. Andere aspecten van informatievaardigheden komen niet aan bod.
17

Website
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/zelfstandig-werk/informatieverwerking

18

Leermiddelen voor specifieke
leerjaren

19

Leermiddelen voor specifieke leerjaren

Een schat aan informatie
Kinheim Educatieve Uitgeveri (2012)

In dit werkboek leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben voor
het maken van spreekbeurten, werkstukken en presentaties. In het eerste
deel leren leerlingen informatie zoeken, selecteren en gebruiken. Daarbij
komen diverse informatiebronnen aan bod, van websites en kranten tot
musea en encyclopedieën. Het tweede deel gaat over het maken van een
samenvatting en wat daarvoor belangrijk is: inzicht in tekstopbouw, het
selecteren van informatie uit een tekst en het onderscheiden van hoofden bijzaken. In het laatste deel worden leerlingen stap voor stap begeleid
bij het maken van een werkstuk over een eigen onderwerp en kunnen ze
de geleerde vaardigheden direct toepassen.
Kosten (2017): Werkboek € 6,95; Werkboeken (set van 5): € 29,95;
Lerarenhandleiding € 9,50.
Gemiddelde doorlooptijd: De lesstof bestaat uit 11 opdrachtenbladen
waar het maken van een werkstuk en een presentatie onderdeel van zijn.
De leraar kan zelf bepalen in hoeveel tijd de lesstof behandeld wordt.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN

Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Een schat aan informatie kan geïntegreerd worden in het vak Nederlands of een ander vak waarbij werkstukken
gemaakt worden.

Website
http://www.kinheim.com/619-een-schat-aan-informatie.html
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Losse lessen
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Losse lessen

FF Zoeken!
Teleac/SchoolTV (2006)

Het SchoolTV programma FF Zoeken bestaat uit zes afleveringen die
gratis online te bekijken zijn, maar ook te koop zijn op DVD. Kinderen
leren bewust omgaan met media en informatiebronnen. Ze worden
gestimuleerd zelfstandig binnen diverse bronnen op zoek te gaan naar
een onderwerp of vraag. Ook leren ze dit proces verwerken in een verslag.
In de eerste vier afleveringen van FF Zoeken! zetten twee kinderen een
spannende speurtocht op touw. Hiervoor maken ze een stappenplan, doen
ze aan bronnenonderzoek en schrijven ze een verslag. In de laatste twee
delen van de serie is te zien hoe een groep kinderen deze vaardigheden
toepast. Het is een vakoverschrijdend project dat gebruikt kan worden
voor Nederlands, wereldoriëntatie, natuuronderwijs, mediaeducatie en
kunstzinnige oriëntatie.
Kosten (2017): De afleveringen zijn gratis te bekijken via de website van
SchoolTV. Via de webshop is de serie op DVD te koop voor € 17,50.
Gemiddelde doorlooptijd: 6 afleveringen/lessen.

6 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• FF Zoeken! kan geïntegreerd worden in het vak Nederlands of een ander vak waarbij werkstukken gemaakt worden.
• In de handleiding voor de leerkracht worden reflectiemomenten sterk aangeraden. Hierbij kan aandacht besteed
worden aan het inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden van de leerling.
25

In de lessen wordt het zoeken in de bibliotheek behandeld. Hier kan eventueel een les in de bibliotheek aan
worden gekoppeld.

Website
http://www.schooltv.nl/programma/ff-zoeken

Losse lessen

Slimmer zoeken en vinden
Openbare Bibliotheek Amsterdam (2013)

Het project Slimmer zoeken en vinden maakt leerlingen uit groep
6 wegwijs in de wereld van informatie. Het project bestaat uit een
voorbereidende les in de klas en een les in de bibliotheek. Leerlingen leren
informatievaardigheden voor het maken van een werkstuk, spreekbeurt
of boekbespreking. Voorafgaande aan het bibliotheekbezoek ontvangt de
docent een werkboek voor de leerlingen. In de klas werken de leerlingen
met behulp van het werkboek aan allerlei opdrachten waarmee ze
doelbewust en efficiënt informatie leren zoeken, selecteren en verwerken.
Daarbij komen verschillende bronnen aan bod, zoals (woorden)boeken,
kranten, tijdschriften, atlassen en het internet.
Kosten (2017): Met lidmaatschap OBA € 50,-; Zonder lidmaatschap OBA
€ 100,-.
Gemiddelde doorlooptijd: Eén voorbereidende les in de klas en een
groepsles in de Bibliotheek.

groep 6

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• De leerlingen maken kennis met de stappen voor het oplossen van een informatieprobleem, maar de aandacht gaat
vooral uit naar het zoeken en vinden van informatie.
• De leerlingen oefenen niet met het verwerken van informatie in een eindproduct. Zij krijgen hiervoor wel tips en
trucs aangereikt.
Dit is een Bibliotheekproduct met een voorbereidende les in de klas en een groepsles in de Bibliotheek. De les
in de Bibliotheek duurt ongeveer een uur. Er is minimaal 1 begeleider per 12 kinderen aanwezig.

Website
http://educatie.oba.nl/product/6175617.groepsbezoek-snel-leren-zoeken-en-vinden.html
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Losse lessen

BieppStore
Cubiss (2014)

BieppStore is een interactief en multimediaal bibliotheekbezoek voor
groep 6. Leerlingen leren met een tablet op een speelse manier zoeken
in de bibliotheek (op school). Daarbij maken ze kennis met onder
meer kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en gedichten. Ook
leren leerlingen zoeken in de catalogus en de fysieke collectie van de
bibliotheek. De basis voor dit product is een app. Leerlingen werken bij
BieppStore in groepjes. Ter voorbereiding is een Digiles beschikbaar. Met
het behalen van het BieppStore Diploma hebben de leerlingen laten zien
dat ze de weg kennen in de bibliotheek, dat ze weten hoe ze moeten
zoeken en welke mogelijkheden de bibliotheek heeft om aan geschikte
informatie te komen.
Kosten (2017): € 30,40 per licentie voor 10 groepen van 3 à 4 leerlingen. Set
van 9 verschillende BieppStore kredietkaartjes € 4,10.
Gemiddelde doorlooptijd: De les bestaat uit een bibliotheekbezoek van
60 minuten. De leerkracht verzorgt de voorbereidende les.

groep 6

aansluiting kerndoelen niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• In de ideale opzet wordt de voorbereidende les in de klas verzorgd door de leerkracht. Het is ook mogelijk om de
voorbereidende les in de bibliotheek uit te voeren. Reserveer voor het gehele groepsbezoek dan 90 in plaats van 60
minuten.
• Met de inlogcode voor de bibliotheek kan ingelogd worden op de tablet in de app BieppStore om deze te bekijken
en te testen.
Voor de uitvoering van het bezoek aan de bibliotheek zijn 5 à 6 iPad of Android tablets met een internetverbinding
nodig, afhankelijk van de groepsgrootte. Per licentie kunnen maximaal 10 groepen gelijktijdig aan de slag.

Website
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/bieppstore
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Losse lessen

Geheim Agent A.A.P.
De Koninklijke Bibliotheek (2015)

Geheim Agent A.A.P. brengt kinderen op een leuke en educatieve manier in
aanraking met informatievaardigheden. De kinderen spelen het grappige
online avontuur ‘Geheim Agent A.A.P en de Gekwelde Kwal’ en de docent
of ouder krijgt een eerste indruk van hun informatievaardigheden. Het
spel behandelt de onderwerpen ‘formuleren van de zoekvraag’, ‘bepalen
van de zoekstrategie’, ‘selecteren en beoordelen van informatie’ en
‘presenteren van informatie’. De quiz is geschikt voor PC’s en Tablets.
Eind 2016 is in het kader van de Week van de Mediawijsheid een nieuw
spelavontuur uitgebracht, ‘Geheim Agent A.A.P. en de geheimen van
Lollywood’. In dit nieuwe spel staat de betrouwbaarheid van het nieuws
(wat is echt en wat is nep) centraal.
Kosten (2017): Gratis online toepassing. Een promotiepakket (posters,
stickers, ansichtkaarten en factsheets communicatie naar scholen)
kost € 12,-.
Gemiddelde doorlooptijd: Het spel kan in een les gespeeld worden.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• In het spel komen veel aspecten van informatievaardigheden aan bod, maar vooral als (een enkele) toetsvraag en een
korte toelichting op het antwoord. Er wordt in het spel zelf niet geoefend met de vaardigheden.
31

Website
http://geheimagentaap.nl

Losse lessen

Webdetective
Rijnbrink Groep & Biebsearch (2013)

Webdetective is een online toepassing waarmee leerlingen leren hoe
je kritisch naar informatie kijkt, hoe je de juiste vragen stelt en hoe je
optimaal gebruik kunt maken van onder andere Google. Daarnaast
wordt de opgedane kennis direct in de praktijk gebracht met behulp van
een internetspeurtocht. Het lesmateriaal is ingedeeld in 4 onderdelen:
oriënteren op een onderwerp en goede vragen formuleren, kritisch naar
websites kijken en bronnen controleren, informatie zoeken en informatie
vinden.
Kosten (2017): De website en de modules zijn gratis online toegankelijk.
De leerkrachtenhandleiding is gratis te downloaden, de antwoorden op
de krakervragen kunnen per mail opgevraagd worden.
Gemiddelde doorlooptijd: 4 lessen.

bovenbouw
t/m het mbo

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Webdetective richt zich specifiek op informatievaardigheden op het internet.
• Het kan gebruikt worden als aanvullend materiaal naast andere vakken of tijdens projecten.
• Reflectie op de antwoorden en de opbrengst van de gehanteerde zoekstrategieën is afhankelijk van de begeleiding/
nabespreking door de leerkracht.
Rondom dit programma is een speciale training voor leerkrachten ontwikkeld die Bibliotheken kunnen
aanbieden.

Website
http://www.webdetective.nl
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Losse lessen

Slim zoeken op internet
De Wereld van Bovenaf (2013)

In Slim zoeken op internet worden tips en adviezen gegeven om sneller
en betere zoekresultaten te krijgen bij het gebruik van Google en andere
zoekmachines en websites. Slim zoeken is niet alleen geschikt voor
kinderen, maar voor iedereen die iets meer wil weten van zoekmachines
en internetinformatie. Mediawijzer.net raadt het boek dan ook aan voor
leerkrachten die hun eigen vaardigheden willen bijspijkeren. Het boek is
ook geschikt als naslagwerk in de klas of als aanvullend lesmateriaal. De
hoofdstukken uit Slim Zoeken kunnen in lesvorm worden gecombineerd
met opdrachten. Een digitale serie Slim Zoeken inclusief leerlijn is in
ontwikkeling.
Kosten (2017): Boek € 17,50.
Gemiddelde doorlooptijd: Dit is een boekje met tips dat als een
naslagwerk kan dienen en in losse lessen kan worden ingezet.

5 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Het boek bevat veel tips en adviezen over zoeken op internet. Volgens Mediawijzer.net bevat het boekje echter
misschien te veel moeilijke tekst voor de leeftijdsgroep. Het is in ieder geval het meest geschikt voor de hogere
groepen en ook voor leerkrachten.
35

De Bibliotheek kan adviseren bij het gebruik van het boek door de leerkracht. De bibliothecaris kan het boek
ook aan leerkrachten zelf aanraden als professionaliseringsmateriaal.

Website
http://www.sprengeronderwijs.nl/slim-zoeken-op-internet

Losse lessen

Voorbeeldlessen uit de workshop
informatievaardigheden voor leerkrachten
Kennisnet (2016)
In de online Workshop Informatievaardigheden voor leerkrachten
leren docenten stapsgewijs wat informatievaardigheden zijn en hoe
ze met eigen leerlingen aan de slag kunnen. De workshop bevat twee
uitgebreide voorbeeldlessen en vier lesideeën die leerkrachten kunnen
gebruiken voor de invulling van lessen informatievaardigheden voor
leerlingen. In de lessen voor leerlingen kunnen ze ook gebruik maken van
bepaalde onderdelen van de workshop voor leerkrachten, zoals de uitleg
van het ‘Big 6’ model.
Kosten (2017): Gratis beschikbaar via de website.
Gemiddelde doorlooptijd: De twee voorbeeldlessen beslaan in totaal
3 lesuren van ca. 45 minuten. De inspiratielessen zijn qua inhoud en
tijdsduur afhankelijk van de verdere invulling door de docent.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
Leesconsulenten kunnen de complete workshop gebruiken ter ondersteuning van de professionalisering van
leerkrachten of ten behoeve van eigen professionele ontwikkeling op het vlak van informatievaardigheden.

Website
http://maken.wikiwijs.nl/70157/Workshop_Informatievaardigheden#!page-1650823
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Losse lessen

Kritisch kijken naar informatie van internet
Hogeschool Windesheim (2014)

Kritisch kijken naar internet bestaat uit drie lessen voor groep 7 en 8.
De nadruk ligt op het leren zoeken van informatie op internet en het
beoordelen van gevonden informatie op betrouwbaarheid. Het doel van
de lessen is om leerlingen bewust te laten worden van de beschikbaarheid
en de betrouwbaarheid van informatie op het internet. De lessenserie
bestaat uit twee websites: een voor leerkrachten en een voor leerlingen.
Op de leerkrachtenwebsite zijn uitgebreide informatie, lesmateriaal en
leerkrachtenhandleidingen te vinden. De website voor leerlingen bevat
lessen en werkbladen. Leerlingen kunnen hier direct mee aan de slag.
Kosten (2017): Gratis online te gebruiken.
Gemiddelde doorlooptijd: Ongeveer 50 minuten per les.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
Er is geen explicitie rol voor de bibliotheek in dit leermiddel opgenomen. De bibliothecaris kan het lesmateriaal
echter gebruiken voor het verzorgen van lessen op scholen.
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Website
http://studiegroepictenleren.weebly.com

Losse lessen

Digiwijs met Donald Duck
Donald Duck weekblad en Prima Onderwijs (2016)

Digiwijs met Donald Duck is een speciale editie van Donald Duck die
uitgebracht is tijdens de Week van de Mediawijsheid 2016. In deze editie
staat digitale geletterdheid centraal. Aansluitend op dit stripalbum
is een digiles ontwikkeld. Dit is een klassikale les van 60 minuten met
tien verschillende mediawijze opdrachten, waaronder het vinden en
verwerken van informatie. Na elke opdracht kunnen de leerlingen
de aanvullende bladzijdes lezen in Digiwijs met Donald Duck. De les
kan in zijn geheel aangeboden worden of de opdrachten kunnen over
verschillende lesmomenten worden verdeeld.
Kosten (2017): Stripalbum (beperkte oplage): € 1,50 per stuk. De les is
gratis online beschikbaar.
Gemiddelde doorlooptijd: Een les van 60 minuten.

6 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
De bibliothecaris kan het lesmateriaal gebruiken voor het verzorgen van lessen op scholen.
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Website
http://www.primaonderwijs.nl/lesmateriaal/bestel-digiwijs-met-donald-duck
http://www.primaindeklas.nl/lesson/menu/420?hash=a1dc015e

Losse lessen

Sterren dansen op de sites
Gouden @penstaart (2015)

In de les Sterren dansen op de sites leren leerlingen websites beoordelen
aan de hand van drie criteria: aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid. In groepjes van 4/5 personen beoordelen de
leerlingen vijf websites door er per criterium 1 tot 5 sterren aan toe te
kennen. Na overleg vullen ze hun oordeel in op het bijgeleverde werkblad.
Vervolgens worden alle beoordelingen klassikaal gepresenteerd en
besproken. De website met de hoogste scores is de winnaar. Deze les
is gemaakt door de Gouden @penstaart, die om de twee jaar prijzen
uitreiken voor de beste online content gemaakt voor en door kinderen.
Kosten (2017): Gratis online te downloaden.
Gemiddelde doorlooptijd: Een les van 50 minuten.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
De bibliothecaris kan het lesmateriaal gebruiken voor het verzorgen van lessen op scholen.
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Website
http://goudenapenstaart.nl/lespakket-sterren-dansen-op-de-sites/
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Leermiddelen met nadruk op
een ander onderwerp
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Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Diploma Veilig Internet
Kennisnet (2014)

Met behulp van het lespakket Diploma Veilig Internet leren kinderen op
een verantwoorde en veilige manier omgaan met internet. De lessen
gaan primair uit van het plezier dat kinderen hebben in internetgebruik.
Vanuit die benadering wordt ingegaan op diverse risico’s en worden
kinderen gestimuleerd hun eigen problemen met internetgebruik te
uiten. De lessen hebben betrekking op mediawijsheid in het algemeen.
In het kader hiervan wordt ook aandacht besteed aan informatie zoeken
op internet. Er zijn lespakketten op twee niveaus. Beide bestaan uit een
lesboek, werkbladen en een lerarenhandleiding. Ook is er een online
spel en zijn er digibordlessen. De lessenserie wordt afgesloten met een
examen waarna er een certificaat wordt uitgereikt. Om het lespakket te
kunnen inzetten is minimaal AVI 6-niveau en begrip van internet vereist.
Kosten (2017): Gratis te downloaden via internet.
Gemiddelde doorlooptijd: 8 tot 10 lesuren van 45 minuten.

5 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Bij ‘Diploma Veilig Internet’ ligt de nadruk op mediawijsheid op het internet. Daarbinnen wordt ook aandacht
besteed aan informatievaardigheden op het internet.
• De leerlingen leren zoeken, informatie beoordelen en verschillende aspecten herkennen. Ze oefenen hier veel mee,
o.a. in kleine toepassingsopdrachten. In de eindopdracht kunnen ze alles wat ze hebben geleerd toepassen.
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Website
https://www.diplomaveiliginternet.nl/public/docent/login

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

De Nieuwsservice
Stichting Nieuws in de Klas (2017)

Met De Nieuwsservice kunnen de nieuwsmedia ingezet worden als
lesinstrument voor taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
Het lesmateriaal bestaat uit een kosteloos abonnement op een breed
scala aan nieuwsbladen, bijbehorende lessuggesties en verschillende
oefenboekjes. Leerlingen werken aan hun woordenschat en oefenen
vooral met begrijpend lezen. Bovendien raken ze vertrouwd met
de actualiteit en bevordert het werken met nieuws hun algemene
ontwikkeling. In de lessen wordt ook enige aandacht besteed aan het
zoeken en verwerken van informatie. Leerlingen worden zich bewust
van verschillende nieuwsbronnen en leren verschillende functies van
nieuws onderscheiden, kritisch naar het nieuws kijken en bepalen of de
informatie betrouwbaar is. Leerkrachten kunnen het lesmateriaal naar
eigen inzicht toepassen in het curriculum.
Kosten (2017): De Nieuwsservice is gratis aan te vragen voor
leerkrachten. Het oefenmateriaal is gratis te downloaden via de website.
Gemiddelde doorlooptijd: Kan gedurende het hele jaar flexibel ingezet
worden als aanvulling op de bestaande (taal)methodes.

5 t/m 8
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
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Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen		

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Bij ‘De Nieuwsservice’ staat nieuwsmedia centraal, met name de (online) kranten. Het materiaal is niet specifiek
gericht op informatievaardigheden, maar op een combinatie van taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
Informatievaardigheden komen daarbij deels wel aan bod in de lessen.
• De stappen voor het oplossen van een informatieprobleem komen deels aan bod, maar wel in een specifieke
journalistieke context.

Website
https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/
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Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

NieuwsMakers
Klasse TV, Nieuws in de Klas en Teachers in Media (2015)

Met het lespakket de NieuwsMakers leren de leerlingen, onder
begeleiding van de leerkracht, zelf nieuws maken en deze publiceren
in hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. In tien lessen
doorlopen de leerlingen het hele proces van nieuwsgaring: te beginnen
met het leren over de verantwoordelijkheid die je als journalist hebt om
andere burgers te informeren tot het daadwerkelijk filmen, schrijven of
fotograferen van een nieuwsitem. Daarnaast leren zij – door analyses
van zelf gevonden nieuwsuitingen – kritisch te kijken naar nieuwsmedia
en krijgen ze meer vat op de betrouwbaarheid van bronnen.
Kosten (2017): Het lespakket is gratis online beschikbaar.
Gemiddelde doorlooptijd: Het volledig lespakket bestaat uit 10 lessen
van 60 minuten. Het verkorte lespakket bevat 6 lessen van 60 minuten.
De lessen kunnen worden verdeeld over een langere periode of ingezet
tijdens een projectweek. Daarnaast zijn er extra verdiepingsopdrachten.

7 en 8

1-2-3-4-5-6-7-8-936-37-38-55-56
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Bij ‘Nieuwsmakers’ staat het proces van nieuwsgaring centraal. Informatievaardigheden komen aan bod in de lessen,
maar wel in een specifieke journalistieke context.
• Dit lespakket kan goed worden gebruikt in combinatie met De Nieuwsservice van Nieuws in de Klas.
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Website
http://klassetv.nl/pakket/nieuwsmakers/po

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Mediabegrip
Bibliotheek Zuidoost Fryslân (2017)

Mediabegrip is een online lesmethode voor mediawijsheid. Elke twee
weken ontvangen leerkrachten twee nieuwe PowerPoint lessen die
gebaseerd zijn op de actualiteit en gericht op media. De lessen zijn
bedoeld als leidraad om, aan de hand van actuele onderwerpen, met
leerlingen in gesprek te gaan over mediawijsheid. Iedere nieuwe les
sluit aan bij een aantal competenties van mediawijsheid, waaronder.
Sommige lessen zijn in dat kader gericht op informatievaardigheden.
Kosten (2017): Persoonsgebonden jaarlicentie voor mediacoaches:
€ 399,-. Persoonsgebonden jaarlicentie voor NOMC mediacoaches:
€ 349,-. Jaarlicenties voor gebruik op sholen: € 149,- (tot 150 leerlingen);
€ 199,- (151 tot 500 leerlingen); € 249,- (500 of meer leerlingen).
Gemiddelde doorlooptijd: 15-20 minuten per les.

7 en 8

de kerndoelen
verschillen per les
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• ‘Mediabegrip’ richt zich op mediawijsheid in de breedte. In de lessen krijgen alle 10 mediawijsheidcompetenties
de aandacht, waaronder informatievaardigheden. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk af te wisselen, zodat er ten
minste elke twee maanden aandacht is voor informatievaardigheden.
• Op welk moment informatievaardigheden worden aangeboden is afhankelijk van de actualiteit en van de andere
doelen van Mediabegrip.
• De lessen zijn gebaseerd op de actualiteit. Nieuwe lessen sluiten aan bij verschillende kerndoelen. De kerndoelen
worden per les vermeld.

Website
http://www.mediabegrip.nl
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Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Mediaspoor
Plein C (2013)

Mediaspoor bestaat uit 5 lesmodules media-educatie en cultuur voor
groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Samen vormen de modules een
doorlopende leerlijn waarmee de basis wordt gelegd voor mediawijze
leerlingen. Lokale cultuuraanbieders (waaronder de bibliotheek) spelen
een belangrijke rol in Mediaspoor. Elke module bevat een les van een
regionale cultuuraanbieder: bibliotheek, kunstenaar, archief etc., die
ieder vanuit zijn eigen expertise laat zien hoe media gebruikt worden
om een verhaal te vertellen. De leerlijn vormt een basis voor de kritische
media-gebruiker, die bronnen op hun waarde heeft leren schatten.
Kosten (2017): De lesmodules zijn gratis te downloaden of online te
gebruiken op het digibord. Eén van de lessen binnen elke module wordt
uitgevoerd door een culturele partner in de regio. Alleen voor deze les
betaalt de school een vergoeding.
Gemiddelde doorlooptijd: Per groep is er een module van ongeveer 4
lessen met steeds een lengte van 60 tot 120 minuten.

1 t/m 8

1 - 2 - 3 - 6 - 37
51 - 54 - 55 - 56
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Bij Mediaspoor staat cultuureducatie centraal. Het materiaal is niet specifiek gericht op informatievaardigheden,
maar op media en cultuur. Informatievaardigheden komen daarbij deels wel aan bod in de lessen.
• In de methode wordt veel gebruikgemaakt van specifieke culturele bronnen zoals archieven en kunstenaars.
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Bij de module Meestervervalsers voor groep 5/6 spelen Bibliotheken een rol. Het lesmateriaal is zo gemaakt dat
er rondom deze les een groepsles door de Bibliotheek aangeboden kan worden.

Website
http://www.mediaspoor.nl

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Mediawijs met Kidsweek in de Klas
Young & Connected BV (2017)

Mediawijs met Kidsweek in de Klas is een digitale methode voor
mediawijsheid in het basisonderwijs. Per schooljaar zijn er tien digitale
lessen waarin telkens één van de tien competenties van Mediawijzer.
net wordt behandeld. Aan het begin van iedere maand wordt er een
les in de digitale leeromgeving klaargezet. Middels een klassikale
digibordles en digitale verwerkingsopdrachten, die ook printbaar zijn,
leren leerlingen de regels en vaardigheden om op de juiste manier
met (nieuwe) media om te gaan. De verwerkingsopdrachten worden
op 2 niveaus aangeboden: niveau 1 voor groep 5/6 en niveau 2 voor
groep 7/8. De maandelijkse lessen worden afgestemd op de actuele
ontwikkelingen.

Kosten (2017): Abonnement: € 159,- per schooljaar.
Gemiddelde doorlooptijd: Eén keer per maand verschijnt er een nieuwe
les. In totaal zijn er 10 lessen per schooljaar (september t/m juni).

5 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd

56

STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• ‘Mediawijsheid met Kidsweek in de Klas’ is een methode voor mediawijsheid ontwikkeld in samenwerking met
Mediawijzer.net. In iedere les wordt aandacht besteed aan één van de competenties van Mediawijzer.net, waaronder
‘Informatie vinden en verwerken’. Omdat de nadruk op mediawijsheid ligt, is de aandacht voor sommige aspecten
van informatievaardigheden soms beknopt dan wel niet aanwezig.

Website
http://www.kidsweekindeklas.nl

57

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Begrijpend Lezen met Kidsweek in de Klas
Young & Connected BV (2017)

Kidsweek in de Klas is een methode voor begrijpend lezen, waarin de
krant en actualiteit centraal staan. Zeven evidence-based-leesstrategieën
vormen de rode draad in het leermiddel. Binnen de lessen is ook enige
aandacht voor informatieverwerken en zoeken. De lessen worden
aangeboden op drie vershillende niveau’s: niveau A (groep 4 en 5), niveau
B (groep 6 en 7) en niveau C (groep 8). Per jaar zijn er 34 lessen begrijpend
lezen, verdeeld over vijf blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets.
De lesstof sluit aan bij diverse kerndoelen.
Kosten (2017): Gratis informatiepakket. Proefabonnement: € 60,-. Vast
abonnement: vanaf € 221,-. Educatief abonnement: € 82,50. Begrijpend
Lezen Digitaal abonnement: € 295,- per jaar zonder papieren kranten; €
395,- per jaar incl. wekelijks 10 papieren kranten.
Gemiddelde doorlooptijd: 34 lessen per jaar verdeeld over 5 blokken.

5 t/m 8

4 - 6 - 7 - 9 - 10
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• ‘Kidsweek in de Klas’ is eigenlijk een methode voor begrijpend lezen. Daarbinnen wordt ook aandacht besteed aan
mediawijsheid waarbij ook onderdelen van informatievaardigheden aan bod komen. Omdat de nadruk eigenlijk op
een ander vak ligt, is de aandacht voor sommige aspecten van informatievaardigheden soms beknopt dan wel niet
aanwezig.

Website
http://www.kidsweekindeklas.nl
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Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Mediawijs!? Jong en bewust op internet
Abimo Uitgeverij (2013)

In het boekje Mediawijs!? staan veel tips over sociale netwerken, surfen op
internet, chatten, googelen, bloggen en omgaan met de mobiele telefoon.
Op deze manier leren jonge kinderen omgaan met de nieuwe media. Het
boekje bevat korte hoofdstukjes en veel illustraties. De informatie in deze
ongewijzigde heruitgave is alweer enigszins achterhaald. Zo wordt Hyves
regelmatig genoemd en wordt het inmiddels ouderwetse woord gsm
gebruikt. Een bruikbare uitgave waarin het omgaan met sociale media
op een relativerende manier, met humor en een knipoog, behandeld
wordt.
Kosten (2017): Boek € 9,95.
Gemiddelde doorlooptijd: N.v.t., dit is een boekje met tips dat als
aanvullend materiaal of naslagwerk kan dienen.

5 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Het boekje is aantrekkelijk vormgegeven met veel illustraties. De informatie wordt op een veelzijdige manier
aangereikt en bevat korte hoofdstukjes.
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Website
http://tinyurl.com/lg93vyh

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Media Makkers
Stichting Media Rakkers (2009)

Media Makkers leert kinderen vaardigheden die zij nodig hebben
om media en commerciële omgevingen te kunnen interpreteren en
kritische en bewuste mediagebruikers te worden. Het is een interactieve,
kortlopende methode bestaande uit een leerkrachtenhandleiding,
leerlingenbladen en opdrachten. Leerlingen moeten de opdrachten
deels thuis maken. Het lesmateriaal is ingedeeld in de modules
mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding en mediagedrag. In
module 4 leren kinderen hoe zij informatie kunnen opzoeken, selecteren,
vergelijken en filteren.
Kosten (2017): Gratis te downloaden via internet.
Gemiddelde doorlooptijd: 4 modules, 11 lessen. Een les duurt ongeveer
45-60 minuten.

6 t/m 8

35-52-54-55
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Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
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Verwerken
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• In het lespakket Media Makkers ligt de nadruk op mediawijsheid in het algemeen. Daarbinnen komen ook bepaalde
aspecten van informatievaardigheden aan bod. Deze zijn voornamelijk gericht op het internet.
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Website
https://www.mediaenmaatschappij.nl/lesmaterialen/lesmaterialen/media-makkers

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Media Wijsneus
Social Media Wijs (2013)

De lesmethode Media Wijsneus bestaat uit tien klassikale lessen waarin
leerlingen zich bewust worden van de werking van internet en sociale
media. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren
zij deze media veilig en doelgericht gebruiken. Les 4 wordt besteed
aandacht aan het verbeteren van informatievaardigheden. In deze les
wordt de werking van zoekmachines toegelicht en krijgen leerlingen
tips voor online zoeken. Vervolgens worden de informatievaardigheden
in groepjes spelenderwijs verder geoefend.
Kosten (2017): Jaarlicentie: € 125,Gemiddelde doorlooptijd: 10 lessen van 45 minuten.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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BRONNEN
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Zoekstrategieën bepalen
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Leerkrachten kunnen een ‘Teach the Teacher’ training volgen als voorbereiding op de lessen. In de training worden de
inhoud en de opdrachten van de lessen doorlopen en geoefend.
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Website
http://www.socialmediawijs.nl/sociale-media-lessen/lespakket-mediawijsheid-10-lessen

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Nationaal Media Paspoort
Nationale Academie voor Media & Maatschappij en
Radboud Universiteit Nijmegen (2016)
Nationaal Mediapaspoort is een doorlopende leerlijn media
empowerment voor groep 1 t/m 8. Het unieke van het Nationaal
Media Paspoort programma is dat het niet alleen kennis over media
overdraagt, maar dat het tevens een beroep doet op de individuele
beleving (voelen) van media, op de motivatie (willen) en de strategie/
het gedrag (doen) van kinderen om slim met media om te gaan. Het
lesmateriaal is ingedeeld in zeven thema’s. In het thema ‘Maak goede
keuzes’ komen informatievaardigheden aan bod.
Kosten (2017): Lesmateriaal is gratis toegankelijk via de website. Extra
materiaal (full-color omslagen, stickervellen en actieboekjes):
€ 14,95 (5x), €24,95 (15x), € 39,95 (30x). Extra 30 full-color omslagen en
stickervellen: € 29,95. Extra 30 full-color omslagen: € 24,95. Extra 30
stickervellen: € 7,95.
Gemiddelde doorlooptijd: 7 lessen van ca. 45 minuten (per schooljaar).

1 t/m 8

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1228-32-33-34-35-37-38-5153-54-55
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• In het schooljaar 2016/2017 wordt lesmateriaal voor groep 1 t/m 6 aangeboden. Voor groep 7 en 8 wordt voorlopig
doorverwezen naar alternatief lesmateriaal totdat de lessen uit Nationale Mediapaspoort beschikbaar worden.

Website
https://www.nationaalmediapaspoort.nl
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Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Auteursrecht
Klasse TV en De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen (2016)

In het lespakket Auteursrecht leren leerlingen hoe ze verstandig om
kunnen gaan met het gebruiken van video’s, muziek en afbeeldingen
die ze op internet vinden. Ze leren het auteursrecht te respecteren en
daarmee de creativiteit van de makers te bevorderen. Het lespakket
bestaat uit zes lessen waarin gewerkt wordt met video’s, discussies en
verwerkingsopdrachten. Bij iedere les zijn lesbrieven, werkbladen en een
informatiebrief voor ouders beschikbaar, zodat zij weten wat er speelt
in de les, bekend worden met het auteursrecht en er thuis verder over
kunnen praten met hun kinderen. Scholen die met het lespakket werken
maken kans op het winnen van een workshop van een beroemde
Nederlandse artiest of schrijver.
Kosten (2017): Gratis te gebruiken via de website.
Gemiddelde doorlooptijd: 6 lessen van circa 1 uur, inzetbaar in een
zelfgekozen periode binnen een schooljaar.

7 en 8

1-2-3-34-37-55-56
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Dit lessenpakket kan ingezet worden als verdieping bij de thema’s bronnen beoordelen en gebruiken naast andere
lessen informatievaardigheden.
69

Website
http://klassetv.nl/pakket/auteursrecht

Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Technonieuws in de klas
Ontwikkeld door Codename Future i.o.v. TechYourFuture
en i.s.m. Nieuws in de klas. (2015)
Het lespakket Technonieuws in de klas maakt leerlingen in het primair
en voortgezet onderwijs bewust van wetenschap en techniek in het
nieuws. Leerlingen onderzoeken wetenschaps- en techniekonderwerpen
in het nieuws en presenteren daarna hun bevindingen aan de
klas. Zo ontdekken zij dat nieuwsmedia geschikte bronnen zijn
om ontwikkelingen te volgen en leren zij kritisch kijken naar het
gebruik van wetenschap en techniek in de samenleving. Bovendien
werken leerlingen aan 21e eeuwse vaardigheden, mediawijsheid,
informatievaardigheden en burgerschap.
Kosten (2017): Technonieuws in de klas en de bijbehorende
Nieuwsservice zijn na aanmelding gratis te gebruiken voor scholen.
Gemiddelde doorlooptijd: Een instructieles van ca. 90 minuten,
zelfstandige verwerking verspreid over een aantal dagen of weken
(keuze van de docent) en ca. 1 lesuur voor presentatie.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Het lespakket sluit aan bij Nederlands en de maatschappijvakken.

Website
http://codenamefuture.nl/voortgezet-onderwijs/catalogus/technonieuws
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Leermiddelen met nadruk op een ander onderwerp

Duh! Spreekbeurt
Patsboem! En Rake Taal (2013)

Duh! Spreekbeurt is een interactief multitouch e-book dat kinderen op
een vlotte manier helpt bij het voorbereiden van een spreekbeurt. In
het boek wordt ingegaan op het kiezen van een origineel onderwerp
(inclusief 199 suggesties), zoeken naar informatie in de bibliotheek en
op het internet, het ordenen van informatie en het oefenen voor een
spreekbeurt. De teksten in het boek worden ondersteund door korte
filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe je plaatjes kunt zoeken op internet,
hoe de catalogus van de bibliotheek werkt en hoe je een woordspin
maakt. Daarnaast zijn in het boek ook andere praktische tips en trucs te
vinden.
Kosten (2017): Gratis beschikbaar voor iPad, iPhone en Mac.
Gemiddelde doorlooptijd: N.v.t., dit is een boekje met tips en kleine
oefeningen dat ingezet kan worden bij de voorbereiding van een
spreekbeurt.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					 betrouwbaarheid en representativiteit
Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
				

• lijst van gebruikte bronnen opstellen

					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Dit interactieve boekje met tips en oefeningen kan ingezet worden bij de voorbereiding van een spreekbeurt.

Website
http://www.duhboekjes.nl/home/gratis-e-book-duh-spreekbeurt
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Toepassen van informatievaardigheden

Nationale Jeugdkrakercompetitie
Rijnbrink (2017)

De Nationale Jeugdkrakercompetitie is een jaarlijkse landelijke internet
zoekwedstrijd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. In teamverband
werken zij 5 competitieronden lang aan 5 vragen per week. Door mee
te doen aan de wedstrijd leren kinderen zelfstandig zoeken op het web
en leren ze internet gebruiken als informatiebron voor het maken van
werkstukken.
Kosten (2017): € 38,50 per team.
Gemiddelde doorlooptijd: Wekelijkse opdrachten verspreid over een
periode van ongeveer 2 maanden.

7 en 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• De wedstrijd richt zich specifiek op internet/online bronnen.
• Naarmate de wedstrijd vordert, wordt de moeilijkheidsgraad groter.
De bibliothecaris kan eventueel (mede) begeleiden bij deelname aan de competitie

Website
http://www.jeugdkrakercompetitie.nl

77

Toepassen van informatievaardigheden

Presenteren is leren
Schoolsupport (2012)

In Presenteren is leren staat het werken aan presentaties met behulp van
moderne media centraal. Het pakket bestaat uit een set stappenkaarten
rondom verschillende thema’s. De verschillende stappen sturen het
proces van informatie verzamelen, verwerken en omzetten in een
presentatie met tekst, beeld en eventueel geluid, maar geven kinderen
ook de vrijheid met eigen vragen tot eigen antwoorden te komen. Bij
Presenteren is leren series 1 t/m 4 zijn korte filmpjes geselecteerd uit
de Schooltv en Teleblik filmarchieven, zodat leerlingen zich ook met film
gericht kunnen verdiepen in het thema.
Kosten (2017): Kennismakingsset (4x3 kaarten) € 12,50; Set stappenkaarten € 44,50 per deel; Set stappenkaarten + 3-jaarslicentie toegang
filmselectie € 59,50 per deel; Pakket deel 1 t/m 4 (zonder filmselectie)
€ 165,-; 3-jaarslicentie toegang filmselectie € 24,50.
Gemiddelde doorlooptijd: Gemiddeld 3 uur per opdracht.

vanaf 5/6

2-42-52
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BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• De nadruk ligt vooral op het toepassen van informatievaardigheden in concrete opdrachten die resulteren in
presentaties. De opdrachten zijn op 3 verschillende niveaus beschikbaar.
• In de opdrachten ligt de nadruk meer op online bronnen dan op traditionele bronnen.
• De opdrachten zijn over het algemeen van een hoog niveau, geschikt voor de bovenbouw en hoogbegaafde leerlingen.

Website
http://schoolsupport.nl/Presenteren+is+leren
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Webkwesties
Diverse basisscholen (2016)

Een Webkwestie is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de
informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op
internet. Een Webkwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord
op een vraag. De leerlingen gaan met een vraagstelling aan de slag en
moeten de verworven informatie omzetten in een product. Dit product
kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een ontwerp voor
een poster of het maken van een maquette.
Kosten (2017): Gratis te bekijken via internet.
Gemiddelde doorlooptijd: Dit is afhankelijk van de gekozen Webkwestie.

4 t/m 8

2-3-4-5-6-8-9-3537-54-55-56
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BRONNEN
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					 betrouwbaarheid en representativiteit
Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Webkwesties worden vrijwillig door leerkrachten gemaakt en staan online beschikbaar voor gebruik door scholen.
Leerkrachten kunnen ook vrij eenvoudig nieuwe vakgerelateerde Webkwesties maken.
• Welke aspecten van informatievaardigheden aan bod komen verschilt per Webkwestie.
81

Website
http://www.webkwestie.nl

Toepassen van informatievaardigheden

Mediavaardig
Biblionet Groningen, Groninger Forum, CultuurClick Groningen
en Spelpartners (2016)
Mediavaardig is een lespakket voor groep 5 t/m 8 dat uit twee online
spellen en een lesfilm bestaat. In de spellen worden leerlingen in een
verhaal rondom een onderzoeksschip uitgedaagd om opdrachten
te volbrengen. Om problemen op te lossen moeten leerlingen hun
informatievaardigheden inzetten. Bij de spellen horen leskisten met
attributen, boeken en sheets. Om de spellen voor alle leerlingen
spannend te laten zijn is een balans aangebracht tussen opdrachten
waarin informatievaardigheden moeten worden ingezet en opdrachten
waarin iets (fysiek) ondernomen moet worden. In de lesfilm ‘Nieuws’
(groep 7/8) wordt in vier hoofdstukken het proces van nieuwsproductie
uitgelegd. Bij ieder hoofdstuk horen verwerkingsopdrachten in
verschillende vormen.
Kosten (2017): Licentie per spel: € 25,- per school. Leskist: € 120,- per spel.
Licentie lesfilm en lesmateriaal: € 12,-. Licentie totaalpakket (twee spellen
en lesfilm): € 55,-.
Gemiddelde doorlooptijd: Spel ca. 1 tot 1,5 uur. Lesfilm: 1 tot 4 lessen.
.

5 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• De mate waarin de kinderen leren oriënteren, zoeken, vinden, beoordelen en verwerken hangt voor een groot deel af
van de uitleg, begeleiding en bespreking van de leerkracht/mediacoach rondom het spel.
• De onderwerpen die in de spellen aan bod komen sluiten aan bij het curriculum van wereldoriëntatie en geschiedenis.
• In de opdrachten bij de lesfilm ‘Nieuws’ wordt aandacht besteed aan het verwerken van informatie in concrete
schrijfopdrachten.
Mediacoaches kunnen een workshop volgen waarin ze leren hoe leerkrachten te coachen bij het gebruik van
Mediavaardig!.

Website
https://www.mediavaardig.nl
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Toepassen van informatievaardigheden

Denkwerk informatieverwerking
ThiemeMeulenhoff (2003-2011)

Met de Denkwerkboekjes uit de serie ‘Omgaan met internet’, ‘Omgaan
met reclame’ en ‘Allerlei’ kunnen leerlingen zelfstandig eenvoudige
informatievaardigheden toepassen. De opdrachtjes in de boekjes bestaan
uit puzzels, weetjes-vragen, leesopdrachten- en korte informatievragen
waarbij leerlingen verschillende bronnen kunnen raadplegen. Vragen
hebben afhankelijk van de serie betrekking op algemene weetjes, het
internet of reclame.
Kosten (2017): Werkboek groep 5: € 35,30 (5 exemplaren); Werkboeken
groep 6 t/m 8: € 25,40 (5 exemplaren).
Gemiddelde doorlooptijd: De leerlingen kunnen zelfstandig opdrachten
maken. Er is geen specifieke doorlooptijd.
.

3 t/m 8

3-6-4
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• De leerling leert informatie zoeken, maar beperkt. De informatie moet worden gezocht binnen de aangereikte
voorbeelden van bronnen en niet door zelf op zoek te gaan naar bronnen.
• De leerling moet informatie verwerken maar niet in de vorm van een eindproduct zoals een werkstuk. De verwerking
van vindt plaats binnen de specifieke korte opdracht.
• In de opdrachten komen verschillende soorten media aan bod maar niet gelijktijdig of vergelijkend.

Website
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/zelfstandig-werk/informatieverwerking
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Speurtocht door de krant
Nieuws in de klas (2011)

In Speurtocht door de krant gaan leerlingen aan de hand van opdrachten
in de werkkrant op zoek naar verschillende soorten informatie die een
krant biedt. De leerlingen zoeken moeilijke woorden en hun betekenissen
op en kijken naar foto’s, interviews, artikelen over binnenlands en
buitenlands nieuws. Ook bedenken ze vragen bij een sportinterview. Ze
leren dus hoe een krant in elkaar zit en waar ze welke informatie kunnen
vinden.
Kosten (2017): De werkkrant is gratis beschikbaar via de website.
Gemiddelde doorlooptijd: Een les van 50 tot 100 minuten (afhankelijk
van de leerkracht).

5 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					

betrouwbaarheid en representativiteit

Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• Speurtocht door de krant kan gebruikt worden als aanvullend materiaal bij maatschappijvakken en Nederlands.

Website
https://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/lespakket/werkkrant-speurtocht-door-de-krant
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Jouw Zoekmachine lessen zoekvaardigheden
WizeNose (2015)

Jouw Zoekmachine is een internet zoekmachine voor kinderen die
rekening houdt met het leesniveau van het kind. De makers van Jouw
Zoekmachine hebben voor het basisonderwijs tevens een serie lessen
zoekvaardigheden ontwikkeld die aansluiten bij verschillende methodes
voor de zaakvakken. Het gaat om de methodes Argus Clou, Brandaan,
Speurtocht, Tijdstip en Wijzer door de tijd. De lessen. De lessen bevatten
zoeksuggesties en aanwijzingen voor de leerkracht en opdrachten voor
de groepen 5 tot en met 8.
Kosten (2017): Gratis toegankelijk via de website.
Gemiddelde doorlooptijd: N.v.t., de lessen worden gebruikt als
aanvulling op lessen van bestaande methodes.
.

5 t/m 8

aansluiting kerndoelen
niet benoemd
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					 betrouwbaarheid en representativiteit
Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
• De leerling moet informatie verwerken maar niet in de vorm van een eindproduct zoals een werkstuk. De verwerking
van informatie vindt plaats binnen een specifieke korte opdracht.
• De mate waarin er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het gebruik van een zoekmachine, zoals het
toepassen van zoekstrategieën en bronbeoordeling, is afhankelijk van de instructies van de leerkracht.

Website
http://over.jouwzoekmachine.nl/lesmateriaal
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Toepassen van informatievaardigheden

Bieb versus Google
de Bibliotheek Zuidoost Fryslân (2016)

Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen
zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale
bronnen. Centraal in de les staat een wedstrijd waarbij leerlingen in twee
groepjes met elkaar strijden om wie het snelst antwoorden kan vinden op
gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en de andere via Google.
Tijdens de bespreking van de resultaten wordt ingegaan op de voor en
nadelen van het zoeken in traditionele en online media.
Kosten (2017): Overnameprijs voor bibliotheken bedraagt € 250,-.
Gemiddelde doorlooptijd: Een les van 60 minuten.
.

7 en 8

4-55
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STAPPEN

BRONNEN
Informatieprobleem formuleren
Zoekstrategieën bepalen
Verwerven en selecteren
Verwerken
Presenteren
Evalueren en beoordelen



ONLINE BRONNEN
• verschillende websites gebruiken
• structuur doorgronden
• zoekopdrachten samenstellen
• zoekresultaten interpreteren
• webpagina’s lezen
• resultaten opslaan

OPDRACHTEN

KRIJGT DE LEERLING INZICHT IN BELANG EN VOORTGANG VAN DE VAARDIGHEDEN?
• inzicht in het belang van informatievaardigheden
• inzicht in de voortgang van eigen vaardigheden

IS ER AANDACHT VOOR DE DEELVAARDIGHEDEN VAN DE STAPPEN?
Informatieprobleem formuleren		

• een zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte

Zoekstrategieën bepalen			

• relevante zoekterm(en) bepalen bij een zoekvraag

					• voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen
					• geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van
					 relevante informatie
Verwerven en selecteren			
				

• informatie verzamelen en selecteren met behulp van de 			
gekozen strategie

					• gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid,
					 betrouwbaarheid en representativiteit
Verwerken				• gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen
					• lijst van gebruikte bronnen opstellen
					• (conclusie trekken en) antwoord formuleren
Presenteren				• zoekvraag en het antwood hierop op passende wijze verwerken
Evalueren en beoordelen			

• het gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte

					 evalueren
					• het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren

WAT JE VERDER MOET WETEN
Het spel wordt in de bibliotheek uitgevoerd onder begeleiding van de bibliothecaris of leesconsulent.

Website
https://onderwijs.bzof.nl/product/6363415.les-op-school-groep-7-en-8-bieb-versus-google.html
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Voorbeeld doorgaande lijn
Informatievaardigheden

92

Voorbeeld samengestelde doorgaande lijn

Opbouwend en doorlopend invulling geven aan informatievaardigheden
In dit deel vind je een voorbeeld van een doorgaande lijn voor informatievaardigheden voor groep 5 tot en met
8 op basis van leermiddelen uit deze gids. Door deze zelf samen te stellen kun je gedurende meerdere leerjaren in
oplopende moeilijkheidsgraad werken aan informatievaardigheden. De leermiddelen in deze gids bieden verschillende
mogelijkheden voor het invullen van een doorgaande lijn. We benadrukken dat de doorgaande lijn die wij hier
presenteren een voorbeeld is. De exacte invulling van een samengestelde doorgaande lijn hangt altijd af van de
specifieke wensen en behoeften van de school of docent waar je mee samenwerkt.

Toelichting bij het voorbeeld
Bij het samenstellen van dit voorbeeld hanteerden we de volgende uitgangspunten:
• Waar mogelijk uitgegaan van gratis leermiddelen.
• Een zo volledig mogelijke dekking van de verschillende deelaspecten van informatievaardigheden.
• Opbouw qua niveau en inhoud door de jaren heen.
• Waar mogelijk gebruik gemaakt van bibliotheekproducten.
De leermiddelen uit het voorbeeld vullen elkaar op inhoudelijk vlak aan, zodat ze tezamen een zo compleet mogelijke
lijn vormen. Indien er aspecten zijn waar in een bepaald leerjaar extra aandacht aan besteed kan worden naast de stof
in de voorgestelde leermiddelen, dan wordt dit in het schema verder toegelicht.

Stappenplan voor informatievaardigheden binnen de Bibliotheek op school
Voor het in kaart brengen van de actuele situatie en wensen en behoeften omtrent informatievaardigheden op de school
maak je gebruik van het ‘Stappenplan voor Informatievaardigheden binnen de Bibliotheek op school’. Dit stappenplan
helpt je bij de introductie van het onderwerp op de school, de bespreking en analyse van de huidige situatie, en bij het
invullen van het informatievaardighedenplan. In het informatievaardighedenplan leg je onder andere vast op welke
wijze de school invulling gaat geven aan het onderwerp informatievaardigheden, met welke leermiddelen en op welke
wijze de bibliotheek hierbij ondersteunt. Het Stappenplan en het Informatievaardighedenplan zijn te vinden in de
toolkit van de Bibliotheek op school.
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• Relevante zoekterm(en)bepalen bij zoekvraag.
• Een voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen.

materiaal voor de

leerlingen € 484,-.

• Zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte.

• Het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren.

• Gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte evalueren.

• Evalueren en beoordelen

• Zoekvraag en het antwoord hierop op passende wijze verwerken.

• Presenteren

• (Conclusie trekken en) antwoord formuleren.

• Lijst van gebruikte bronnen samenstellen.

• Gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen.

• Verwerken

en representativiteit.

• Gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid

• Informatie verzamelen en selecteren met de gekozen zoekstrategie.

• Verwerven en selecteren

informatie.

• Geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van relevante

• Zoekstrategieën bepalen

kader van andere vakken.

Aanvulling: Geleerde vaardigheden kunnen worden toegepast bij het maken van werkstukken en het houden van spreekbeurten of bij het uitvoeren van kleinere zoekopdrachten in het

zoeken en vinden van informatie.

Toelichting: Het lessenpakket ‘Slimmer zoeken’ is een inhoudelijk goede eerste kennismaking met informatievaardigheden voor leerlingen van groep 5. De lessen gaan vooral in op het

offline

• Informatieprobleem formuleren

Zuidoost Fryslân, 2015)

minuten

4, 5

handleiding en

Online en

lessen, leerkrachten-

3 lessen van 60

Mediawijsheid (Bibliotheek

Behandelde (deel)stappen

groep 5/6 uit de leerlijn

Kerndoelen

Lespakket met drie

Bronnen

‘Slimmer zoeken‘ voor

Doorlooptijd

Kosten
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Leermiddel

GROEP 5

offline

90 minuten.

gratis te bekijken
matie over.

geen infor-

geeft hier

De uitgever

Kerndoelen

• Het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren.

• Gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte evalueren.

• Evalueren en beoordelen

• Zoekvraag en het antwoord hierop op passende wijze verwerken.

• Presenteren

• (Conclusie trekken en) antwoord formuleren.

• Lijst van gebruikte bronnen samenstellen.

• Gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen.

• Verwerken

en representativiteit.

• Gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid

• Informatie verzamelen en selecteren met de gekozen zoekstrategie.

• Verwerven en selecteren

informatie.

• Geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van relevante

• Een voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen.

• Relevante zoekterm(en)bepalen bij zoekvraag.

• Zoekstrategieën bepalen

• Zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte.

• Informatieprobleem formuleren

Behandelde (deel)stappen

bibliotheek extra onder de aandacht brengen met het interactieve multimediale bibliotheekspel ‘Bieppstore’.

Aanvulling: De leerkracht kan naar wens extra toepassingsoefeningen in de vorm van spreekbeurten of werkstukken opgeven. Daarnaast kan de leerkracht in groep 6 bijvoorbeeld de

opgedaan.

Toelichting: In de lessenserie ‘FF Zoeken’ doorlopen leerlingen alle stappen voor het oplossen van informatievraagstukken. Er wordt voortgebouwd op de kennis die ze in groep 5 hebben

DVD kost € 17,50.

SchoolTV. De serie op

via de website van

Online en

6 lessen van circa

De afleveringen zijn

FF Zoeken

Bronnen

Doorlooptijd

Kosten

Leermiddel

GROEP 6

95

• Relevante zoekterm(en)bepalen bij zoekvraag.
• Een voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen.

materiaal voor de

leerlingen € 484,-.

1 tot 4 lessen wor-

lesmateriaal: € 12,-.

pakket ‘Mediavaardig!‘
den behandeld.

De lesfilm kan in

Licentie lesfilm en

Lesfilm ‘Nieuws’ uit het lesoffline.

Online en

informatie.

over geen

geeft hier-

De uitgever

• Informatie verzamelen en selecteren met de gekozen zoekstrategie.

• Verwerven en selecteren

informatie.

• Geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van relevante

• Een voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen.

• Relevante zoekterm(en)bepalen bij zoekvraag.

• Zoekstrategieën bepalen

• Zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte.

• Informatieprobleem formuleren

• Het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren.

• Gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte evalueren.

• Evalueren en beoordelen

• Zoekvraag en het antwoord hierop op passende wijze verwerken.

• Presenteren

• (Conclusie trekken en) antwoord formuleren.

• Lijst van gebruikte bronnen samenstellen.

• Gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen.

• Verwerken

en representativiteit.

• Gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid

• Informatie verzamelen en selecteren met de gekozen zoekstrategie.

• Verwerven en selecteren

informatie.

• Geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van relevante

• Zoekstrategieën bepalen

• Zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte.

• Informatieprobleem formuleren

handleiding en

34, 35 en 36

Zuidoost Fryslân).

offline

Online en

Mediawijsheid (Bibliotheek

minuten

3 lessen van 60

lessen, leerkrachten-

Behandelde (deel)stappen

Lespakket met drie

Kerndoelen

groep 7/8 uit de leerlijn

Bronnen

‘Slimmer zoeken‘ voor

Doorlooptijd

Kosten
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GROEP 7

Kosten

Doorlooptijd

Bronnen

Kerndoelen

• Het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren.

• Gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte evalueren.

• Evalueren en beoordelen

• Zoekvraag en het antwoord hierop op passende wijze verwerken.

• Presenteren

• (Conclusie trekken en) antwoord formuleren.

• Lijst van gebruikte bronnen samenstellen.

• Gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen.

• Verwerken

en representativiteit.

• Gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid

Behandelde (deel)stappen

kan de leerkracht naar wens extra toepassingsoefeningen in de vorm van spreekbeurten of werkstukken opgeven.

Aanvulling: Als aanvulling op de lessen informatievaardigheden kunnen leerlingen als klas meedoen aan de jaarlijkse Nationale Jeugdkrakercompetitie (dit kan ook in groep 8). Daarnaast

‘Nieuwsmakers’ die in groep 8 aan bod komt.

en kunnen ze hun informatievaardigheden toepassen in opdrachten waarbij ze zelf nieuwsberichten moeten maken. ‘Nieuws’ is tevens een goede voorbereiding op de lesmethode

In de lesfilm ‘Nieuws’ leren leerlingen o.a. hoe nieuws gemaakt wordt, over de betrouwbaarheid van bronnen (hierbij kunnen ze de kennis uit de lessen ‘Slimmer zoeken’ toepassen)

verdiepen hun eerder opgedane kennis op het vlak van informatievaardigheden.

Toelichting: In de lessen ‘Slimmer zoeken’ voor groep 7/8 staat het zoeken met Google en het beoordelen van informatie met behulp van de WAAR methode centraal. De leerlingen

(vervolg)

pakket ‘Mediavaardig!‘

Lesfilm ‘Nieuws’ uit het les-

Leermiddel

GROEP 7
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• Een voor de zoekvraag geschikte zoekstrategie bepalen.
• Geschikte bronnen bepalen voor het verkrijgen van relevante

60 minuten. Het
verkorte lespakket
bevat 6 lessen van

38, 55, 56

• Het proces van informatieverwerving en verwerking evalueren.

• Gevonden resultaat als antwoord op de informatiebehoefte evalueren.

• Evalueren en beoordelen

• Zoekvraag en het antwoord hierop op passende wijze verwerken.

• Presenteren

• (Conclusie trekken en) antwoord formuleren.

• Lijst van gebruikte bronnen samenstellen.

• Gevonden informatie analyseren, interpreteren en ordenen.

• Verwerken

en representativiteit.

• Gevonden informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid

• Informatie verzamelen en selecteren met de gekozen zoekstrategie.

• Verwerven en selecteren

informatie.

• Zoekstrategieën bepalen

• Zoekvraag formuleren vanuit een informatiebehoefte.

Aanvulling: Als aanvulling op de lessen informatievaardigheden kunnen leerlingen als klas meedoen aan de jaarlijkse Nationale Jeugdkrakercompetitie.

geleerd.

aan hun ouders. In dit lespakket zijn kinderen bezig met het leren van nieuwe vaardigheden maar vooral ook het toepassen van informatievaardigheden die ze in de eerdere jaren hebben

Toelichting: In het lespakket ’Nieuwsmakers’ doorlopen kinderen het hele proces van nieuwsgaring. Als een redactie gaan ze zelf nieuwsitems produceren en uiteindelijk ook presenteren

60 minuten.

• Relevante zoekterm(en)bepalen bij zoekvraag.

uit 10 lessen van

beschikbaar.

7, 8, 9, 36, 37,

• Informatieprobleem formuleren

zijn gratis online

offline.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

lespakket bestaat

Online en

Het volledige

Behandelde (deel)stappen

overige lesmateriaal

Kerndoelen

De filmpjes en het

Bronnen

Nieuwsmakers

Doorlooptijd

Kosten
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Disclaimer
Aan de samenstelling van de informatie in deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt, echter er
kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
De informatie in deze gids is verzameld op basis van op het internet beschikbare informatie en afkomstig van
derden. Verschillende websites geven daarbij soms verschillende informatie over een leermiddel. In dat geval is
in deze gids steeds de informatie gebruikt die het meest actueel en/of het meest direct van de makers van het
leermiddel afkomstig leek. De informatie of de inhoud van een leermiddel kan echter aan verandering onderhevig
zijn.
Bij het beoordelen van het al dan niet aanwezig zijn van de verschillende inhouden en eigenschappen van
leermiddelen voor informatievaardigheden, zoals beschreven aan de hand van de symbolen en bulletteksten in deze
gids, is steeds gestreefd naar een eenduidige conclusie: een eigenschap is wel of niet aanwezig. Dit ten behoeve van
het zo goed mogelijk vergelijkbaar maken van de verschillende leermiddelen en het doorzoekbaar maken van de bij
deze gids behorende database. Of een eigenschap wel of niet aanwezig is kan echter discutabel zijn: Wanneer, op
basis van de op internet beschikbare informatie, is gebleken dat een bepaalde eigenschap enigszins aanwezig is,
hebben wij deze eigenschap veelal positief laten terugkomen in de beschrijving van het leermiddel. Vonden wij de
aanwezigheid van deze eigenschap echter verwaarloosbaar of zeer beperkt dan kunnen wij deze als niet aanwezig
hebben gemarkeerd.
Wij adviseren dan ook om na een eerste verkenning met deze gids steeds de website van het leermiddel, en zo
mogelijk een demo van het leermiddel zelf, te raadplegen, alvorens een definitief besluit te nemen omtrent het al
dan niet gebruiken van dat leermiddel.

